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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 12 DE FEBRER DE 2018 

 

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

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

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 les actes del Ple de dates 11 de desembre de 2017 ordinària i 18 de 
desembre de 2017 extraordinària i extraordinària urgent. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

Expedient 2017009048. Sentència núm. 167, de 22 de novembre de 2017. 

Expedient 2016008540. Sentència núm. 7150, de 22 de novembre de 2017. 

Expedient 2017035943. Sentència núm. 10, de 18 de gener de 2018. 

Expedient 2018001308. Decret de l’Alcaldia de data 18 de gener de 2018 relatiu a 
nomenament del senyor Jaime Muzas Marcosiu, personal eventual. 

PROPOSTES 

Comissió Informativa d’Alcaldia 

4. Expedient 2018003381. Aprovar l’establiment del servei públic de l’emissora de 
ràdio municipal. 

5. Expedient 2017042339. Modificar el punt quart de l’acord de Ple de 29 de juny de 
2015. 

6. Expedient 2017042339. Modificació acord de Ple de data 13 de novembre de 2017 
de nomenament de representants de la Corporació en les diferents entitats, 
institucions i organismes en els quals es requereix la presència dels membres de la 
Corporació. 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 

7. Expedient 2017035776. Declarar complimentat el requeriment a la societat Pàrking 
Plaça Catalunya, S.A., concessionària de l’aparcament soterrani de la plaça Calvet 
I Rubalcava, per la inspecció reglamentària dels ascensors exteriors de la plaça 
que donen accés a l’aparcament soterrani. 

8. Expedient 2012009135. Revisió d’IPC del cànon del contracte de gestió del servei 
públic del mini tren turístic de la ciutat de Girona per a l’any 2018. 

9. Expedient 2016029542. Petició del Departament d’Ensenyament de modificació 
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parcial del conveni regulador de les condicions de cessió d’ús a favor del 
Departament de dues finques al carrer Can Prunell de Girona per destinar-les a la 
instal.lació de mòduls prefabricats per la segona fase de l’Institut Ermessenda de 
Girona. 

11. Expedient 2018003022. Requeriment a Guimerà Nou, S.L. d’informació 
complementària per la sol·licitud presentada per la revisió de tarifes per l’exercici 
2018 de l’aparcament soterrani del Parc de Vista Alegre, al c/ Josep Morató i Grau, 
cantonada c/ Olivera. 

12. Expedient 2017047367. Aprovar definitivament el Pressupost General exercici 
2018. 

13. Expedient 2010013422. Revisió d’IPC i aprovació de la kt de 2018 de la 
contractació administrativa per a la selecció d’un soci privat per a la constitució 
d’una societat d’economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de 
recollida de residus i neteja pública viària de Girona.  

14. Expedient 2016009694. Modificar les prestacions derivades del contracte dels 
serveis de neteja establert amb l’empresa “Eulen, S.A.” 

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

15. Expedient 2017001535. Suspensió instruments de planejament derivat, de gestió i 
d’urbanització, i suspensió de llicències d’obres i activitats i altres autoritzacions 
connexes (art. 73.2 DL 1/2010, de 3 d’agost) i aprovació inicial modificació puntual 
PGOU núm. 69-PA 67 Montori-Montilivi. (M.A.) 

Comissió Informativa de Cultura 

16. Expedient 2017048490. Regularització del pagament de les despeses pendents de 
magatzematge i assegurança de la col·lecció d’art Santos Torroella. 

17. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS 

18. Expedient 2018000969. Moció que presenta el grup municipal PSC-PM per 
l’aprovació d’un pacte social amb el tercer sector a Girona. 

19. Expedient 2018003139. Moció que presenta el grup municipal PSC-PM per exigir a 
la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol. 

20. Expedient 2018003790. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per 
Girona en suport a les persones encausades per oposar-se a la Línia de Molt Alta 
Tensió (MAT) al seu pas per les Comarques Gironines. 

21. Expedient 2018005090. Moció que presenta el grup municipal PPC per donar 
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suport i defensar la presó permanent revisable. 

22. Expedient 2018005110. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES per 
millorar la gestió de la diversitat a Girona. 

23. Expedient 2018005253. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) 
per reprendre el diàleg amb les institucions de l’Estat. 

24. Expedient 2018005249. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per 
Girona de millores en el transport públic davant la diversitat funcional. 

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 2017019832 a la número 
2018002489, des de 1 de gener de 2018 fins a 31 de gener de 2018. 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 5 de gener 
de 2018 (ordinària), 12 de gener de 2018 (ordinària), 19 de gener de 2018 (ordinària), i 
26 de gener de 2018 (ordinària). 

25. PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda. Si volen anar 
ocupant els seus seients, si us plau, donaríem inici al Ple ordinari de la Corporació del 
mes de febrer. 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 

El primer punt de l’ordre del dia és el de l’aprovació de les actes del Ple, en aquest 
cas, l’ordinària, doncs, de l’11 de desembre i l’extraordinària i extraordinària urgent de 
18 de desembre. No sé si va presentar algú alguna rectificació, em sembla que no; 
m’han confirmat que no. Si algú vota en contra o s’absté… Per tant, les podem 
considerar aprovades per unanimitat. Gràcies. 

VOTACIÓ 

S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions del Ple ordinari d’11 de desembre 
de 2017 i dels Plens extraordinari i extraordinari urgent de 18 de desembre de 2017. 
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Seguidament i previ a l’informe de Presidència –disculpin un segon–, permetin-me 
només que els digui de cara a organitzar-nos per l’ordre del dia, que el punt número 10 
de l’ordre del dia, respecte a aquesta proposta d’acord, i atesa la potestat de l’alcaldia 
de poder alterar l’ordre del Ple, una moció que de fet normalment, usualment la solem 
posar al final de l’ordre del dia, com que aquesta proposta d’acord ara serà moció, 
però he decidit posar-la en aquest mateix moment en què s’havia de substanciar la 
proposta d’acord. Per tant, es farà tal com estava previst, però en comptes de ser 
considerada una proposta d’acord serà una moció urgent; prèviament aprovarem la 
urgència i si és aprovada, es tirarà endavant amb aquesta proposta. Només ho dic a 
efecte del seu coneixement. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

Resta d’informes de Presidència. Saben vostès que ens agrada sempre de fa ja temps 
comentar com està el mercat laboral, el mercat de treball a la ciutat de Girona. 
Enguany, aquest mes de gener, hi ha 5.259 persones inscrites com a registrades a 
l’atur de la ciutat; és un augment respecte al mes de desembre. És cert que passa 
sempre en cada anualitat, els mesos de desembre solen ser bons i els mesos de 
gener solen ser dolents.  

El que sempre mirem de prendre en consideració per fer una anàlisi més acurada és 
l’evolució i, per tant, les evolucions interanuals. I en aquest sentit, tornen a ser notícies 
positives, perquè tot i que aquí a la pàgina 2 diu que és el quart any consecutiu de 
reducció en mes de gener, de fet és el cinquè any –és un error–, fa cinc anys que 
estem reduint cada mes de gener. De fet, des de l’any 2013 que es va assolir la 
dramàtica xifra rècord d’atur a Girona, que era de quasi 8.000 persones, 7.959, doncs, 
s’ha reduït ara en aquest mes de gener una disminució d’un 33 per cent. Per tant, 
estem en aquestes 5.259 persones. 

Respecte a l’any passat la disminució interanual és d’un 5,35 per cent, i per tant, 
portem cinquanta mesos consecutius en reducció interanual de l’atur registrat a la 
ciutat de Girona. I això, en principi, doncs, són bones notícies. 

També m’agradaria destacar que on hi ha una reducció major de les persones 
aturades, és a dir, on hi ha una variació respecte a l’any anterior, tant en dades 
absolutes com en percentatge, és en les persones que porten aturades de dotze a 
vint-i-quatre mesos i de més de vint-i-quatre mesos. Això són bones notícies, són els 
aturats de mitjana i de llarga aturada –serien de vint-i-quatre mesos els de llarga 
aturada–, i per tant, que estiguem parlant que tant en un col·lectiu com en l’altre estem 
parlant de disminucions de 13 i escaig per cent i 13 i escaig per cent, doncs, són 
bones dades, perquè saben vostès que són les persones que a vegades tenim una 
mica més de dificultats d’aconseguir la seva inserció al mercat laboral. 

I respecte a l’afiliació a la Seguretat Social, que saben que també comentem, perquè 
és la forma de veure quantes persones en un moment determinat, en una fotografia 
determinada estan treballant a la ciutat; per tant, és diferent de l’atur, sinó quantes 
persones ara estan treballant a la ciutat, doncs, el mes de desembre –perquè saben 
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que sempre anem un mes enrere–, tornen a marcar un altre increment interanual, com 
en els darrers quasi ja crec que deu anys, i per tant, sembla que en aquest sentit 
s’està tendint a una continuïtat d’aquesta «recuperació», entre cometes i amb la boca 
petita que ens agrada dir, doncs, sembla que s’està fent més permanent. I enguany el 
nombre total de persones afiliades el mes de desembre era de 71.619, que són 
únicament 303 afiliacions menys que el 2007 –ara ja anem al 2007, que això sí que 
era data de prèvia, prèvia crisi–, en què va haver-hi el registre més gran d’afiliacions a 
la ciutat. Per tant, estem ja a les xifres del moment més àlgid precrisi. 

Això no obsta que hem de continuar treballant intensament en els augments dels 
salaris i en la millora, per tant, reducció de la precarització. Perquè és cert que es 
continua amb una tònica de contractes laborals de curta durada o no indefinits. I, per 
tant, doncs, s’ha de treballar de forma més potent en aquesta direcció. 

Respecte al projecte ferroviari, dir que –ja ho coneixen vostès, perquè s’hi poden 
passejar i ja es veu– estan ja només pendents d’alguns petits detalls. Casi es podria 
dir que la part nord de la llosa… sud de la llosa –disculpin– ja s’ha finalitzat; la nord ja 
saben vostès que s’havia finalitzat. I l’únic que quedaria pendent és el tema de la 
plantació de plantes, però que la terra també ja s’hi ha posat aquesta setmana. Per 
tant, estem ja es podria dir, encara no, però es podria dir ja quasi que es podria arribar 
aviat a donar ja per finalitzada l’obra de la llosa. De la llosa. Encara queden molts 
temes pendents. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 167, de 22 de novembre de 2017, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 36/2017, interposat contra el Decret d'Alcaldia de data 29 de novembre de 
2016, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat per l'actora contra 
unes liquidacions generades en concepte d'impost sobre l’increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d'uns immobles de la ciutat de 
Girona. 

*  Sentència núm. 7150, de 22 de novembre de 2017, del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala Social, que desestima el recurs de suplicació núm. 
5589/2017, interposat contra la sentència de 15 de febrer de 2017, dictada pel 
Jutjat Social núm. 3 de Girona, en el procediment de reconeixement de dret i 
reclamació de quantitat núm. 152/2016, en virtut de la qual es va desestimar la 
demanda formulada per un treballador municipal contra l'Ajuntament de Girona, 
per raó de la denegació de l'abonament de les quantitats devengades com a 
conseqüència de l'excés de jornada produït amb posterioritat al seu reingrés 
després d'una excedència. 

*  Sentència núm. 10, de 18 de gener de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 210/2017, 
interposat contra l'acord de Junta de Govern Local de 6 de maig de 2017, pel que 
es va desestimar el recurs de reposició formulat contra l'anterior acord de Junta de 
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Govern Local de 31 de març de 2017, pel que es varen imposar al recurrent 
dues sancions disciplinàries de suspensió de funcions per un període de dos 
mesos i setze dies, respectivament, amb pèrdua de retribucions, per la comissió 
de dues faltes disciplinàries greus previstes en els articles 49.o i 49.c de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals de Catalunya. 

Decret de l'Alcaldia de data 18 de gener de 2018 relatiu a nomenament del 
senyor Jaime Muzas Marcos, personal eventual. 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor Jaime 
Muzas Marcos amb NIF 45546725D, assessor del grup municipal de C's, assimilable 
al grup C2 (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 hores i 
una retribució íntegra mensual de 1.331,53 €, amb efectes del dia 16 de gener de 
2018. 

De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es publicarà 
en el tauler d'anuncis de la corporació. 

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

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al tercer punt de 
l’ordre del dia. En aquest sentit, són només decrets i acords només a donar compte 
al Ple; per tant, no s’han de votar, ja en tenen vostès coneixement. I després a la 
sessió de control, com sempre, farem la dació de comptes al final. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 

4. Aprovar l'establiment del servei públic de l'emissora de ràdio municipal. 

L'Ajuntament de Girona és titular d'una emissora municipal de ràdio (Freqüència 
Girona - 92.7), que gestiona d'acord amb el que disposa la Llei 11/1991, 
d'organització i control de les emissores municipals, i altra normativa aplicable. 

Des dels inicis de l'emissió, la ràdio municipal a Girona s'ha gestionat a partir de 
convenis amb consorcis municipalistes d'emissores: primer amb COM Ràdio, 
posteriorment amb l'Agència de Comunicació Local i actualment amb La Xarxa. 

L'objectiu des del primer dia d'emissió ha estat garantir la difusió d'informació local i 
de proximitat, sense oblidar els temes d'interès general que poden afectar la 
ciutadania de Girona. 

Com a conseqüència de l’interès de l'Ajuntament de Girona de prestar en les millors 
condicions el servei públic municipal de radiodifusió, va establir el 2002 un conveni 
d'encomana amb l'Agència de Comunicació Local (ACL), societat constituïda pel 
Consorci de Comunicació Local a l'empara del que disposen els articles 254 i 233 c.) 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. L'ACL té per 
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objecte la gestió directa dels serveis de l'esmentat Consorci, entre els quals hi 
figuren la promoció de les activitats de les emissores de ràdio municipals, tot produint 
i fomentant les seves programacions i, en general, la promoció i la col·laboració en 
totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la comunicació local. 
Amb aquest motiu, l'ACL produïa el 2002 la programació radiofònica denominada 
COM Ràdio. 

El conveni d'encomana s'estableix el 2002 d'acord amb el que disposen els articles 
303.1 "in fine" en relació amb l'article 306.2, ambdós del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l'article 15 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

La Junta de Govern Local d'11 de maig de 2012 va adoptar l'acord d'establir un nou 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Agència de Comunicació 
Local, SA, per a la gestió del servei públic municipal de radiodifusió. 

En el conveni, signat el 14 de maig del 2012, les dues parts, Ajuntament de Girona i 
ACL, modifiquen algunes de les condicions previstes en el conveni anterior. La 
primera clàusula del nou conveni indica que l'Ajuntament encomana a l'ACL la 
realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis necessàries per 
complementar i donar suport a la referida gestió del servei públic municipal de ràdio, 
entenent en qualsevol cas que correspon al titular del servei - és a dir, a l'Ajuntament- 
l'adopció dels acords i les decisions necessaris relatius a l'explotació del servei, així 
com l'establiment de les relacions jurídiques corresponents. 

El Consell d'Administració de l'ACL, en sessió de data 19 de desembre de 2012, va 
aprovar el projecte de cessió global dels seus actius i passius a favor de la societat 
Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) amb efectes a 1 de gener de 2013. Per aquest 
motiu, la XAL (que succeeix a l'ACL) és qui té el nou conveni d'encomana amb 
l'Ajuntament de Girona a partir de l'1 de gener del 2013 i fins al maig del 2017. 

Un cop finalitzat el conveni d'encomana amb la XAL (successora de l'ACL) vigent, es 
fa necessari explorar altres vies que permetin el servei de gestió de l'emissora pública 
municipal per part de l'Ajuntament. Això es deu al fet que la situació actual no es pot 
reproduir ja que no es pot prorrogar el conveni actual ni procedir a aprovar-ne un de 
nou amb les mateixes condicions. 

D'acord amb l'informe jurídic emès pel lletrat municipal senyor Vicenç Estanyol 
Bardera, el qual figura a l'expedient. 

Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del 
servei relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic de l'emissora de ràdio 
municipal. 

D'acord amb la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya. 
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Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei 
públic de l'emissora de ràdio municipal assumit per l'Ajuntament. 

Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala 
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la 
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de 
trenta dies, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del 
ROAS. 

Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords. 

Primer.- PRENDRE coneixement de l'establiment del servei públic de l'emissora de 
ràdio municipal. 

Segon.- Aprovar inicialment el projecte d'establiment i el projecte de reglament del 
servei, que s'adjunten en els documents annexos a la proposta. 

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

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara ja passaríem a les 
propostes d’acord de la comissió informativa. La número 4 de l’ordre del dia, senyor 
secretari. 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Com a 
portaveu i com es fa sempre el primer cop que intervinc, recordar que avui fa 119 dies 
que els Jordis estan tancats a la presó i 102 dies que els senyors Junqueras i Forn 
també estan tancats a la presó per voler manifestar i per poder defensar els seus 
ideals polítics. 
Com a segona qüestió també, i en parlar del concepte de la ràdio, per tant, de la 
llibertat d’expressió que es fonamenta per les ones, voldria recordar que la gent 
d’aquest grup…, partit polític, i com altres que estan representats en aquest consistori, 
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parlem en català i no per una qüestió de ser més meritós, el fet de parlar català, sinó 
perquè el català és la nostra llengua, és el nostre deure i és la nostra obligació 
protegir-la; per tant, no és una qüestió de mèrits. 

Centrem-nos en el que és aquest punt de l’ordre del dia, indicat tal com es va explicar 
a la comissió informativa i així mateix ve redactat a l’acta d’aquest Ple, el que estem 
fent bàsicament és la creació d’un servei d’una freqüència de caràcter municipal que 
l’Ajuntament de Girona n’és titular, que és el 92.7. Fins ara hi havia una encomana de 
serveis que la representava el XAL i que estava duent a terme aquest servei 
pròpiament de posar a les ones, doncs, la llibertat en si mateix de l’expressió. És una 
ràdio on realment hi ha una bona programació i hi ha una pluralitat política 
representada en aquesta ràdio. I així mateix, també pretén representar una pluralitat 
social i també de les entitats que representen el territori i la nostra ciutat. 

Davant aquesta realitat, considerem pertinent, i volent defensar aquests principis 
inspiradors que ha de tindre aquesta freqüència, seguint el model d’altres ajuntaments, 
com pot ser l’Ajuntament de Sabadell, doncs, el que hem decidit és crear el servei, 
crear el reglament, evidentment, dos òrgans de control: un òrgan de caràcter polític, on 
tots els partits polítics estaran representats, i un altre òrgan de caràcter professional, 
on hi haurà aquí el col·legi de periodistes i periodistes de reconegut prestigi que 
ajudaran a la programació pròpiament d’aquesta ràdio.  

Doncs, avui aprovar inicialment aquesta configuració d’aquest servei, l’aprovació del 
reglament i, evidentment, començar a endegar una nova forma, en aquest cas, de 
gestió d’aquesta ràdio pública, que posem a la seva consideració perquè sigui aprovat. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Com ja vam 
manifestar a la comissió –la veritat és que m’ha sorprès que fos el senyor Ribas qui 
defensés aquest punt, que no va parlar d’aquest tema a la comissió, però, en fi…–, 
com ja vam manifestar a la comissió, ens ha sorprès que no se’ns comentés res 
d’aquest tema i que se’ns portés no tan sols el declarar-lo un servei públic, sinó també 
alhora el reglament. 

L’alcaldessa a la comissió informativa va agafar el compromís de convocar una reunió 
a les properes setmanes per parlar sobre aquest reglament i intentar millorar-lo i 
arribar a un consens total de totes les forces polítiques; per tant, nosaltres esperant 
aquesta reunió, avui en aquest punt ens abstindrem. I perquè també, i així vaig 
traslladar a la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas que tenim dubtes, doncs, també 
sobre quin és el model o el que hauria de ser a partir d’ara la ràdio municipal a la ciutat 
de Girona. Per tant, esperant que puguem arribar a un consens totes les forces 
polítiques en aquesta reunió a què vostè es va comprometre a convocar, doncs, com 
he dit, avui ens abstindrem. 
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Però abans d’acabar la meva intervenció, i arran de la intervenció que ha fet el senyor 
Ribas, he de dir que té el mateix dret de parlar en castellà qui vulgui parlar en castellà 
a la ràdio municipal i té el mateix deure i la mateixa obligació de respectar, protegir i 
vetllar per la llengua castellana, que també és oficial a Girona. Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Segons se’ns exposa en 
l’informe jurídic emès pel lletrat municipal i en la memòria tècnica i econòmica 
justificativa per a l’establiment del servei públic de l’emissora de ràdio municipal, 
creiem que no pot reproduir-se i que, per tant, no es pot prorrogar el conveni actual ni 
tampoc aprovar-se amb les mateixes condicions. 

Davant d’aquesta situació, se’ns proposa que l’Ajuntament de Girona assumeixi la 
gestió directa del servei públic de l’emissora de ràdio municipal i per a això se’ns 
plantegen dues opcions: la primera, sense externalització dels serveis, que tindria una 
despesa total de 229.158 euros i la segona, amb externalització del servei, la qual 
cosa suposaria una despesa total de 108.200 euros.  

El nostre posicionament en aquest punt serà conforme amb la conclusió aconseguida 
en la memòria tècnica i econòmica i, per tant, apostar per la creació del servei públic 
d’emissora de ràdio municipal que es prestarà en forma de gestió directa amb 
externalització de serveis per abaratir així els costos. 

Però en aquest mateix sentit, es pronuncia també el projecte d’establiment del servei, 
que se sotmet a aprovació en l’acord segon d’aquest punt. 

Aquesta fórmula de gestió directa, sigui amb o sense externalització dels serveis, és la 
que preveuen tant la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya com la Llei de 
bases, per la qual cosa creiem que no estem fent altra cosa que assumir una 
competència que pot assumir l’ens local i gestionar-la de forma directa. Això sí, 
preveient una contractació de la producció a tercers, tal com s’exposa en l’informe 
jurídic emès. 

Però, no obstant això, hem de seguir, creiem, els tràmits que marca el Reglament de 
serveis dels ens locals, per tant, l’elaboració d’una memòria justificativa, un projecte 
d’establiment y un reglament que estableixi el règim jurídic de prestació. Requisits tots 
ells que s’han complert per sotmetre-ho avui tant a debat com a votació. 

Quant al reglament en qüestió, avui nosaltres no hi donarem un vot favorable, ja que 
presentarem diverses al·legacions al text que se’ns porta avui a debat i a votació en el 
període d’exposició pública. I entenem que hi ha diverses qüestions a millorar. I al 
marge del que és estrictament l’aprovació del projecte i del reglament, aquest grup, 
regidor, també té molts dubtes quant a la contractació del servei a curt termini que 
pretén fer del període 30 d’abril fins al 30 de juliol d’aquest mateix any a través d’un 
procediment negociat amb un proveïdor únic. 
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Ens sorprèn que en l’informe jurídic ja es posi el nom, de fet, a aquest proveïdor únic: 
Ràdio Girona. No obstant, en aquest procediment negociat haurien d’efectuar-se 
consultes amb diversos candidats, complint així amb el que s’estableix a la Llei de 
contractes del sector públic. Entenem, per tant, que no pot assumir-se de forma 
anticipada que Ràdio Girona sigui l’única a qui es pugui encomanar l’execució del 
contracte. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. He de dir que aquesta 
proposta d’acord ens ha generat molts dubtes i així ho sap la regidora Planas, amb qui 
hem tingut ocasió de parlar d’aquest tema, i que hem volgut conèixer a fons les 
conseqüències que podria tenir l’aprovació d’aquest punt d’acord, tant per a la qualitat 
del servei de la ràdio municipal, que tots de ben segur volem preservar, com també les 
conseqüències que pogués tenir sobre les persones que en aquests moments hi 
treballen. Per això, vull agrair el temps dedicat de la regidora i de diferents tècnics 
coneixedors del que representa i del que implica la producció de programes 
radiofònics i agrair la seva ajuda i el seu temps. 

Està clar que ens trobem davant d’una aprovació inicial i que, per tant, el vot que avui 
emetem no és definitiu i per tal de preservar la continuïtat de la ràdio, el nostre vot 
s’inclina perquè sigui un vot favorable, excepte que això –i demanaria, doncs, l’empara 
del secretari– ens evités el fet de poder presentar al·legacions. Però no és menys cert 
que en l’aprovació d’avui s’acompanyen documents annexes amb diferents escenaris 
econòmics i de gestió que ens han fet dubtar si compartíem o no amb l’equip de 
govern quina és la ràdio municipal que voldríem.  

I per posar alguns exemples: en l’informe jurídic es recomana que la producció de la 
ràdio només es pot adjudicar a través d’un procés obert amb diferents criteris de 
valoració, que en aquests moments aquests criteris els desconeixem i no sabem quina 
línia seguiran. El projecte d’establiment que inclou la memòria tècnica i l’econòmica és 
el que ens genera dubtes més importants.  

A l’annex 1 que acompanya podem llegir una frase que no ens sembla massa 
afortunada i que en qualsevol cas volem deixar clar que no hi coincidim, i és que 
l’aportació econòmica que implica aquest servei no és una prioritat política municipal. 
No ho compartim en absolut. I a més, ens sembla que aquesta afirmació topa 
frontalment amb les finalitats que el mateix document desgrana sobre quines haurien 
de ser les característiques d’un servei d’aquest tipus. Per tant, per nosaltres sí que ha 
de formar part de les prioritats municipals, l’establiment d’aquest servei i el 
desenvolupament d’aquest servei. 

I, finalment, sembla també que pot haver-hi contradiccions entre la proposta orientativa 
de la programació amb la previsible retallada de recursos humans o serveis 
professionals. I ho dic així perquè és com ho descriu el projecte d’establiment: parla de 
retallades literalment, cosa que ens sembla també poc afortunada. 
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Sobre el reglament d’organització, el veiem bé, ens sembla oportuna la proposta del 
consell rector i la del consell assessor. Només puntualitzar que a l’última pàgina ens 
semblaria que hi ha un circuït redundant on diu que l’acta d’aquest consell assessor 
serà elevada al consell rector i a l’alcaldia per al seu coneixement i a l’efecte de donar 
compte del seu contingut als grups municipals a través de la Junta de Portaveus. Com 
que tots els grups municipals estem presents en el consell rector, potser és un circuït 
redundant i que no caldria. Però, en tot cas, és una observació. 

En tot cas, faríem aquest vot de confiança si el secretari ens confirma que un vot 
afirmatiu després, diguéssim, ens permetrà igualment presentar al·legacions, amb la 
confiança que tots plegats trobarem la manera de donar continuïtat i sostenibilitat a 
una ràdio municipal de qualitat plural i amb participació. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
saludar totes les persones que avui omplen aquesta sala i que també són a fora i que 
segueixen aquest Ple municipal. 

Per nosaltres aquest punt té dues premisses: la primera, doncs, que per fi parlem 
d’una ràdio municipal que la majoria de ciutadans de Girona no tenen constància que 
existeixi, no tenen constància que existeixi com a tal, tot i que tenen constància que 
existeix una ràdio que parla de temes municipals, però que són coses bastant 
diferents. 

En segon lloc, lamentem que una vegada més l’equip de govern ens porti això no 
només precuinat, sinó gairebé cuinat, ja sortit, diguéssim, dels fogons. I és que quan 
ho van portar vostès a la comissió informativa cap dels grups de l’oposició sabia que 
això avui es parlaria i que estaríem debatent un reglament que per avui ja no hi hem 
pogut fer cap esmena.  

Aquest element per nosaltres és clau per entendre la nostra abstenció avui en aquest 
Ple. És una abstenció amb voluntat de poder fer les aportacions en el camí que vindrà 
ara per acabar de definir aquest reglament i també el model que vindrà.  

Nosaltres, breument, a nivell de reglament que hem llegit, hi veiem alguns elements 
que no ens convencen: primer, que els drets dels quals parla, i que el senyor Ribas 
parlava de la llibertat d’expressió, es refereixen sempre segons la Constitució 
espanyola. Doncs, miri, no, els drets –i suposo que en parlarem després– no venen 
dictats per la Constitució espanyola; hi ha determinats drets que són universals, per 
sobre de si ho diu la Constitució espanyola o si ho diu l’Estatut de Catalunya o 
qualsevol altra normativa. 

En segon lloc, hi trobem a faltar una concreció més clara de com farem baixar aquesta 
ràdio sobre el terreny, és a dir, als barris i a les entitats. És cert que s’esmenten les 
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entitats sense ànim de lucre, però, per exemple, els barris o com desenvolupar tot això 
en el reglament com una obligació, nosaltres creiem que hi hauria de ser.  

En tercer lloc, el senyor Ribas també parlava del català, doncs, miri, diu el reglament: 
«La llengua d’expressió de la ràdio serà normalment en català». Doncs, no, nosaltres 
creiem que el que ha de dir és «la llengua de la ràdio municipal de Girona serà la 
llengua catalana». Clar i català, si m’ho permeten. 

Així mateix, creiem que en el consell assessor hauríem de posar en el reglament que 
hi ha d’haver com a mínim alguna quota de gènere, perquè, si no, ens podem trobar 
que tinguem un consell assessor únicament o bàsicament masculí. 

I, finalment, com a aportació, hi afegiríem també, que, per exemple, com treballarem 
des de la ràdio municipal tot el que és el desenvolupament del periodisme o de la 
comunicació entre els joves de la ciutat. Tenim una eina com la ràdio que creiem que 
es pot aprofundir en tot aquest àmbit, que és necessari. 

Vostès comentaven que el reglament és, si m’ho permeten, copiat i enganxat de 
l’Ajuntament de Sabadell, que la feina l’han feta a Sabadell (sona el senyal acústic) –
breument–, només dir que allà estan en un treball d’equiparar el conveni laboral de 
treballadors de la ràdio amb els de l’Ajuntament i que estan desenvolupant un 
programa que es diu «Escola a la ràdio», en què lliguen universitats, escola i ràdio a la 
ciutat. Esperem que no només es quedin el reglament i que agafin altres polítiques que 
està desenvolupant l’Ajuntament de Sabadell. Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Miri, avui precisament és el Dia mundial de la ràdio i la ràdio és tan important en les 
nostres vides que jo m’atreviria a dir que a més dels llibres que hem llegit, a més de la 
gent que hem conegut i que hem estimat, tots som també la ràdio que hem sentit al 
llarg de les nostres vides. Per tant, aquest és un tema que ens preocupa enormement, 
hem estudiat amb molta atenció. Perquè no parlem, a més a més, de qualsevol ràdio, 
sinó que parlem d’una ràdio de la nostra ciutat que estimem molt. 

Nosaltres avancem que farem un sí crític, hi votarem a favor per garantir la continuïtat 
del servei i de la plantilla a partir del mes de març, que és quan s’acaba el contracte. 
Això no vol dir però que el tema ens sembli absolutament clar. I, concretament, ens 
preocupen quatre qüestions: ens preocupa la mateixa continuïtat del servei, ens 
preocupa la continuïtat laboral dels treballadors, la continuïtat de la línia comunicativa 
marcada per la neutralitat i la pluralitat de la informació i, a més a més, ens preocupa 
que l’adjudicació, quan es faci, la pugui guanyar una gran empresa radiofònica sense 
arrelament al territori. Pensem que el model de proximitat actual és l’adequat. 

I, precisament, per aquesta darrera raó, pensem que cal dissenyar molt bé les 
estratègies que s’han de seguir a partir d’ara. I bàsicament són dues: d’una banda, 
elaborar un plec de clàusules que aposti pels valors de la qualitat, la proximitat i la 
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pluralitat que fins ara han caracteritzat el servei. El perill és evident, les comprensibles 
garanties jurídiques del procés de contractació, que afavoreixen la competència i la 
lliure concurrència, evidentment, com han de fer, per molt ben definit que estigui el 
plec poden permetre que guanyi una empresa sense arrelament al territori i a la 
llengua. I el risc hi és encara que es vulgui que no sigui així. Recordem sempre que 
l’any 2013 Mifas va perdre una licitació per fer la gestió de les zones blaves. 

I la segona estratègia és la de la municipalització. Vostès ho han descartat i, en canvi, 
el nostre grup crec que hi ha marge per estudiar millor aquesta manera de gestió. I els 
demanem que parlin amb els responsables actuals del servei, que recullin més 
informació a l’hora de fer números, perquè si es municipalitza s’evita el risc que el 
servei estigui gestionat per una empresa amb poc accent local i també garantiríem la 
continuïtat de la plantilla i de la línia comunicativa de la ràdio.  

Per tant, en conclusió, com hem dit, votarem que sí per responsabilitat amb aquesta 
continuïtat del servei i dels treballadors, però entenem que aquest és un tema de llarg 
recorregut. I estem esperant també la reunió que va dir la senyora alcaldessa que 
faria. I demanem que estudiïn, si us plau, tot el tema de la gestió. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Només indicar 
respecte a això de la reunió, sí que s’ha convocat ja; per tant, em sembla que tots han 
d’haver rebut la convocatòria. Com a primera qüestió. 

Com a segona qüestió, referent a la contractació… Bé, si no, la rebran, no pateixin, la 
rebran entre avui i demà, la convocatòria, vull dir, no s’escandalitzin per això. 

Quant a segona qüestió, és aquest afany de posar, doncs, aquesta mena de boira de 
dubte o generar aquest dubte per part de Ciutadans. La contractació –em refereixo, 
dono resposta a la portaveu de Ciutadans–, la contractació que vostè posava en dubte 
indicar que és perfectament permesa per llei i, a més, quan hi ha causa justificada. No 
hem d’oblidar que la temporada radiofònica va de setembre a juny i aquest és un dels 
motius claus que permet fer aquest tipus de contractació que es planteja. 

Quant al reglament, senyor Salellas, és cert, fa remissió a la Constitució, que li recordo 
que el primer article de què parla és dels principis generals del dret. Ja sé que, per 
desgràcia, darrerament la interpretació que es fa de la Constitució fuig bastant 
d’aplicar aquests principis bàsics que haurien d’imperar en el dret. Però hi ha aquesta 
remissió i, per tant, aquests drets fonamentals a què vostè feia referència estan 
englobats aquí. 

I quant a l’ús del català, evidentment, considerem que el català ha de ser prioritari a la 
mateixa ràdio, si bé entenem que les llengües no han de ser un element de 
confrontació o arma impositiva, sinó que han de ser un element cultural; per tant, 
donem la possibilitat que la gent pugui expressar-se en altres llengües a la ràdio. 
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I en el tema de municipalització, a la portaveu d’Esquerra Republicana indicar que ens 
cenyim en l’informe tècnic que s’ha emès al respecte, que posa en evidència unes 
realitats que dificulten que la gestió pugui ser directa. Moltíssimes gràcies. 

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

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

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Eva Palau  Gil  
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. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

5. Modificar el punt quart de l'acord de Ple de 29 de juny de 2015. 

Primer. Amb data 29 de juny de 2015 el Ple de la Corporació va celebrar sessió 
extraordinària aprovant l'acord de nomenament de membres de la Corporació en 
règim de dedicació exclusiva, establiment el règim d'assistències i indemnitzacions i 
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assignacions als grups municipals, essent modificat posteriorment en les sessions 
plenàries de data 11 de juliol de 2016 i 13 de novembre de 2017. 

Segon. Atès que es considera necessari modificar l'apartat quart de l'acord de Ple de 
data 29 de juny de 2015 en el que es regula el marc regulador del règim 
d'assistències dels membres de la Corporació. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer. Vist allò que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local; l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'article 110 i ss. del Reglament Orgànic Municipal en quant a les retribucions i règim 
econòmic d'assistències. 

Primer. MODIFICAR el punt dispositiu quart de l'acord adoptat en sessió plenària de 
29 de juny de 2015 relatiu al nomenament de membres de la Corporació en règim de 
dedicació exclusiva, establiment del règim d'assistències i d'indemnitzacions i 
assignacions als grups municipals per assistències en els diferents òrgans col·legiats, 
que va ser modificat en dates 11 de juliol de 2016 i en data 13 de novembre de 2017, 
que quedarà redactat segons segueix: 

Quart. FIXAR el marc regulador del règim d'assistències següent : 

1. Únicament els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva 
o parcial podran percebre assistències per la concurrència efectiva de les sessions 
dels òrgans col·legiats de la Corporació. 

2. Aprovar els següents imports per les assistències als diferents òrgans 
col·legiats de l'Ajuntament: 

Ple: 

Import Assistència: 712,53 € 

El número màxim d'assistències remunerables l'any serà de 12. 

El dret a la indemnització es meritarà per l'assistència efectiva a la sessió de l'òrgan 
col·legiat i es liquidarà mensualment fins a una quantitat de 712,53 euros, sens 
perjudici que en el supòsit que es celebrés més d'una sessió mensual es pogués 
liquidar la quantitat meritada en mesos posteriors si no s'assisteix a la sessió 
corresponent i fins a la quantitat màxima establerta mensualment. 

Junta de Portaveus: 

Import Assistència: 570,43 € 

El número màxim d'assistències remunerables l'any serà de 12. 
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El dret a la indemnització es meritarà per l'assistència efectiva a la sessió de l'òrgan 
col·legiat i es liquidarà mensualment fins a una quantitat de 570,43 euros, sens 
perjudici que en el supòsit que es celebrés més d'una sessió mensual es pogués 
liquidar la quantitat meritada en mesos posteriors si no s'assisteix a la sessió 
corresponent i fins a la quantitat màxima establerta mensualment. 

Comissió Informativa: 

Import Assistència: 382,66 € 

El número màxim d'assistències remunerables l'any 12. 

El dret a la indemnització es meritarà per l'assistència efectiva a la sessió de l'òrgan 
col·legiat i es liquidarà mensualment fins a una quantitat de 382,66 euros, sens 
perjudici que en el supòsit que es celebrés més d'una sessió mensual es pogués 
liquidar la quantitat meritada en mesos posteriors si no s'assisteix a la sessió 
corresponent i fins a la quantitat màxima establerta mensualment. 

Coordinació Tècnica (delegats): 
Import Assistència: 329,88 € 

El número màxim d'assistències remunerables l'any 48. 

El dret a la indemnització es meritarà per l'assistència efectiva a la sessió de l'òrgan 
col·legiat i es liquidarà mensualment fins a una quantitat de 1319,52 euros, sens 
perjudici que en el supòsit que es celebressin més de quatre sessions mensual es 
pogués liquidar la quantitat meritada en mesos posteriors si no s'assisteix a la sessió 
corresponent i fins a la quantitat màxima establerta mensualment. 

3. Els imports per assistència als diferents òrgans col·legiats de l'Ajuntament seran 
actualitzats anualment de conformitat amb el previst a la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat per al personal al servei de les Administracions Públiques sempre 
i quan no superin els límits màxims retributius establerts legalment per als membres 
de les Corporacions Legals. 

4. El procediment de justificació de les assistències a sessions es farà mitjançant 
certificat emès pel Secretari de la Corporació o pels Secretaris delegats dels diferents 
òrgans col·legiats. 

A tal efecte els secretaris de cada òrgan col·legiat trametran al Departament de 
Recursos Humans de la Corporació certificats acreditant l'assistència efectiva dels 
membres corporatius als efectes de fer efectives les indemnitzacions mensuals 
corresponents. 

Segon. NOTIFICAR el present acord als membres corporatius que perceben 
indemnitzacions per assistències als diferents òrgans col·legiats. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 
cinquè de l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a 
tothom. Bé, aquesta modificació s’ha plantejat únicament i exclusivament per 
beneficiar la gestió al servei de recursos humans. En cap cas significa un increment en 
la millora de les retribucions de cap dels regidors d’aquesta corporació; és simplement 
millorar la tramitació. Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, disculpin, 
que no havia concretat que sí, que evidentment podia presentar al·legacions. Per això 
jo ara ja he anat tirant… 
Intervencions? Senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. El novembre van votar en contra 
d’incrementar en funció del que digués la futura llei de pressupostos generals de 
l’Estat i ara, veient que la llei no arriba, han decidit incrementar un 1,5 per cent els 
imports fixats el juny –increment que es pressuposa que aplicarà el Govern de l’Estat a 
les retribucions dels treballadors públics– i a la vegada tornar a incloure un acord que 
diu que els imports per assistència s’actualitzaran anualment segons allò disposat a la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat. I, per tant, no comptarà amb el nostre suport, 
aquest punt. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, ara he quedat ben sorpresa jo 
també. Ens sorprèn…, nosaltres enteníem, diguéssim que aquest punt havia de 
resoldre una sèrie de problemàtiques que, entre elles, plantejava la regidora que 
acaba de parlar. Per tant, ara estem una mica sorpresos. Però, en qualsevol cas, 
nosaltres esperem això, que, precisament aquest serveixi per resoldre definitivament. 
De fet, és un tema que nosaltres no compartim en el fons la problemàtica, perquè 
nosaltres n’hem parlat altres vegades, és un tema de la percepció, el concepte que 
nosaltres tenim de política i de no professionalització de la política. I, per tant, avui 
simplement nosaltres volíem abstenir-nos, per aquest tema de fons, però enteníem 
que havia de resoldre com a mínim l’element més pràctic i quotidià, perquè ens 
entenguem. 
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En qualsevol cas, sí que volíem fer un incís, perquè vostès insisteixen en el tema que 
no suposarà un augment de la despesa, però sí que és cert que nosaltres volíem, com 
a mínim, fer l’incís que sí que aquesta fórmula permetrà que, per exemple, doncs, a 
l’agost tots cobrem el Ple que segurament no farem, perquè cobrarem el Ple que 
haurem fet el març o l’abril o en algun altre moment. 

Llavors, aprofito per preguntar si és que tenen previst fer el Ple d’agost, perquè es van 
comprometre a passar-nos un calendari que encara no han passat. I, per tant, ens 
agradaria també que ens aclarissin aquest tema. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que la 
senyora Pujola, de Ciutadans, no ha entès l’acord, aquí no portem cap tipus 
d’increment; simplement el que portem és exclusivament modificar la gestió. Es 
cobraran, com s’han cobrat des que es va iniciar, dotze plens i dotze comissions 
informatives. Jo no sé on es veu cap increment absolutament de res. El màxim 
l’estableix clarament el cartipàs i així es fa el que estableix el cartipàs: dotze plens, 
dotze comissions informatives, com s’ha fet sempre durant molts anys en aquest 
consistori i, per tant, no hi ha cap increment de retribució als regidors. I vull que consti, 
perquè no és cert que hi ha un increment d’1,5 per cent, perquè aquí no es porta cap 
tipus d’increment; simplement el que es porta és canviar la gestió. I només es cobren 
els plens que hem fet. O sigui, si no vens als plens, no cobres i màxim poden ser 
dotze. 

Per tant, jo crec que aquí s’ha desvirtuat una mica el… (intervenció lluny del micròfon), 
no sé si de manera intencionada o no, però realment crec que fa poc favor a aquest 
consistori. Moltíssimes gràcies 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, modificar l’acord adoptat en 
sessió plenària de data 29 de juny de 2015. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
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VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Eva Palau  Gil  
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

6. Modificació acord de Ple de data 13 de novembre de 2017 de nomenament de 
representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i 
organismes en els quals es requereix la presència dels membres de la 
Corporació. 

Primer.- Amb data 25 de febrer de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar l'acord de 
nomenament de representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i 
organismes en els quals es requereix la presència dels membres de la Corporació, 
modificat posteriorment en sessió plenària de data 13 de novembre de 2017. 

Segon.- Amb data 2 de febrer de 2018 el portaveu del grup municipal de CiU, va 
presentar escrit (R.E. núm. 2018008436), mitjançant el qual sol·licita es procedeixi a 
modificar el representant en els consells escolars de l'Escola Domeny i de l'Institut 
Carles Rahola i Llorens. 

FONAMENTS JURÍDICS 

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple de la 
Corporació municipal l'adopció dels següents acords: 
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Primer.- MODIFICAR l'acord adoptat en sessió plenària de data 13 de novembre de 
2017 de nomenament de representants de la Corporació en les diferents entitats, 
institucions i organismes en els quals es requereix la presència dels membres de la 
Corporació en el següent sentit: 

7. REPRESENTACIÓ EN ELS CONSELLS ESCOLARS 

7.1. Centres Públics d'Educació Infantil i 
Primària Escola Domeny: Cristòbal Sánchez 
Torreblanca 

7.2. Instituts Públics d'Ensenyament Secundari 

Institut Carles Rahola i Llorens: Cristòbal Sánchez Torreblanca 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als regidors de la Corporació Municipal i als 
centres escolars afectats per la mateixa. 

Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l'art. 51.2 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 
arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Com recordaran, per motiu de la 
modificació del cartipàs, havíem de fer aquestes modificacions, que passarà substituir 
al regidor Alcalà el regidor Cristòbal Sánchez. Ja els ho vam explicar a la comissió 
informativa, no sé si volen torn de paraula respecte a això o podem passar directament 
a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, 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 
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per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de l’acord de 
ple de data 13 de novembre de 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Eva Palau  Gil  
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 D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7. Declarar complimentat el requeriment a la societat Pàrking Plaça Catalunya 
S.A., concessionària de l'aparcament soterrani de la Plaça Calvet i Rubalcaba, 
per la inspecció reglamentària dels ascensors exteriors de la plaça que donen 
accés a l'aparcament soterrani. 

Per acord del Ple del dia 24 d'octubre de 2017 es va requerir a l'empresa "Pàrking 
Plaça de Catalunya S.A.", amb CIF A17099516 i domiciliada al carrer Ultònia, 
número 4, 17002 Girona, com a concessionària de l'aparcament soterrani de la Plaça 
Calvet i Rubalcaba, per a que en el termini de deu dies des que li fos notificada la 
resolució, justifiqués documentalment la realització de les inspeccions reglamentàries 
dels dos ascensors que donen servei a l'aparcament soterrani d'acord amb el que 
disposa l'article 19 del Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos. 

El dia 13 de novembre de 2017, l'empresa "Pàrking Plaça de Catalunya S.A:" ha 
presentat un escrit amb número de registre d'entrada 2017072212, pel qual dóna 
compliment al requeriment mitjançant la tramesa dels certificats de les inspeccions 



24 
 

efectuades als dos ascensors. 

En aquestes certificacions, emeses per l'empresa Tüv Rheinland en data 7 de 
novembre de 2017, consta la detecció dels defectes següents en cada un dels dos 
ascensors: 

- Inexistència de la barana en el sostre de cabina, amb la qualificació de defecte lleu. 

- Fi de cursa ha d'estar en el pistó, amb la qualificació de defecte lleu. 

- No s'estableix comunicació bidireccional amb l'exterior, amb la qualificació de 
defecte greu. 

El dia 13 desembre de 2017, l'empresa "Pàrking Plaça de Catalunya S.A:" ha 
presentat un nou escrit amb número de registre d'entrada 2017078824, pel qual 
comunica que han estat corregits els defectes observats en la primera inspecció i 
acompanya les certificacions emeses per l'empresa Tüv Rheinland en data 24 de 
novembre de 2017 en les quals s'acredita que s'han corregit els defectes greus i 
s'estableix que l'ascensor haurà de ser sotmès a una nova inspecció periòdica abans 
del 7 de novembre de 2019. 

Vist que el resultat final de la inspecció dels dos ascensors és qualificat de favorable. 

Decret de 27 de maig de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les 
Entitats locals. 

Decret de 17 de juny de 1955, pel qual se aprova el Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 

Article 19 del Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos. 

Declarar complimentat el requeriment efectuat per acord del Ple de 24 d'octubre de 
2017 a l'empresa "Pàrking Plaça de Catalunya S.A.", amb CIF A17099516 i 
domiciliada al carrer Ultònia, número 4, 17002 Girona, a l'haver justificat 
documentalment la realització de les inspeccions reglamentàries dels dos ascensors 
que donen servei a l'aparcament soterrani d'acord amb el que disposa l'article 19 del 
Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells 
d'elevació i manutenció dels mateixos, mitjançant la presentació dels dos certificats 
favorables d'inspecció periòdica dels ascensors emesos en data 24 de novembre de 
2017 per l'empresa TÜV Rheinland, Organisme de Control. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com vostès 
saben, en el Ple del 24 d’octubre de l’any passat es va requerir a l’empresa Pàrking 
Plaça de Catalunya perquè justifiqués la realització d’unes inspeccions reglamentàries 
dels ascensors. 
El 13 de novembre del 2017, aquesta empresa va justificar haver fet totes les 
inspeccions, va presentar unes certificacions, i aquestes certificacions varen detectar 
que hi havia unes deficiències greus, a les quals s’establia un termini de sis mesos 
perquè les arrangessin. 

El 13 de desembre d’aquest any 2017, van presentar les justificacions conforme han 
corregit totes aquestes deficiències i, per tant, han donat compliment al requeriment 
que se li va fer el mes d’octubre. 

La pròxima inspecció és el 7 de novembre del 2019, i estarem amatents per a la 
comprovació d’aquestes inspeccions. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, per anunciar el nostre vot favorable. 
Entenem que allò que ens amoïnava eren aquestes deficiències greus, efectivament, 
en la inspecció, doncs, dels ascensors exteriors de la plaça Calvet i Rubalcaba, de 
l’aparcament subterrani, que queda solucionat i, per tant, el nostre vot serà favorable. 
Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres fem aquesta 
intervenció per al punt 7 i per al punt 11. De fet, a les dues hi votarem a favor. Però les 
dues parlen d’un tema que són els aparcaments soterrats a la nostra ciutat. Ens 
congratulem –ens congratulem– que després de vuit anys puguem dir, ara sí, que els 
ascensors funcionen i no tenen cap inconvenient. Hem tardat vuit anys com a 
Ajuntament –hem tardat vuit anys com a Ajuntament– a fer que la concessionària 
d’aquest aparcament, perquè recordem és una concessionària a qui nosaltres els hem 
donat el servei per portar els aparcaments –l’Ajuntament, senyora Planas, vostè ho 
deu saber millor que jo que és la regidora de l’àmbit–, doncs, ens ha costat vuit anys 
aconseguir que aquests ascensors avui puguem dir que ja funcionen i que funcionen 
sense risc. 
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Però el que estem veient en els últims plens, i és una cosa que aquest grup municipal 
va posar sobre la taula ja fa mesos, és que hi ha un degoteig constant de 
problemàtiques, d’opacitat i de manca d’informació amb els aparcaments subterranis a 
la nostra ciutat. És evident que d’això no es pot atorgar tota la responsabilitat a l’actual 
Govern municipal, i nosaltres no ho fem; és segurament un problema de fons, de 
model, que alguns van posar sobre la taula –en el seu moment el PSC– i que vostès, 
si més no, de moment s’han dedicat a mantenir-lo.  

El que cal, ara sí, nosaltres creiem, és una auditoria pública sobre l’estat dels 
aparcaments soterrats a la ciutat, les dades: si han fet les inversions o no han fet les 
inversions que tocaven, si han pagat o no han pagat allò que tocava a l’Ajuntament de 
Girona. En definitiva, si estan oferint el servei públic que haurien d’estar oferint. 

Però aquesta proposta, que a nosaltres ens sembla el més bàsic del sentit comú, la 
transparència, saber si allò que hem atorgat un servei s’està complint o no, vostès no 
la tiren endavant. Per tant, els demanem… Sí, sí, la transparència no és portar un punt 
avui aquí i un punt al número 11; no, no, globalment, els aparcaments de la ciutat de 
forma pública explicar a tota la ciutadania que sàpiga d’on venim i on estem ara 
mateix. Deixem d’amagar-ho, senyora Planas. Tenim un problema amb els 
aparcaments de la ciutat i la gestió que n’hem fet com a Ajuntament. Expliquem-ho. I, 
segurament, en aquest procés podrem començar a explicar de qui són aquests 
aparcaments, qui ha guanyat diners sense el control necessari de l’Ajuntament durant 
molts anys i ens podrem començar a plantejar també si és el model que volem de futur 
o hem d’apostar a poc a poc perquè siguem des del mateix Ajuntament qui gestionem 
uns serveis que com bé sabem deixen no pocs beneficis; beneficis que si fossin en 
empreses públiques o serveis totalment públics gestionats per l’Ajuntament podríem 
invertir en polítiques socials. Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, s’han arranjat 
les deficiències, eren deficiències de seguretat i, per tant, estem contents i hi votarem 
favorablement. Ara, en la mateixa línia que ara esmentava el regidor Lluc Salellas, un 
cop més els demanaríem a l’equip de govern que s’obri un debat de ciutat sobre les 
concessions del pàrquing. 

Rellegint l’acta del Ple anterior, ja ho sol·licitàvem, perquè Ple rere Ple –Ple rere Ple– o 
venen en temes de tarifació i alguns temes més greus, com el tema de seguretat. Per 
tant, aquest debat de ciutat creiem que no solament hauria de contemplar el tema de 
les tarifacions i de les concessions, sinó molt especialment el tema de la seguretat, 
que és un tema que de ben segur és el que més neguiteja els usuaris del servei. I, per 
tant, obert aquest debat de ciutat ens estalviaríem aquest degoteig constant, Ple rere 
Ple, de temes del pàrquing. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo, tal com ha 
recordat el senyor Salellas, les concessions nosaltres ja les vàrem trobar, portaven 
cinquanta anys…, algunes d’elles són per a períodes de cinquanta anys, tenen 
establert un plec de clàusules, unes condicions, les quals sí que és cert que les hem 
d’anar revisant, i ho estem fent. I per això constantment estan parlant de degoteig de 
portar en el Ple acords, però portem acords de tot allò que estem revisant, que 
realment estem trobant i en ares de la transparència ho portem al Ple, ho expliquem al 
Ple –no és la primera vegada que ho porto al Ple ni serà l’última vegada que ho portem 
a Ple–, perquè volem que se sàpiga tot, que ho sàpiguen vostès i que ho sàpiguen els 
ciutadans, tot el que hi ha a les concessions. No ens amagarem absolutament de res. 

És molta feina, i els tècnics hi estan treballant, però és una feina que portarà molt de 
temps. Ho estem fent, ho seguirem fent i seguirem controlant que es compleixin els 
plecs de clàusules, com hem intentat fer sempre. Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies.  
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat donar per complert el requeriment efectuat per l’acord de ple de data 24 
d’octubre de 2017. 
 

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 Torreblanca, Eva Palau  Gil  
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. 
 

8. Revisió d’IPC del cànon del contracte de gestió del servei públic del mini tren 
turístic de la ciutat de Girona per a l'any 2018. 
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Per acord del Ple de la Corporació de data 11 de juny de 2012, es va iniciar 
l'expedient de contractació administrativa per a la gestió del servei públic del mini 
tren turístic de la ciutat de Girona amb exposició dels plecs de clàusules 
administratives particulars i el de prescripcions tècniques. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 17 de setembre de 2012, es van resoldre 
les al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública del plec de 
clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques, i es va 
convocar licitació. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 14 de gener de 2013, s'adjudicà la gestió 
del servei públic del mini tren turístic de la ciutat de Girona, a la UTE "JULIÀ 
TRAVEL, S.A. Y AUTOCARES JULIÀ, S.L. (GIRONA CITY TOUR)", pel termini de 
cinc anys a partir del dia 6 de febrer de 2013 i es podrà prorrogar per períodes 
anuals, fins a un màxim de dos anys. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 24 d'octubre de 2017 s'acorda prorrogar 
el contracte en els seus propis termes i pel període d'un any a partir del dia 6 de 
febrer de 2018. 

De conformitat amb la clàusula IX del plec de clàusules administratives particulars, el 
cànon fix serà revisat anualment, amb efectes de 1 de gener de cada any, a partir del 
segon any de vigència, segons la variació experimentada per l'Índex de Preus al 
Consum (IPC Estatal) interanual corresponent al mes de desembre, o barem oficial 
que el substitueixi de l'any anterior. 

Aprovar, en aplicació del sistema d'índex anual de preus del consum (IPC. Conjunt 
nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística corresponent a desembre 2017, la 
revisió del preu del contracte de gestió del servei públic del mini tren turístic de la 
ciutat de Girona, adjudicat per acord del Ple de la Corporació de data 14 de gener de 
2013, i prorrogat per acord del Ple de la Corporació de data 24 d'octubre de 2017, a 
favor de la UTE: "JULIÀ TRAVEL, S.A. Y AUTOCARES JULIÀ, S.L. (GIRONA CITY 
TOUR)", amb NIF U-65942195, consistent en una revisió de l' 1,1%, respecte del 
cànon corresponent a la cinquena anualitat de vigència del contracte, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2018. 

* Preu cànon anual 2017 ...............................................75.665,32 euros. 

* Revisió de l'IPC (1,1%) ............................................... 832,32 euros 

* Preu cànon anual 2018 ...............................................76.497,64 euros. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el Ple del 14 
de gener del 2013 es va adjudicar la gestió del servei públic del minitren turístic a la 
ciutat de Girona a la UTE formada per Julià Travel, SA i per Autocares Julià, SL. El 
termini era de cinc anys, a partir del 6 de febrer del 2013, i es podia prorrogar dos 
períodes més un any rere l’altre. 
El 24 d’octubre es va prorrogar la pròrroga a partir del 6 de febrer d’aquest any 2018. I 
en el plec de clàusules deia que s’havia de revisar anualment l’IPC, i avui el que 
portem és el que estableix el plec de clàusules: la revisió de l’IPC corresponent al 
desembre de l’any 2017. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, respecte a aquesta gestió, recordàvem 
amb la regidora Planas, perquè en vàrem estar parlant fa uns dies, que ve de llarg. De 
fet, abans de l’adjudicació d’aquest contracte hi va haver l’establiment del servei. Va 
ser un procés molt complex, tant l’establiment com l’adjudicació, ple d’al·legacions. Hi 
vàrem dedicar fins a quatre plens. De fet, he hagut de recular al 12 de març del 2012 
per veure l’origen d’aquest plec. 

Finalment, el nostre grup municipal va donar suport després que es fes una acceptació 
parcial d’algunes de les al·legacions, i, per tant, en coherència votarem favorablement 
també a la revisió de l’IPC. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres ens abstindrem, com 
vam ja fer en la pròrroga que es va fer ara fa uns mesos. Precisament, llavors vam 
tenir, diguéssim el debat, van plantejar que feien una pròrroga d’un any precisament 
per estudiar alternatives de millores. Ens agradaria que ens expliquessin també com 
estan aquestes alternatives de millores, ja que és el que van justificar vostès, doncs, 
per ampliar aquesta pròrroga d’un any. 

Nosaltres, en coherència amb el que vam votar l’octubre, ens abstindrem. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
passaríem a la votació de la proposta. 

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

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Eva Palau  Gil  
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. 
 

9. Petició del Departament d'Ensenyament de modificació parcial del conveni 
regulador de les condicions de cessió d'ús a favor del Departament de dues 
finques al carrer Can Prunell de Girona per destinar-les a la instal·lació de 
mòduls prefabricats per la segona fase de l'Institut Ermessenda de Girona. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 10 d'abril de 2017, va aprovar el 
següent: 

"PRIMER - Cedir en favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
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Catalunya l'ús, amb caràcter de precari i per un termini de deu anys, de les dues 
finques de propietat municipal que es descriuen a continuació, per destinar-les a la 
instal·lació de mòduls prefabricats per la segona seu de l'Institut Ermessenda de 
Girona: 

-FINCA 79.a - Parcel·la de terreny de forma sensiblement trapezoïdal, amb el límit 
sud corbat, en el terme municipal de Girona, sector Mas Prunell, de superfície 
2.650,33 m2, qualificada de zona de ciutat jardí. Llinda: al Nord, amb zona verda del 
Sector Girona II; a l'Est, amb parcel·la número 79.b destinada a sistema d'espais 
lliures públics; a l'Oest, amb la parcel·la número 1; i al Sud, amb parcel·la 79.d, 
qualificada de sistema viari, definida per l'alineació nord del carrer de Can Prunell. 

Referència cadastral 4754704DG8445D. 

-FINCA 79.c - Parcel·la de terreny de forma sensiblement trapezoïdal, amb els límits 
nord i sud corbats, en el terme municipal de Girona, sector Mas Prunell, de superfície 
2.402,40 m2, qualificada de zona de ciutat jardí. Llinda: al Nord, amb zona verda "A" 
del mateix sector Mas Prunell; a l'Est, amb parcel·la número 2; a l'Oest, amb la 
parcel·la número 79.b, destinada a sistema d'espais lliures públics; i al Sud, amb 
parcel·la 79.d, qualificada de sistema viari, definida per l'alineació nord del carrer de 
Can Prunell. Referència cadastral 4754705DG8445D. 

SEGON - Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, regulador de les condicions d'ús de la 
finca objecte de la cessió, que s'acompanya com annex a la present resolució. 

TERCER - Facultar àmpliament a l'Alcaldia-Presidència, i subsidiàriament el/la Tinent 
d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui delegui, tingui delegades o exerceixi les seves 
funcions, per a totes les actuacions derivades de l'execució de l'acord i la subscripció 
del conveni regulador de les condicions d'ús de les finques." 

En data 12 de juliol de 2017 el Departament d'Ensenyament ha tramés a 
l'Ajuntament un nou document de conveni revisat per la seva Assessoria Jurídica en 
el qual s'inclouen una sèrie de modificacions respecte al document aprovat pel Ple el 
dia 10 d'abril de 2017. 

Revisat el document, les modificacions introduïdes per l'Assessoria Jurídica del 
Departament d'Ensenyament no comporten una alteració de les condicions de la 
cessió ni de la finalitat de l'operació jurídica. 

Articles 73, 75 i 76 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases del Règim Local. 

Article 114.3.n) 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. 
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PRIMER - Aprovar la modificació del document de conveni entre l'Ajuntament de 
Girona i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, regulador de 
les condicions d'ús de la finca objecte de la cessió, amb la inclusió de les 
modificacions introduïdes per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Ensenyament i 
d'acord amb la redacció definitiva que s'acompanya com annex a la present 
resolució. 

SEGON - Facultar àmpliament a l'Alcaldia-Presidència, i subsidiàriament el/la Tinent 
d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui delegui, tingui delegades o exerceixi les seves 
funcions, per a totes les actuacions derivades de l'execució de l'acord i la subscripció 
del conveni regulador de les condicions d'ús de les finques. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, a l’acord de ple 
de l’abril de 2017, ja havíem portat la cessió d’ús a favor del Departament 
d’Ensenyament d’aquestes finques municipals de Can Prunell, on s’havien d’ubicar 
mòduls, que ara ja hi són els mòduls, de l’Institut Ermessenda. I aquest acord, bé, vam 
enviar-lo a Ensenyament perquè ens l’aprovés; ens varen donar el vistiplau. Però 
Ensenyament, un cop ho hem passat per Ple…, bé, el Departament de Patrimoni creu 
que hem de fer unes modificacions, i aquestes modificacions no suposen cap canvi en 
les condicions substancials. Són quatre modificacions que no són significatives, com 
és la modificació de les dades del representant del Departament d’Ensenyament, el 
caràcter no contractual de l’activitat i, per tant, exclosa de la Llei de contractes del 
sector públic –això ja és evident, evidentment–, la regulació de l’accés del personal 
municipal a les instal·lacions a efecte de no tenir activitat docent i la creació d’una 
comissió de seguiment. 
Acceptem totes aquestes modificacions del conveni. Estem molt contents que la 
Generalitat hagi escollit Girona per fer aquest nou institut. Hi ha molts municipis de 
Catalunya que ho necessiten. Per tant, aquest nou institut ens és molt favorable. I 
també ho ha facilitat que l’Ajuntament ha posat a disposició l’antiga fàbrica Simon per 
tal de al més ràpid possible poder fer un institut i també de manera més econòmica, ja 
que hi ha l’estructura feta. 

Per tant, l’Ajuntament estem interessats a no allargar aquest temps. Sí que el 
contracte de cessió posa deu anys, però, bé, és una formalitat, perquè nosaltres 
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pensem que en el termini de tres o quatre anys poder traslladar l’actual Ermessenda a 
la Simon i també poder desocupar el Cartanyà i deixar de pagar el lloguer, per poder-
ho traslladar al nou institut Ermessenda, a la Simon. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Hem perdut un any, hem 
perdut quasi un any, perquè el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha estat 
emprenyant la gata i aquest Ajuntament ha estat poc diligent per solucionar aquest 
assumpte de manera àgil. 

No podem entendre que aquest Ple aprovi un conveni del 10 d’abril del 2017 i més 
d’un mes després, el 30 de maig del 2017, el senyor Polanco, director dels Serveis 
Territorials a Girona del Departament d’Ensenyament, proposi modificar el conveni de 
la cessió d’ús a favor del departament de les dues finques per destinar-les a la 
instal·lació dels mòduls prefabricats de la segona fase de l’Ermessenda, quan ja havia 
estat ratificat pel plenari. 

A més a més, les modificacions proposades eren mínimes i intranscendents: 
especificar que el conveni quedava exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic, que l’accés al centre per part del personal de l’Ajuntament 
de Girona no pot interferir les activitats ordinàries del centre dins de l’horari escolar o la 
creació de la comissió de seguiment per donar compliment efectiu al conveni. 

I estarà d’acord amb nosaltres, regidora Planas, que amb data 12 de juny del 2017 
vostè mateixa va contestar el senyor Polanco dient-li això mateix, que el conveni ja 
havia estat aprovat, que no era susceptible de modificacions i que els canvis proposats 
no alteraven les condicions ni la finalitat de l’operació jurídica. Tot i així, sembla que 
després d’una conversa del senyor Polanco amb l’alcaldessa la cosa va canviar i es va 
acabar cedint als desitjos de la Generalitat. La qüestió que ens plantegem és per què 
han tardat vostès més de sis mesos a portar aquest punt a ple, més de sis mesos per 
donar l’OK a canvis que no tenen major importància. 

Ja vam dir fa un any que aquesta mesura no ens semblava del tot idònia si permetia 
de forma transitòria una solució a curt termini, però que no havia d’estendre’s en el 
temps. I en consonància també amb el que van manifestar els mateixos tècnics en els 
seus informes. Així, per una banda, la cap de Serveis d’Educació, en l’informe del 12 
de gener del 2017, pel qual atenia la sol·licitud del Departament d’Ensenyament per 
posar a la seva disposició el solar, assenyalava que d’aquesta manera l’institut 
Ermessenda, de Girona, tindria una segona seu provisional durant un temps que no es 
planteja més enllà de dos o tres cursos. I, per altra, banda, l’informe del cap de Servei 
de Patrimoni, del 23 de gener del 2017, es referia a una cessió temporal del solar per a 
un període de quatre anys. I malgrat tot l’anterior, aquest conveni, com vostè ja ha dit, 
continua mantenint un període de vigència de deu anys, a comptar des de la seva 
signatura. I si bé és cert que també preveu la possibilitat de resoldre el conveni de 
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forma anticipada sense penalització alguna, nosaltres creiem que el termini de deu 
anys no deixa de ser significatiu. 

Nosaltres fa un any ens vam abstenir entenent quina era la situació, però és que 
creiem que, passat un any, avui aquesta situació ja no s’entén de cap de les maneres, 
i, per tant, nosaltres no votarem favorablement el punt. Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Nosaltres sí que considerem 
que no té efectes aquest canvi de conveni, no creiem que perjudiqui en res, i en 
aquest sentit no estaria pas d’acord en el que ha dit la meva precedent. Més que tot 
perquè ja ho ha dit ella mateixa, que no s’altera cap condició ni la cessió ni cap 
operació jurídica. 

Nosaltres perquè ho sàpiga potser l’audiència, ja saben que es va escollir uns terrenys 
a Can Prunell per poder diversificar la demanda que hi havia, doncs, a l’institut 
Ermessenda, que està en el Cartanyà. Com s’ha dit, s’està pagant un lloguer i s’està a 
l’espera de la construcció d’un institut nou. 

Una altra cosa era la discussió del lloc, que, evidentment, s’havia parlat d’altres llocs i 
que podien ser més adients, com ara la zona de Palau, però si el departament va 
considerar que no era convenient, doncs, es va escollir aquest terreny per part de 
l’Ajuntament i la cosa sembla que està ben feta. 

El que també hem de dir, doncs, que ara mateix hi ha dues aules de primer en aquest 
terreny i pel que sabem per part de direcció, la cosa funciona bastant bé. Tenen 
laboratori, biblioteca, aula de tecnologia i, per tant, sembla que és positiu. I de cara a 
l’any que ve volen ampliar el pati i hi ha bones perspectives. 

Ara, el que jo sí reclamaria, que aquí es parla molt d’aquí a uns anys; no, hi ha un 
compromís per a l’any 2020-2021, per tant, el setembre del 2020 hi hauria d’haver el 
trasllat. Per tant, si ara sí que hi ha uns canvis de conveni que ja diem no comporten 
cap modificació, sí que demanaríem al Departament d’Ensenyament que faci el 
projecte i que es comprometi amb els pressupostos de cara al 2020. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres en aquest cas ens 
abstindrem, com ho vam fer en el conveni inicial. Per què? Doncs, perquè no podem 
avalar, diguéssim, el que de fons és no un nou institut –aquí la senyora Planas em 
penso que s’ha equivocat una mica–, no estem parlant d’un institut nou, sinó estem 
parlant d’una segona seu en barracons del que és l’Ermessenda actualment. O sigui, 
el que estem portant a votació entenc que és això, són els terrenys per a la segona 
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seu, amb barracons, de l’Ermessenda. Això, de fet, el que ve a explicar és que en el 
seu moment es va fer una mala planificació, es va decidir llogar l’edifici Cartanyà, que 
ha resultat ser clarament insuficient i ens obliga ara, doncs, a tenir dues seus i, a més, 
una d’elles amb barracons i a uns quants quilòmetres de distància. 

Per tant, nosaltres no podem avalar aquesta gestió, que, a més a més, entenem fins i 
tot que és una traïció a la moció que en el seu moment va presentar el MUCE i l’acord 
que es va prendre per part del CEM, que el que demanava precisament era un nou 
institut, no una segona seu de l’Ermessenda. 

Així mateix, ens agradaria que ja que estem parlant i aprofitem per parlar de 
planificació escolar, doncs, saber si vostès saben o si han preguntat al departament on 
pensen posar els trenta grups d’ESO més batxillerat que l’any 2019-2020 entenem que 
haurà de tenir aquest institut Ermessenda, comptant els grups tal com es preveu la 
corba de noves matriculacions, diguéssim. Per tant, com ho pensen posar. Tot això 
correspondria a aquests deu anys pels quals s’està firmant el conveni, perquè vostès 
mateixos potser ja saben –no ho sé o potser ho ha sap el departament– que no cabran 
tots aquests trenta grups més batxillerat a la nova seu de l’institut, que, com deia, irà a 
la fàbrica Simon. I, per tant, poder hauran de continuar mantenint els grups. 

Ens agradaria que ens ho responguessin. En qualsevol cas, ens abstindrem perquè no 
podem avalar aquesta gestió. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, en el seu 
moment, en el Ple d’abril del 2017, nosaltres vam votar negativament al conveni de 
cessió d’ús: aquesta cessió d’ús era per generar un annex a l’institut ja creat –ja 
estava creat aquest institut, era l’Ermessenda. Volem explicitar el nostre 
descontentament per la ubicació provisional d’aquests barracons, ja que crèiem i 
continuem pensant que la millor opció hagués estat els terrenys destinats al futur 
Bosch de la Pabordia, terrenys que recordem estan situats prop del pavelló de Palau. 

Recordo que llavors s’adduïa per a la negativa a aquesta solució que el departament 
considerava que aquests terrenys no tenien les dimensions idònies per encabir les 
quatre línies que havia de tenir aquesta Ermessenda. Han passat sis mesos del curs, 
han passat sis mesos, i què ens trobem? Ens refermem totalment amb l’opció que 
nosaltres crèiem que era la millor, ja que en aquest període, en aquest període de 
temps recordo que a la preinscripció es van ofertar tres línies. D’aquestes tres línies, 
saben quants alumnes van optar en primera opció per aquesta opció? Zero, zero 
alumnes. Es varen acabar omplint dues línies –es varen acabar omplint dues línies– i 
encara amb ràtio baixa. Són les ràtios més baixes de primer d’ESO de tota la ciutat. 
Per tant, evidentment, no es varen complir les expectatives del Departament 
d’Ensenyament ni molt menys. 

I recordem, a més a més, com deia el senyor Quim Rodríguez, el regidor, que el 2020-
21 ja començarà a funcionar el nou institut i que, per tant, en principi els terrenys que 
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nosaltres crèiem i continuem pensant que eren els millors, doncs, haguessin sigut 
àmpliament suficients. 

Ara es demana que modifiquem parcialment aquest conveni a petició dels serveis 
jurídics del Departament d’Ensenyament, i algunes de les modificacions són 
certament, i per dir-ho educadament, curioses. Com, per exemple, regular l’accés dels 
treballadors municipals al recinte, entre altres modificacions. Jo que he sigut 
responsable d’un institut públic gironí, en ma vida m’havia trobat amb un cas similar. 

I, per cert, una última observació: avui a última hora hem rebut una proposta de 
correcció del text que se’ns presentava per errades ortogràfiques. Doncs, els dic que el 
text que ens han enviat conté novament errades ortogràfiques, d’acord? 

Bé, per tant, per tot això, ens refermem en el que dèiem el mes d’abril i continuarem 
votant negativament. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, senyora Pujola, 
jo entenc que vostè avui vulgui mostrar una notorietat, fer-se veure més, però digui les 
coses pel seu nom, no confongui el ciutadà, no digui les coses que no són: l’institut 
està funcionant, està funcionant des del primer dia. Es va fer la cessió dels terrenys. I 
aquest canvi no ens suposa cap problema; per tant, nosaltres no volem posar pals a 
les rodes, el que volem és que Girona es pugui beneficiar d’un institut. Volem fer les 
coses bé, però també és veritat que si el Departament d’Ensenyament veu que hi ha 
d’haver uns canvis que a nosaltres no ens suposen cap problema, per què no els hem 
de fer? Què fem, ens enroquem en una situació? Jo penso que no, perquè tot això ja 
he dit abans el que representa per Girona, quan hi ha molts de llocs que tenen 
demanda d’instituts. Per tant, nosaltres intentem facilitar les coses al Departament 
d’Ensenyament. 

Molt del debat que hi ha hagut aquí ens l’heu dit a nosaltres, però realment és a 
Ensenyament a qui els l’haurien de dir, perquè els terrenys nosaltres posem a 
disposició els terrenys que tenim, i llavors –com molt bé ha dit el senyor Albertí– és 
Ensenyament qui escull quins són els terrenys que consideren més idonis.  

Per tant, moltes de les coses que s’han dit està bé que es diguin i, bé, aquí no passa 
res, és la zona de debat, però simplement jo crec que és ensenyament qui realment ho 
regula; nosaltres els que hem fet és disposar uns terrenys, els que ells han pensat que 
siguin més idonis per poder haver-hi un institut. I nosaltres entenem, i ho hem dit…, 
que sí que s’ha posat un període de deu anys, però, bé, és perquè normalment a les 
cessions es posa un període llarg, però en tres o quatre anys es pot acabar de fer 
aquest institut. 
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I, per tant, jo simplement els demano, i en especial a Ciutadans, que la resta que 
queda de Ple, si us plau, diguin les coses com són i no vulguin notorietat dient les 
coses que no corresponen en cada un dels punts que estem portant avui al Ple. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres i Partit 
Popular, integrat per un membre, l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, i el vot en contra dels grups municipals Esquerra 
Republicana - Mes, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos 
membres, la modificació del conveni entre l’Ajuntament de Girona i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Eva Palau  Gil  
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 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. 
 
En contra:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord amb l’article 82 del 
ROM, ara procedeix dur a terme l’alteració de l’ordre del dia que els he comunicat a 
l’inici del Ple, i en conseqüència sotmetre a votació la urgència de l’acord. En aquest 
sentit, la proposta d’acord ha desaparegut del Ple, però, en canvi, jo proposo alterar 
l’ordre dia i tractar en aquest moment com a moció d’urgència una moció que també 
que va dirigida a recolzar aquest canvi de nom per part del Ple de la plaça Constitució 
vers el nom plaça de l’U d’Octubre del 2017. 

Per tant, primer de tot i precisament amb la voluntat de no alterar massa l’ordre del dia 
i com estava previst i podem percebre tots que hi ha un alt interès ciutadà que es 
debati aquest tema i que s’aprovi, si és que així resulta al final d’aquesta proposta, 
doncs, en aquest sentit, per això he proposat la urgència i aquesta modificació en 
aquest moment, perquè es fes per intentar alterar el menys possible l’ordre del dia tal 
com estava contemplat en el seu primer moment. 

Per tant, el primer que farem és votar la urgència d’aquesta moció. Després ja se 
substanciarà la moció. 

Vots a favor de la urgència? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la urgència de la moció es 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, Eva Palau  Gil  
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. 
 
En contra: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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MOCIONS URGENTS 

10. Moció que presenta el grup municipal CiU per donar suport al canvi de 
denominació d'espai públic: Plaça de l'U d'Octubre de 2017. 

Vista la petició amb número de registre d'entrada 2017071589, de data 10 de 
Novembre de 2017, presentada per una ciutadana, on es sol·licita el canvi de 
denominació de la plaça de la Constitució per plaça d'U d'Octubre. 

Vista la sol·licitud presentada pel Grup Municipal de CIU de l'Ajuntament de Girona, 
amb registre d'entrada 2017077532, de data 5 de desembre de 2017, en la que 
proposa elevar a la Comissió del Nomenclàtor la proposta de canviar de nom la plaça 
de la Constitució de Girona per la plaça de l'U d'Octubre. 

Atès que es va aprovar una moció de caràcter polític, que no produeix cap efecte 
jurídic, en sessió plenària de l'Ajuntament de Girona, d'11 de desembre de 2017, en 
els següents termes: 

"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 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 
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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." 

Vist l'acord de 19 de gener de 2018 de la Comissió del Nomenclàtor de Girona, en el 
que s'aprova la proposta de canvi de denominació de la plaça de la Constitució per 
plaça de l'U d'Octubre de 2017. 

Atès l'acord de la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2018. 

Es proposa elevar al Ple l'aprovació del següent acord 

Donar suport a la modificació de l'acord de Ple de 4 de desembre de 1981 per tal de 
SUBSTITUIR la denominació de la plaça de la CONSTITUCIÓ per la plaça de l'U 
D'OCTUBRE DE 2017: Plaça situada entre la Gran Via de Jaume I, el carrer de 
Cristòfol Grober, el carrer de Francesc Eiximenis i el carrer de la Sèquia. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, doncs, ara la 
substanciarà el senyor Ribas i llavors tindran, com sempre, com a totes les mocions, a 
l’ordre que saben vostès de menor a major representativitat. D’acord? 

Per tant, 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, senyora alcaldessa. Ja tenen 
vostès tots el text pròpiament de la moció, senzillament afegir unes quantes paraules. I 
la primera d’elles és que aquesta moció no només representa el que és el pensament 
d’aquest grup, sinó que engloba molts altres grups que ja reiteradament en aquest Ple 
han posat de manifest quin era el seu parer i la seva voluntat de poder fer aquest 
canvi. 
Mirin, totes les societats evolucionen i l’evolució implica que les societats quan creixen 
culturalment i es fan més crítiques, pedra sobre pedra, en el passat hi posen pedres 
noves per construir un present nou i un futur nou. Moltes vegades determinades 
pedres –i aquí és un exemple, la ciutat de Girona– que s’han pogut erigir com a 
realment icones o eines substancials o importants per a l’evolució pròpiament 
d’aquesta societat, quan aquestes pedres es veu que són immòbils i que no es poden 
ni modificar, perquè no es permet per determinades majories, o que no es poden 
interpretar correctament, perquè no ho permeten aquestes mateixes majories, i quan a 
això sumem, a aquesta interpretació, que només és admesa per aquestes majories, el 
que demostra és que aquesta eina que en el seu moment havia sigut la icona 
d’acabament del silenci que havia representat la dictadura que ara aquesta eina 
esdevingui inservible i a voltes ja antiquada i a vegades, a raó de les interpretacions, 
una involució envers el concepte de la democràcia. 
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I aquesta és la realitat: el poble català, una majoria del poble català, una majoria dels 
ciutadans gironins va manifestar fa molts anys la seva voluntat d’exercir la democràcia, 
expressar la seva voluntat, expressar allò que considerava que podia ser una forma 
d’entendre i establir-se amb relació a Espanya, i se li ha anat negant de manera 
reiterada –de manera reiterada. Fins i tot hem vist que ha arribat a ser burlesca, la 
forma d’interpretar un fet tan fonamental com el de voler votar. Jo recordo a vegades 
manifestacions que el que volíem fer eren botifarrades, quan volíem fer quelcom tan 
sagrat com és expressar la nostra voluntat a través del vot. 

Quan es va acabar l’intent de ridiculització d’aquesta voluntat, va vindre la pressió 
policial i fins i tot la força bruta per intentar privar que la gent manifestés la seva 
voluntat a les urnes. 

Aquesta és la realitat que ens trobem i sobretot (...), aquesta gent, a través d’una 
constitució que la fan servir com a eina o com a pal de paller d’aquesta possibilitat de 
poder coartar aquesta llibertat d’expressió. 

El canvi que avui es proposa aquí el que vol és canviar el nom de la plaça Constitució 
per la plaça 1 d’Octubre del 2017, perquè entenem que el concepte de «plaça 
Constitució» ha estat superat. I ha estat superat socialment. Perquè, evidentment, la 
gent de Girona ha dit que vol una plaça que no representi allò que coarta amb 
amenaces, allò que coarta amb insults i allò que coarta amb violència. I allò que en 
aquest sobrepassar, el que fa també és honrar tots aquells ciutadans de Girona que 
pacíficament –pacíficament– van decidir un dia ser actius per intentar aconseguir 
quelcom que hauria de ser el més normal: poder votar. I aquesta plaça honra aquella 
gent, tots els ciutadans gironins i igualment tots els ciutadans de Catalunya que van 
decidir lliurement aconseguir que les urnes arribessin a cada col·legi, aconseguir que 
les paperetes arribessin a cada col·legi, aconseguir posant-se ells davant que els 
col·legis poguessin obrir i, finalment, aconseguir que es pogués votar. Tot això, a 
pesar de 87 milions d’euros gastats per evitar que es pogués exercir quelcom tan 
democràtic com el vot. 

Aquesta plaça el que pretén és honrar aquesta gent que va decidir superar un text que 
s’interpreta i es juga amb ell de manera coartiva i que el posa en evidència és que qui 
actualment està governant i qui col·labora amb els que governen a l’Estat espanyol, el 
que no vol és dialogar, el que no vol és una llibertat d’expressió, el que no vol és 
permetre votar quan no els interessa sentir allò que uns volen opinar. I, evidentment, 
això vol dir que es fa servir un instrument de forma errònia, però que ara nosaltres hem 
decidit que el tenim superat per voluntat popular. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Abans de 
començar la meva intervenció en relació amb el punt que anava a l’ordre del dia, sí 
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que fer una petita matisació: miri, a nosaltres ens hagués agradat que retirés el punt 
de l’ordre del dia o perquè havia canviat d’opinió i perquè havia rectificat i, per tant, 
que no presentaria de cap altra manera el canvi de nom de la plaça Constitució. Si el 
canvi de l’ordre del dia ha de ser per un tecnicisme que al final li dona a vostè la 
competència per aprovar-ho en una junta de govern local i no tornar-ho en aquest Ple, 
perquè no ho creu oportú, per tant, no donar-nos l’oportunitat de dir el que ara li diré en 
relació amb la seva proposta, doncs, li he de dir que tampoc hi estàvem del tot d’acord. 
Preferim tenir aquest debat, preferiríem que retirés el punt de l’ordre del dia perquè 
rectifica i perquè no s’enroca a voler donar el nom de la plaça o carrer –el que sigui, en 
aquest cas plaça– 1 d’Octubre a un lloc de la ciutat substituint el que avui tenim que és 
plaça Constitució. 

I aquí iniciaré la intervenció que tenia preparada del punt de l’ordre del dia que anava. 

Mirin, els hem dit des del primer dia: si vostès volien plantejar que un lloc nou de la 
ciutat portés el nom d’1 d’Octubre, ho haguessin fet, el meu partit hagués dit, el meu 
grup municipal hagués dit el que pensava sobre aquesta proposta, però hagués sigut 
un debat molt diferent. El que vostès han provocat i el que estem tenint no només en 
aquest plenari, sinó a la mateixa societat gironina, perquè la proposta que vostès fan 
és de substituir la plaça Constitució, aquella que ens representa a tots, perquè a la 
Constitució hi cabem tot, és un punt de trobada de tots, malgrat el senyor Ribas ens 
acabi de dir que vostès, i ell al capdavant suposo, han decidit que ja no, que no val, 
que és un instrument que no val, que és un instrument que no ens representa. Fins i 
tot, ha dit que no la sabíem interpretar bé. Fins i tot, ha dit que com que no els hi 
deixàvem interpretar a la seva manera per això deien, doncs, que ja no servia, que era 
inservible. Ho ha dit el senyor Ribas, que era inservible. Home, sincerament, jo crec 
que arribar a dir aquestes paraules és ja perdre tot el respecte –tot el respecte– cap 
als milers de gironins i gironines que no volen que es porti a terme el canvi de nom que 
vostès estan plantejant.  

Perquè jo no nego que hi ha persones que pensen com vostès, hi ha gironins i 
gironines que ja els agrada el canvi de nom; en canvi, vostès sí que neguen una 
vegada i una altra i una altra que hi ha una part de gironins i gironines que aquest 
canvi no el volem, que seguim volent sentir-nos representats per la Constitució a la 
nostra ciutat. La Constitució és qui ens garanteix els drets a tots els ciutadans i 
ciutadanes, és qui ens garanteix llibertat, seguretat i igualtat entre tots. I vostès s’ho 
volen carregar, no només amb el símbol de la plaça, sinó després del discurs i 
intervenció del senyor Ribas amb totes les paraules, amb totes les lletres: «involució 
democràtica, inservible, mal interpretada…» Sincerament, o sigui, jo no havia sentit 
mai un discurs que desprestigiés tant la llei de lleis, la carta magna, aquella que marca 
les regles del joc, aquella –com he dit– que ens garanteix a tota la societat llibertat, 
seguretat i igualtat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyora 
Veray… 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Acabo, senyora Madrenas. Miri, la Constitució 
no és un concepte, senyor Ribas, no, la Constitució no és un concepte; la Constitució 
és la llei de lleis, la Constitució és aquella llei, la carta magna que ens marca les regles 
del joc. Els ho he dit moltes vegades: si la volen modificar, treballi el seu partit polític i 
el seu grup al congrés dels diputats per aconseguir modificar-la. Però, sincerament, no 
vinguin aquí a dir tot el que han arribat a dir, perquè –i així acabo la meva intervenció– 
els que no volem el canvi respectem i acceptem que hi hagi ciutadans que el vulguin, 
el que no pensem passar és que vostès que volen el canvi no respectin ni tinguin en 
compte els milers i milers de gironins i gironines que volen seguir gaudint i tenint a la 
ciutat la plaça Constitució. Constitució és democràcia i Girona som tots. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. (Remor de veus.) 
Silenci, si us plau. La senyora Pujola té la paraula. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo crec que era obvi que el 
meu grup anava a votar que no a la urgència, precisament, perquè ha sigut el meu 
grup el que ha sol·licitat al secretari que es pronunciés sobre la idoneïtat de portar el 
canvi de denominació de la plaça Constitució en aquest Ple. I, precisament, tots vostès 
tenen l’informe redactat pel secretari de la corporació indicant que l’òrgan competent 
per al canvi de denominació de plaça de la Constitució no era aquest Ple, sinó la Junta 
de Govern Local. 

Vist que a l’última Junta de Govern Local aquest punt no estava a l’ordre del dia, 
vostès convoquen avui d’urgència a la tarda la Junta de Govern Local i ens porten per 
la porta del darrere aquesta moció entrada per registre vint minuts abans de l’inici del 
Ple. 

I jo haig de dir, regidor Ribas, que avui és un dia trist per a la ciutat i per a la ciutadania 
en general, perquè la seva intenció –i li ho dic molt sincerament, regidor Ribas– no és 
fer de l’1 d’octubre un dia de record, perquè si aquesta fos la seva voluntat es podria 
posar el nom de referència a qualsevol plaça o carrer d’aquesta ciutat. I tinguin per 
segur, regidor Ribas, que no haguessin rebut la resposta i la negativa de gran part dels 
barris de la ciutat. Segurament, n’hagués sortit un comunicat a plana sencera a un dels 
diaris de la ciutat i ja s’hagués manifestat la gent que ahir es va concentrar a la plaça 
del Vi. Però no, vostès no han anat a construir, regidor; vostès han anat a fer tot el 
contrari, vostès, regidor, han anat a destruir, volen eradicar la legislació vigent, regidor, 
com qui canvia el nom d’una plaça. Però jo lamento informar-los que això no és 
possible i no és possible, bàsicament, perquè el nostre marc legal i jurídic, el de tots, 
regidor, no pot modificar per capritx o per enuig d’algun grup. Han anat a carregar-se 
un símbol que és de tots, un element que pot ser modificat amb el consens, però que 
no es pot eliminar a discreció, regidor Ribas. 

A ningú se li escapa que vostès no han anat únicament a fer un canvi de nom d’una 
plaça; han anat a faltar al respecte a tots aquells que no pensem com vostès. Hi ha 
més places, hi ha més carrers a la ciutat, hi ha pavellons, hi ha espais públics. Però 
no, la qüestió no és aquesta, eh que no? La qüestió és continuar dividint els ciutadans 
i ciutadanes de Girona. 
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Regidor Ribas, dividir no sempre és vèncer; dividir en aquest cas és empobrir; dividir 
és distanciar, regidor, és afeblir. Vostès no han fet un acte reivindicatiu, regidors, 
vostès volen demostrar cert poder, quan el que fan realment és demostrar la seva 
mediocritat. I li diré una cosa: vostè ha dit o s’ha referit dient que la gent de Girona ha 
dit, referint-se a tots aquells que pensen que vostès, i jo li diré una cosa, regidor Ribas, 
els barris que ahir van sortir a la plaça del Vi, la gent que ahir va sortir a la plaça del Vi, 
aquells que ahir estaven i que no pensem com tots vostès també som gent de Girona, 
regidor. I, per tant, el vot és claríssim: no, regidor Ribas, no al canvi de nom de plaça 
Constitució per plaça de l’1 d’Octubre de 2017. Gràcies.  

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Sobre el camí 
administratiu no faré comentaris, em sembla important el debat de fons que hi ha, em 
sembla però un debat prou seriós si el que es vol és buscar debats de consens i no de 
política de barricades. 

Voldria començar recordant quina és la responsabilitat que tenim com a regidors i 
regidores d’aquest consistori, i és que en aquests moments, que jo m’atreviria a dir 
que són els moments més convulsos de la història democràtica recent de la nostra 
ciutat, sabem que hi ha posicions radicalment allunyades. I pensem que, precisament, 
en aquests moments la responsabilitat d’aquest Ajuntament i, per descomptat, la de 
l’equip de govern, la seva alcaldessa, és treballar sense descans per trobar consensos 
i vies d’entesa. Perquè pensem que la bona política és aquella que és capaç de trobar 
el punt mig entre visions diferents i la que és capaç de digerir la radicalitat per trobar 
un camí moderat que a tothom li pugui semblar acceptable. 

En aquests mesos hem pogut escoltar veus aquí i allà de responsabilitat civil. Hi ha qui 
ha dit ben alt que aquí ningú les coses les ha fet bé o que s’estima un fracàs majúscul 
de la política. I en el moment en què ens trobem, cada acció, cada paraula té una 
importància greu. 

Davant de tot això, només es poden tenir dues posicions: o es busca la concòrdia o es 
cerca el conflicte. I amb el desgavell actual els camins que podem compartir pensem 
que són els de la moderació i els de trobar consensos. Ho podem fer en tot allò que 
som capaços d’afrontar per al futur de Girona. I, miri, avui deixi’m que li recordi, aquest 
pont entre persones que pensem diferent és el pensament més fort que va tenir aquest 
grup municipal quan va decidir contribuir a la governabilitat d’aquesta ciutat. Ho ha dit 
vostè en algunes ocasions, alcaldessa, i ho dic jo avui: ens va costar molt a vegades, 
però va haver-hi un autèntic esforç per ambdues parts per fer les coses bé i, en 
qualsevol cas, en favor de Girona, de tot Girona. 

Això no obstant, en aquests últims temps les coses han anat molt diferent i li haig de 
dir, lamentant-ho, que aquesta d’avui és la decisió menys encertada que considero 
que vostè ha pres. El motiu fonamental torna a ser el mateix: perquè l’Ajuntament ha 
de ser exemplar a buscar la conciliació en comptes dels dissensos radicals. 
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Reivindicar l’1 d’octubre, si és d’això del que es tracta, no implica esborrar la 
Constitució ni els drets ni les llibertats que empara, ni ofendre els que varen lluitar per 
aconseguir-la ni els que se senten protegits per ella. Aquest és el greu error pel canvi 
de nom, pretendre esborrar una fita de la nostra història col·lectiva només pel fet que 
molts la considerin superada. Per aquesta reivindicació no calia ofendre ningú; 
respecte i reconciliació són imprescindibles per garantir la unitat civil i la cohesió 
social. 

I permetin-me unes últimes paraules que van lluny de l’efervescència del món polític: 
el 15 d’octubre de l’any 77 es va promulgar una llei d’amnistia i es varen iniciar els 
treballs d’una nova constitució. La van firmar pares catalans, Miquel Roca i Junyent i 
Jordi Solé Tura. A l’article segon del títol preliminar es reconeixia el dret a l’autogovern 
de Catalunya, es votà favorablement en referèndum a Catalunya, se celebrà el 6 de 
desembre del 78. Una abstenció d’un 32 per cent i un 90 per cent de vots en sentit 
favorable. El 25 d’octubre del 79 se celebrà el referèndum sobre l’Estatut, amb una 
participació i vot favorable lleument inferior al de la Constitució. I així, i acabo, es va 
obrir el període més llarg de pau, prosperitat, integració europea que mai hem tingut. 

Les societats que tenen memòria recorden els moments positius del passat, que són 
vistos amb perspectiva i no des d’un flagrant presentisme de les circumstàncies. El 
qüestionament avui d’alguns punts de la Constitució no poden canviar el sentit del 
passat. 

Raimon cantava que qui perd els orígens perd la identitat, i els orígens de la 
democràcia a Catalunya i de la nostra llibertat són allà. I tots els que hi eren, que avui 
poden tenir una o altra opinió, hi varen contribuir. Intentar esborrar tot això és un greu 
error històric, col·lectiu i social. I per tot això, el nostre vot serà contrari a la proposta. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. A Girona tenim 
places que duen noms d’aliments: la plaça del Vi, la plaça de les Castanyes; que tenen 
noms de llocs: la plaça Catalunya, la plaça Espanya, la plaça Països Catalans; de 
persones: Miquel Santaló, Ermessenda…, però segurament tindrem consens que no 
en podem tenir d’aquells textos que representen avui en dia una cadena o una 
opressió a centenars i milers de persones de la nostra ciutat, o això a nosaltres ens 
agradaria pensar.  

I el que fem avui, des del nostre punt de vista, és que l’Ajuntament, Casa de la Vila, 
que és qui determina l’espai públic què hi passa i què no hi passa, on se situa aquest 
Ajuntament i a on situa aquest espai públic. I sí, ho dirimim, perquè la dialèctica –la 
dialèctica– també porta elements positius. Dirimim entre l’exercici de dignitat, de 
democràcia, de justícia, d’autoorganització popular, de defensa que van fer desenes 
de milers de gironins i gironines, si és això el que nosaltres defensem, com el nostre 
grup, o defensem un text que representa la impossibilitat d’avançar, que empara la 
violència als nostres veïns, que representa la impunitat, que permet que hi hagi presos 
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polítics, un text que es va fer, i alguns ho obliden aquí, amb el soroll de sabres a 
l’habitació del costat. 

Perquè no, senyora Paneque, la Constitució no és l’origen de la democràcia a 
Catalunya –no és l’origen de la democràcia a Catalunya–; la democràcia a Catalunya 
l’origen el té en els catalans i les catalanes. Aquí és l’origen de la democràcia a 
Catalunya. 

Avui prenem una decisió legítima, amb àmplia majoria: una àmplia majoria del Ple, una 
àmplia majoria a les eleccions que hi ha hagut municipals i autonòmiques 
reiteradament. Una majoria que ha ratificat també un referèndum, que alguns d’aquí, 
per cert, a causa d’aquell referèndum el que heu fet és començar una ràtzia repressiva 
que ja afecta nou-centes persones que tenen processos judicials. I això si no hi 
sumem el miler de persones que van resultar ferides l’1 d’octubre. 

Avui quan sentia la senyora Pujola recordava aquell funcionari franquista que l’any 74 
devia dir: «No, això no ho poden fer, que l’ordenament jurídic no diu això, que no 
s’afanyin tant, que no mirin cap al present i el futur, que hem de mirar allò que vam 
votar –votar…, perdonin–, allò que vam imposar l’any 39.» el seu discurs em recorda a 
allò, senyora Pujola. Em recorda dir: «No es pot fer res –no es pot fer res–, perquè 
simplement ja es va decidir», quan la majoria d’aquí ni tan sols va poder votar com era 
aquesta Constitució espanyola, que des de sempre –des de sempre– ha sigut una 
presó de persones i una presó de pobles.  

I no parlem de metafísica ni de suposades constitucions etèries; no, no, és que mirin, 
l’any 83 quan aquest Ple va decidir que la plaça es diria Constitució, hi havia un grup, 
el d’Esquerra Republicana que proposava que es digués Lluís Companys, la plaça. No 
tothom hi havia consens que s’havia de dir Constitució. En aquell Ple, de fet, es va dir 
no hi havia ningú de la ciutadania que hagués proposat que es digués Constitució, va 
ser una decisió del plenari. 

I acabo, permetin-me, les garanties són de la gent i jo em quedo amb el jubilat de més 
de noranta anys que vaig veure votar aquell dia, l’1 d’octubre, amb les llàgrimes als 
ulls, amb les persones que van portar coques a la gent que estava defensant els 
col·legis, amb el jove que es va implicar per primera vegada, amb l’operari que va 
abandonar el seu taller per anar a votar i per acompanyar la seva família. Per mi allò 
és la democràcia i és allò que hem de defensar els que som aquí.  

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. El Ple de 
l’Ajuntament de Girona va aprovar per 21 vots a favor i 3 en contra portar a la 
Comissió del Nomenclàtor el canvi de denominació de la plaça Constitució per plaça 1 
d’Octubre del 2017. Això era el desembre passat; 21 vots de 25. I la comissió es va 
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reunir el gener i va aprovar per majoria absoluta el canvi de nom. Recordeu que la 
Comissió del Nomenclàtor està formada, partits polítics a part i tècnics, associacions 
de veïns, acadèmics i representants diversos de la ciutadania. 

I començo amb aquesta històric per fer palès que la proposta de fer aquest canvi de 
nom s’haurà votat amb aquesta d’avui tres vegades i totes tres vegades haurà guanyat 
l’opció del canvi. I en aquest tema hem fet el que s’ha de fer que és votar. 

Però per què la voluntat d’aquest canvi de nom? Què va passar bàsicament el 
diumenge 1 d’octubre, el dia del referèndum, a tot Catalunya i a Girona, en particular? 
Doncs, va passar que els catalans, en general, i els gironins, en particular, ens vam fer 
grans amb dignitat, que vam defensar un espai de llibertat i de democràcia concretat, 
materialitzat en uns col·legis electorals, en unes urnes, en unes paperetes i que vam 
descobrir la força de la nostra unitat, i ens va agradar. 

I va passar que per reprimir aquesta defensa pacífica i cívica l’Estat espanyol va fer 
caure sobre la població indefensa tota la seva violència, la seva força física, i en una 
batalla desigual i injusta, que eren els milers de testimonis per a la història. 

A partir d’ara la plaça de l’1 d’octubre del 2017 serà record i homenatge a totes les 
persones de Girona que van anar a votar i que es van jugar la pell per defensar les 
urnes. Memòria i gratitud, doncs, a tots els voluntaris que es van organitzar per 
defensar les escoles, els que hi van dormir i els que es van llevar a les cinc de la 
matinada per ser-hi. Era fosc a les cinc de la matinada, però ells portaven la llum als 
ulls i al cor. I gratitud i memòria i homenatge a les persones que simplement van anar 
a votar tranquil·lament i que veient el perill i l’amenaça que planava a sobre els 
col·legis electorals van decidir que es quedaven per protegir-los. I s’hi van quedar gent 
jove, s’hi va quedar gent madura, s’hi va quedar gent gran, perquè ningú tenia por i 
tothom sentia que la història els cridava, els interpel·lava a fer pinya amb tots els altres 
mils de gironins per defensar la democràcia. L’1 d’octubre serà per sempre un dia 
escrit amb lletres majúscules a la nostra història personal i col·lectiva. I la plaça de l’1 
d’Octubre també serà per sempre homenatge i record que perdurarà en els anys, 
símbol de llibertat i de memòria de la història de la nostra ciutat. 

És evident que no tothom està d’acord en el canvi, sense anar més lluny ahir mateix es 
manifestava un grup de ciutadans amb el lema de «La Constitució és democràcia». 
Són persones que discrepen no tant pel fet de posar el nom de l’1 d’Octubre en una 
plaça o en un lloc, sinó pel fet de treure el nom de la Constitució. Certament, la 
Constitució és concebuda com una carta de dret i llibertat; ara bé, la interpretació que 
els tribunals i el Govern d’Espanya fa de la Constitució espanyola és arbitrària i 
reaccionària, és, de fet, un ús fraudulent. I és aquest ús fraudulent, és aquesta 
interpretació involutiva que porta a la Constitució a emparar sota el seu text la violència 
contra persones pacífiques i a instaurar l’article 155, és a dir, la presó, l’exili, la 
persecució esperpèntica d’uns falsos delictes d’odi i també aquest rosari alarmant 
d’imputacions i declaracions davant del jutge cada vegada més arbitràries. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Hauria d’anar acabant, senyora 
Roca. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich ERC-MES): No cal dir, doncs, que el Grup d’Esquerra - 
Mes donarem suport al canvi de nom de la plaça perquè es pugui dir a partir d’ara 
plaça de l’U d’Octubre del 2017. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla, 
faré jo el tancament. 

És obvi que aquest és un acord, una proposta, una moció transcendental, 
transcendental per a la nostra ciutat i transcendental per al nostre país. Un acord, una 
proposta que, de fet, el que fa és parlar de dignitat i de coratge. És cert que el que 
pretenem avui aquí és fer un homenatge, perquè posar noms o treure’ls a les places i 
als carrers de les ciutats i dels municipis, de fet, el que està fent és retre homenatges o 
dotar-los de dignitat, aquestes places i aquests carrers. 

Per una banda, hem vist tantíssima gent, tantíssims ciutadans de Catalunya, també de 
la nostra ciutat, que era imprescindible fer un homenatge i recordar a totes les 
persones represaliades el dia 1 d’octubre amb una violència absolutament 
desproporcionada, amb carta blanca del Govern espanyol per aplicar-la a sobre de 
gent civilitzada i pacífica que l’únic que pretenia era defensar unes urnes –unes urnes– 
i, per tant, la democràcia, enteníem que forçosament uns fets així de tanta rellevància, 
que han donat la volta al món no una ni dues, sinó moltes més vegades per la crueltat 
de les imatges que vam poder veure, és evident que es mereixen, totes aquestes 
persones que van defensar la democràcia posant els seus cossos pel davant –posant 
els seus cossos pel davant–, és lògic que vulguem fer-los un homenatge. És lògic. 

De fet, el 3 d’octubre recordaran que aquí a Girona mateix es va viure la concentració 
més important de mai a la història –de mai a la història. I tothom el que reclamava era 
dignitat –dignitat–, la mateixa que van tenir tots plegats defensant aquelles urnes. I 
eren de totes les edats, totes les condicions i totes les ideologies; també els que se 
senten espanyols, també –també–, perquè és un tema de democràcia això. És un 
tema de democràcia. 

Per tant, crèiem que era imprescindible que la nostra ciutat davant d’uns fets tan 
potents i que demostraven la fermesa i el coratge de la nostra gent, calia i pagava la 
pena que tinguessin una plaça, un lloc on poder homenatjar i no oblidar el que va 
passar. 

Després, per altra banda, la plaça Constitució, aquesta Constitució, aquesta llei de les 
lleis: perdonin, llei de les lleis o el que vulguin; és una llei, una llei que fan els homes i 
les dones. Una llei que, escolti, Constitució no és democràcia, eh? Constitució en 
absolut és democràcia, i ara entenc, doncs, on tenen l’error vostès, perquè encara no 
han entès que la democràcia és la voluntat del poble i de la gent i que les lleis també 
s’han de fer per part de la voluntat del poble i de la gent. I aquí deu ser on rau el seu 
error, que es pensen que Constitució és igual a democràcia, i això és mentida. 
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Perquè, escoltin, quan estem dient que la Constitució ja ha perdut tota legitimitat –i ho 
dic així–, ha perdut tota legitimitat per ser aquesta llei de lleis que diuen vostès, no ens 
estem referint només que és cert, com deia el senyor Salellas, que gràcies a la 
Constitució poden tornar-hi a haver presos polítics després de més de quaranta anys, 
és a dir, tornem al franquisme. Això és gràcies a aquesta llei de lleis. I torna a haver-hi 
exiliats, exiliats polítics, gràcies a aquesta llei tan democràtica. La llei de lleis. I ens 
apliquen a Catalunya un règim, el 155, és que se m’acaben els adjectius per descriure 
el que suposa l’aplicació del 155. Per no parlar que gràcies a aquesta Constitució el 
senyor Rajoy podrà decidir qui és o no president d’aquest Govern. És aquesta la cosa, 
és aquesta la democràcia que vostès entenen? 

I quan dic «això no va d’independència» –permetin-me, i ara sí que em dirigeixo a 
vostè, senyora Veray–, és molt cínic parlar, doncs, «escoltin, modifiquin la 
Constitució». Perdonin, que vam aprovar fa temps un estatut d’autonomia que 
possiblement era una fórmula negociada i consensuada, i qui va ser que ho va declinar 
tot? El grup que estan demanant que modifiquem la Constitució. Em prenen el pèl? És 
la meva pregunta, ho dic de debò. 

Senyora de Ciutadans, senyora Pujola, «volen fer nomes només per als 
independentistes, això només ho volen fer per als independentistes»: guaiti, durant 
aquest últim mandat vint-i-quatre lleis ha tombat el Tribunal Constitucional, lleis 
socials, mediambientals molt potents, de dinamització econòmica… I això no és per als 
independentistes, eh?, això les persones que pateixen pobresa energètica per culpa 
del Constitucional s’hauran de veure abocats a la misèria més espantosa. I això no té 
re a veure amb independència –això no té re a veure amb independència–; això té a 
veure amb com està de deslegitimada aquesta Constitució, com està deslegitimada.  

Perquè, escoltin, aquestes mostres d’enfadamenta també les podríem tenir quan tots 
coneixem que el Govern i que membres del Govern truquen al Constitucional abans de 
treure una resolució. I això s’ha fet públic. I aquí no veig que s’enfadin vostès. I això és 
molt greu, perquè aquesta manca d’independència és molt perjudicial per als 
independentistes, sí és cert, però per als que no també –per als que no també. 

I, per últim, senyora Paneque, quan parla de moderació: doncs, guaiti, jo li he de dir 
que la democràcia no entén de moderació, o s’és demòcrata o no se n’és. S’és 
radicalment demòcrata o no se n’és. I quan s’estan conculcant drets fonamentals i 
llibertats individuals i col·lectives, vostès, el PSC, que havien sigut, és cert, uns 
defensors a ultrança d’aquestes llibertats col·lectives, d’aquestes llibertats individuals 
que entre tots vam poder assolir, que ara em parlin d’una democràcia moderada a mi 
em fa molt mal d’orelles. Però, en fi, és la decisió que vostès han pres. 

En fi, si els sembla, podríem passar a la votació d’aquesta proposta.  

(La senyora Pujola demana la paraula.)  

No, no hi ha paraula, senyora Pujola. 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Alcaldessa, una qüestió d’ordre, si us plau. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, no, no… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): M’ha comparat amb un funcionari franquista. Em 
dirà que això també és llibertat d’expressió comparar-me amb un funcionari franquista? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, no… Guaiti, passem… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Jo demano que el senyor Salellas retiri les seves 
paraules, si us plau. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Guaiti, silenci, si us plau, silenci. 
Tampoc no li he demanat que vostè retiri les paraules insultants que ha dirigit a un 
regidor del meu Govern, he callat i no li he dit res. Per tant, si us plau, no emboliquem 
més la troca, perquè, guaiti, aquí molts hauríem de demanar paraules pel que vostè ha 
dit referint-se a algun regidor. I tots en som testimonis, senyora Pujola. 

Hem parlat tots, tothom ha dit el que havia de dir, i si els sembla, passarem a la 
votació d’aquesta moció donant recolzament a la modificació del nom de la plaça 
Constitució i que ara es passi a anomenar plaça de l’U d’Octubre de 2017. 

Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, i CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, i els vots en contra dels grups 
municipals Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la 
moció per donar suport al canvi de denominació de l’espai públic plaça de l’U 
d’Octubre de 2017. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció es 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, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
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Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
En contra: 
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. Requeriment a Guimerà Nou S.L. d'informació complementària per la 
sol·licitud presentada per la revisió de tarifes de per l'exercici 2018 de 
l'aparcament soterrani del Parc de Vista Alegre, al c/ Josep Morató i Grau, 
cantonada c/ Olivera 

La societat Guimerà Nou S.L., NIF B-17470881, domiciliada a carrer Angel Guimerà, 
83 1er. 3a. - 17190 - Salt (Girona), és l'actual titular i explotadora de la concessió 
administrativa per la construcció i ulterior explotació de l'aparcament soterrani per a 
vehicles en subsòl del Parc de Vista Alegre, al c/ Josep Morató i Grau, cantonada c/ 
Olivera, atorgada per acord de Ple del dia 7 de juliol de 1998. 

En data 22 de desembre de 2017 i amb número de registre d'entrada 2017080928, el 
Sr. Jordi Fabrellas Payret, amb DNI 40282306Z i domicili al c/ Josep Morató i Grau, 
número 18 baixos - 17004 Girona, ha presentat, actuant en representació de la 
concessionària, una sol·licitud que en la seva explicació de motius diu textualment: 

"EXPOSA - Que és l'empresa concessionària de l'explotació de l'aparcament 
soterrani al Parc Vista Alegre (c/. Josep Morató i Grau, cantonada, c/ Olivera) i que 
proposa variar les tarifes aplicades aquest any 2017, a partir de l'1 de gener del 
2018, amb un augment percentual de l'1,7% que és l'augment de l'índex del preus de 
consum (IPC). 

SOL·LICITA - Mitjançant aquest acte, es doni per assabentat del canvi de tarifes per 
aplicar a partir de l'1 de Gener de l'any 2018." 

Atès que en el plec de condicions jurídiques i economicoadministratives reguladores 
de la concessió no consta cap referència a la revisió de tarifes i els termes en els 
quals s'hauria de realitzar, recollint-se només el dret de l'Ajuntament a informar sobre 
les tarifes pròpies de l'aparcament soterrani i les seves futures revisions a efectes de 
la seva aprovació per part de l'organisme competent (clàusula 8.e). 

Atès que en l'esmentada sol·licitud no s'aporta informació relacionada amb 
circumstàncies anormals en les despeses d'explotació de la concessió que justifiquin 
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un augment en les tarifes de l'aparcament. 

Vist que en la darrera autorització de modificació de les tarifes a aplicar a 
l'aparcament soterrani aprovada per la Junta de Govern Local en sessió del dia 

28 d'abril de 2011 es posava en coneixement de la concessionària, en transcripció 
literal parcial de l'acord, del següent: 

"Així mateix, es posa en coneixement que per l'aprovació de les pròximes revisions 
de tarifes: 

Primer. Caldrà que la societat aporti la documentació comptable sol·licitada en el 
requeriment de data 15 de febrer de 2011, amb registre de sortida número 
2011009830, consistent en el llibre diari, el llibre major i els comptes anuals de 
l'exercici 2010, quan estiguin degudament formulats i auditats. 

Segon. Caldrà que la societat justifiqui la necessitat d'aplicar l'augment de l'IPC 
interanual a la tarifa en el seu valor absolut sol·licitat en l'escrit, mitjançant l'aportació 
d'un estudi economicofinancer amb el desglossament de les despeses (amortització, 
despeses d'explotació, impost sobre societats, etc.), ja que cal recordar en aquest 
punt que la retribució econòmica del concessionari, l'equilibri de la qual, segons les 
bases que hagin servit per a l'atorgament de la concessió, ha de mantenir-se, en tot 
cas, en funció de l'amortització necessària, durant el termini d'aquella, del cost de 
l'establiment del servei que hagués satisfet, com també de les despeses d'explotació 
i del benefici industrial normal." 

Atès que cal que la societat justifiqui la necessitat d'aplicar l'augment de les tarifes 
mitjançant l'aportació d'un estudi econòmic -financer amb el desglossament de les 
despeses (amortització, despeses d'explotació, impost sobre societats, etc.), en el 
mateix sentit expressat en l'Acord de Junta de Govern Local del dia 28 d'abril de 
2011, notificat a la concessionària el dia 12 de maig de 2011. 

Atès que d'acord amb el que disposa la clàusula 8.e) del plec de condicions 
jurídiques i economicoadministratives reguladores de la concessió, per la revisió de 
les tarifes es requereix l'informe previ de l'Ajuntament i la seva aprovació per part de 
l'organisme competent. 

Fonament 

Articles 244.2.b), 249.b), 251.3 i 251.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Administracions Públiques. 
Article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

Primer - Requerir a la societat Guimerà Nou S.L., NIF B17470881, domiciliada a 
carrer Angel Guimerà, 83 1er. 3a. - 17190 - Salt (Girona), per a que en el termini de 
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deu dies hàbils des que li sigui notificada la present resolució completi els termes de 
la sol·licitud de canvi de tarifes per l'exercici 2018 de l'aparcament soterrani del Parc 
de Vista Alegre, al c/ Josep Morató i Grau, cantonada c/ Olivera aportant els 
següents documents: 

- Estudi econòmic financer actualitzat relatiu a l'evolució de l'explotació, en ordre a 
mantenir l'equilibri econòmic i financer de la concessió, en els mateixos termes en 
que es va adjudicar. 

- Estudi econòmic financer que justifiqui la necessitat d'aplicar l'augment de tarifes, 
amb inclusió del desglossament de les despeses (amortització, despeses 
d'explotació, impost sobre societats, etc) 

- Documentació comptable de la concessió relativa a l'exercici immediatament 
anterior a l'any pel qual es sol·licita l'actualització de la tarifa, consistent en el llibre 
diari, el llibre major i els comptes anuals, quan estiguin desagregats i amb els 
conceptes específics, sense generalitzacions, al màxim nivell de detall comptable. 

Segon - Advertir a la societat Guimerà Nou S.L. que en el cas que no aporti la 
informació requerida en el termini assenyalat es considerarà que desisteix de la seva 
petició. 

Tercer - Advertir a la societat Guimerà Nou S.L. que l'aplicació d'un canvi de tarifes 
sense la corresponent aprovació prèvia de l'organisme municipal competent podrà 
donar lloc a les mesures previstes en la clàusula 17 del plec de la concessió per la 
infracció de les condicions establertes en el Plec o de disposicions legals o 
reglamentàries. 

Quart.- 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 passaríem, doncs, al següent 
punt de l’ordre del dia, el número 11. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
senyora 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. Tenim la societat 
Guimerà Nou, SL, que és l’actual titular i explotadora de la concessió administrativa de 
la construcció i ulterior explotació de l’aparcament subterrani de vehicles del subsòl del 
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parc de Vista Alegre, en el carrer Josep Morató i Grau, cantonada Olivera, que es va 
atorgar en el Ple del 7 de juliol del 1998. El 22 de desembre del 2017, aquesta societat 
ha presentat una sol·licitud on ens demana, ens proposa la revisió de tarifes per a 
aquest any 2017 a partir de l’1 de gener del 2018, amb l’augment del percentatge de 
l’IPC del desembre del 2017. 
Se li requereix…, la proposta d’acord és requerir aquesta societat que porti tots els 
estudis econòmics que siguin necessaris i tota aquella documentació necessària per 
poder fer l’estudi de si li pertoca o no aquest increment de la puja de l’IPC. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, vostè en nom 
de la democràcia ara ha fet moltes coses, però sap què ha fet? Comportar-se 
antidemocràticament negant-nos la paraula als grups de l’oposició que no estàvem a 
favor amb el canvi de la plaça. Per tant, sincerament, tanta democràcia, tanta 
democràcia, doncs, comporti’s vostè com una demòcrata. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Però crec que 
tots hem tingut el nostre temps d’intervenció. En fi… A mi m’ho ha semblat. 

Senyora Pujola… 

Més intervencions? Sí, senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, com que abans s’ha fet esment al tema 
dels aparcament subterranis, en aquest cas estem parlant del parc de Vista Alegre, al 
carrer Josep Morató i Grau, simplement dir que podem parlar dels models de gestió i 
probablement, senyor Salellas, fins i tot ens podríem posar d’acord en alguns termes 
dels models de gestió. Però, de fet, el que entenc que estem aprovant aquí és que 
amb la sol·licitud de revisió de tarifes de l’empresa, doncs, des de Secretaria, de 
l’Ajuntament, per tant, requereix una sèrie de documentació complementària que ens 
sembla adequada. I, per tant, el nostre vot serà favorable. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? No? Ja estem, senyora Planas? Molt bé, doncs, podem passar 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 el requeriment a formular a la societat Guimerà Nou, SL. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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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 Torreblanca, Eva Palau  Gil  
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. 
 

12. Aprovar definitivament el Pressupost General exercici 2018. 

Primer.- Amb data 18 de desembre de 2017 el Ple de la Corporació va aprovar 
inicialment el pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2018. 

Segon.- Amb data 22 de desembre de 2017 va ser publicat l'anunci d'aprovació inicial 
del pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2018 al Butlletí Oficial 
de la Província núm. 243. 

Tercer.- Amb data 5 de gener de 2018 el grup municipal CUP - Crida per Girona va 
presentar al registre d'entrada de la Corporació (R.E. núm. 2018000966) escrit 
d'al·legacions al pressupost general. 

Quart.- Amb data 24 de gener de 2018 el Secretari General de la Corporació 
municipal, Sr. José Ignacio Araujo Gómez emet informe relatiu a l'aprovació del 
pressupost general de la Corporació municipal per a l'exercici 2018. 

Vist allò que disposen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i l'article 20 del Real Decret, 
500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 
reguladora d'Hisendes Locals. 

Primer.- Inadmetre a tràmit les al·legacions presentades pel grup municipal CUP - 
Crida per Girona al pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2018 i 
donar per aprovat definitivament el pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a 
l'any 2018. 
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Segon.- Notificar el present acord a la portaveu del grup municipal CUP - Crida per 
Girona. 

Tercer.- Ordenar la publicació del pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a 
l'any 2018 ordenat per capítols. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Avui portem a 
l’aprovació definitiva del Ple el pressupost d’aquest any 2018. Com vostès saben, el 
mes de desembre es va aprovar inicialment el pressupost segons l’article 169 de la 
Llei d’hisendes locals. Ha estat exposat al públic durant trenta dies, complint tots els 
requisits legals necessaris. 
Faré un recordatori d’aquest pressupost breument. I ja ho vaig explicar en el seu 
moment que el que portàvem a aprovació era un pressupost de 113.449.934 euros i 
això representava un increment de més de 4 milions d’euros respecte a l’any anterior.  

Aquest pressupost, evidentment, segueix en la línia d’exercicis dels darrers anys. En 
primer lloc, donem cobertura a les necessitats de la gent més desfavorida i també de 
les famílies.  

Volem incentivar els sectors productius. Podem permetre una dinamització econòmica 
com ara les indústries culturals i creatives, el foment de la indústria de la bicicleta i la 
tecnologia i també el coneixement.  

I tot això sumat a la rigorositat que ha marcat des del primer dia la nostra gestió, la 
nostra acció de govern, prioritzant l’austeritat en les polítiques municipals i 
racionalitzant la despesa: aconseguint millors, preus, acumulant contractes, fer la 
millor gestió possible per a l’Ajuntament. 

Aquests pressupostos continuen fixant com a prioritat d’aquest Govern el servei a les 
persones. Sempre hem dit que les persones són la nostra prioritat. I això implica no 
només l’atenció als més desfavorits, sinó també una cura especial a les famílies, que 
va des de les polítiques destinades als infants fins a les adreçades a la gent gran, 
passant per la gent jove i també tenint en compte les diferents tipologies familiars que 
tenim a Girona. 



57 
 

Vetllar pel servei de les persones significa també vetllar pel seu dia a dia i també pels 
serveis que s’utilitzen. I és per això que les dues àrees, com ja vaig dir en el seu 
moment, que presenten més increment en aquest pressupost que aprovem per a 
aquest any 2018 és l’Àrea de Serveis Socials i també la de Sostenibilitat, Medi 
ambient, Participació i Seguretat i Cooperació. 

Dit aquest petit resum que he fet de l’aprovació inicial del pressupost, durant aquests 
trenta dies que ha estat a exposició pública l’expedient d’aprovació provisional del 
pressupost el Grup de la CUP - Crida per Girona ha presentat unes al·legacions, 
aquestes al·legacions han estat inadmeses a tràmit, perquè no s’estableixen dins dels 
supòsits que marca la Llei d’hisendes locals. No obstant això, deixin-me que els digui 
que les seves al·legacions responen més a prioritats diferents que no pas a inversions 
dolentes. 

Aquests pressupostos que avui portem a aprovació definitiva entenem que són la 
radiografia política i municipal que ens defineix a nosaltres com a govern, amb les 
prioritats que…, bé, ja hem anat dient, no? I responen a aquesta clara visió de ciutat 
àmplia i estratègica del nostre Govern i també a la necessitat d’adequar la ciutat a les 
noves realitats i també als nous temps. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el 
vot en contra del meu grup en aquest punt. Jo podria avui –no ho faré– repetir la 
intervenció del Ple del 18 de desembre, que és on ens van portar el pressupost a 
aprovació. Saben que no els vam donar suport; ara tampoc, perquè, a més, sabem 
que la llei no ens permet presentar al·legacions, malgrat això tampoc hi ha hagut cap 
acostament ni intenció de l’equip de govern d’arribar a acords per millorar els 
pressupostos i, per tant, que avui pogués ser un vot diferent.  

Per tant, en aquest sentit, com he dit, per coherència política i atès que el punt diu, 
doncs, que s’aprova definitivament el pressupost, nosaltres hi votarem en contra, un 
vot en contra que res té a veure amb el nostre pronunciament sobre les al·legacions 
de la CUP, que és una cosa que ha de fer el Govern més que un altre grup de 
l’oposició. Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Per entrar a considerar les 
al·legacions que presenta la CUP creiem que hem de tenir en compte, en primer lloc, 
que el control del contingut del pressupost municipal en fase administrativa està molt 
limitada per la Llei d’hisendes locals, és a dir, que només en uns supòsits molt 
concrets poden establir-se reclamacions sobre el pressupost. 
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A partir d’aquí, ens trobem amb què la major part de les al·legacions presentades per 
la CUP, tal com esmenta l’informe jurídic, no poden ser objecte de resposta tècnica, 
sinó que responen a criteris d’oportunitat política. 

Podem compartir alguna de les seves propostes, però coincidim amb el secretari que 
no poden ser admeses a tràmit perquè no s’inclouen dins de cap dels supòsits que 
estableix la llei per poder admetre-les. 

Una part minoritària d’aquestes al·legacions que han presentat, quatre en concret, 
tracten d’encabir-se en el supòsit previst en l’article 170.2, apartat b, de la Llei 
d’hisendes locals, per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions 
exigibles a aquest consistori. No obstant, estem d’acord amb el que planteja el 
secretari de la corporació i els tècnics que s’han pronunciat al respecte, que no hi ha 
expressament cap obligació reconeguda per l’Ajuntament en cap dels supòsits 
plantejats més enllà de mocions que no són vinculants, com ara, per exemple, l’acord 
del 10 de desembre del 2012 pel qual es va aprovar destinar un 1 per cent dels 
ingressos de l’Ajuntament a solidaritat i cooperació.  

No obstant, nosaltres no podem votar a favor a aquest punt, ja que considerem que 
d’aquesta forma estaríem donant per aprovat, tal com diu el punt de l’acord de l’ordre 
del dia, un pressupost que nosaltres vam votar en contra. Per tant, nosaltres 
mantindrem el sentit del nostre vot i votarem en contra d’aquest punt. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Permetin-me que comenci 
–perquè està vinculat, alcaldessa– no he parlat mai de democràcia moderada, perquè, 
de fet, em semblaria un terme jurídic i fins i tot històric i intel·lectualment bastant 
complicat de defensar, però sí que he parlat de moderació. Això és cert. I he dit que la 
bona política és la que és capaç de trobar un punt mig entre visions diferents i la que 
és capaç de digerir la radicalitat per trobar un camí moderat.  

Això és el que he dit i això, precisament, és el que em disposo a fer ara minuts 
després que vostè, doncs, hagi faltat al respecte a la família socialista, des del meu 
punt de vista. I això no obsta que en els moments en què ho vàrem haver de fer vàrem 
ser capaços, des de mirades diferents i des de pensaments diferents, de trobar un bon 
pressupost per a la ciutat de Girona. Això és el que vàrem fer l’esforç, li ho vaig 
reconèixer en el seu moment a vostè mateixa i a la regidora, l’esforç que s’havia fet 
d’aproximació per tal d’introduir aquells recursos en polítiques que des del Grup 
Municipal Socialista ens semblaven interessants i adequades per a la nostra ciutat. 

I avui només en voldria per no repetir altra vegada, doncs, tot el desgranat que es va 
fer en el seu moment en l’aprovació inicial, sí que en voldria destacar tres o quatre, per 
la seva proximitat en el temps d’aprovació o per fer algun matís. 
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La del SAD, que pròximament, doncs, veurem reflectit a través de l’aprovació del nou 
model de gestió: calien més recursos en polítiques per a la gent gran i, en especial, 
per als serveis d’atenció domiciliària i teleassistència, es varen poder introduir, i 
pensem que és molt positiu, doncs, per a la gent gran de la nostra ciutat.  

La continuació…, la continuïtat –perdó– del programa d’educadors de carrer, que 
esperem que en un futur es pugui continuar potenciant. 

Els recursos en matèria d’habitatge, a l’altre plenari no vaig tenir l’ocasió de dir-ho, 
però quan parlem de recursos, tot i que les partides d’habitatge s’han ampliat en 
recursos humans, una persona més, i també en recursos econòmics, hem de tenir en 
compte també que quan l’Ajuntament exerceix el dret de tempteig i retracte per a la 
compra d’habitatge per augmentar el parc social, hi ha altres partides que no es 
corresponen estrictament al pressupost municipal, com poden ser partides adscrites a 
l’empresa Vivendes, que és, doncs, l’empresa instrumental que tenim precisament per 
desenvolupar polítiques d’habitatge i que, per tant, quan em referia a l’augment en 
recursos en polítiques d’habitatge, hem de tenir en compte també que aquestes 
partides, doncs, són per a l’ús de l’augment o poden ser per a l’ús de l’augment del 
parc de «vivenda» social. 

I, finalment, un últim que pensem que també es pot desenvolupar aquest any i que 
nosaltres hi tenim un interès, que és el projecte «Universitats». Pensem que és molt 
important que a «Universitats» –i en parlo en plural perquè sempre parlem de la 
Universitat de Girona, però és cert que tenim tres universitats presents a la nostra 
ciutat o àrea urbana– que el treball conjunt i que aquestes dues institucions, que són 
dos motors principals per a la nostra ciutat, es puguin tornar a mirar i treballar de 
manera conjunta. Moltes gràcies.  

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, 
nosaltres, evidentment, votarem que no al pressupost, com vam fer a la proposta 
inicial. I li he de dir que no comparteixo gens el discurs que ha fet la regidora. És 
veritat, segurament, que les al·legacions que fèiem són diferents per una qüestió de 
prioritats i, precisament, perquè nosaltres prioritzem –com deia– les persones i per 
això no m’estranya que vostès també reivindiquin aquest element, perquè jo no ho veig 
així, com a mínim. 

I, en qualsevol cas, les persones, però no així perquè sí, sinó perquè el que busquem 
en el pressupost és intentar, diguéssim, millorar la ciutat en pro de la cohesió social, i 
el pressupost entenem que el que ha de fer, precisament, és intentar superar aquelles 
desigualtats de partida que existeixen, diguéssim, a la nostra ciutadania. Per això 
vostè parla que han augmentat, per exemple, les partides d’acció social, però, en 
canvi, no diu que el percentatge d’educació baixa any rere any. O, per exemple, ha 
esmentat Cooperació introduït dintre l’Àrea de Sostenibilitat, però, en canvi, no diu que 
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Cooperació també cada any es veu disminuït el seu pressupost i no arriba al 0,7 per 
cent a què es van comprometre fa temps. 

Estan acomodats, doncs, en un pacte amb el PSC que els dona una majoria i per això 
es permeten també, doncs, rebutjar unes al·legacions per qüestions de forma, però 
que tampoc es preocupen d’anar al fons d’aquestes al·legacions. No ho fan ara ni 
tampoc ho van fer en el seu moment buscant, doncs, uns suports més amplis dels 
que…, bé, ja tenen i, per tant, ja els està bé. Per tant, no fan aquest esforç, i això ens 
porta a nosaltres també que no ens hagin acceptat cap al·legació i, per tant, a votar en 
contra. 

No ens allargarem en les al·legacions, perquè ja les vam explicar, doncs, a l’aprovació 
inicial, però sí que volíem dir que realment aquestes al·legacions les hem presentat…, 
van pràcticament en tots els àmbits: n’hi ha que demanen un augment de pressupost, 
però també apuntem allà on es pot reduir el pressupost, perquè també entenem que hi 
ha partides que es poden reduir considerablement, que no són en absolut prioritàries.  

I per posar un exemple, doncs, el Pla de «vivenda»…, d’habitatge, perquè dues de les 
propostes que fèiem, precisament, anaven sobre habitatge, i era una partida per 
aprovar el Pla local d’habitatge, per fer aquesta feina, i una altra per ampliar el parc 
d’habitatge social. Dues línies que venen avalades per un estudi, dues línies que 
entenem que són de consens i que entenc, doncs, que en breu ens posaran sobre la 
taula amb aquest pacte d’habitatge que volen aprovar. Per tant, entenem que són 
línies que eren de consens i que podien perfectament haver-se aprovat. Però, en 
qualsevol cas, ni vostès ni els seus socis han volgut mai estudiar-les, perquè, com 
deia, doncs, s’han conformat amb aquesta majoria que ja tenen amb el PSC.  

Per tant, moltes gràcies, però els votarem en contra. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. En aquests temes que 
venen al Ple diverses vegades, primer per aprovacions, doncs, inicials i després per 
aprovacions definitives no hi ha cap enjòlit, perquè si el grup és coherent, normalment 
acabes votant el que ja has votat; és el que farem nosaltres: nosaltres votarem que no 
a l’aprovació definitiva del pressupost general per al 2018.  

I reiterem els motius del nostre no molt breument, que són, bàsicament, quatre. 
Nosaltres volíem un pressupost amb un accent més social, les persones sempre han 
de ser la prioritat.  

Volíem diversificar l’economia. Ja vàrem advertir que promoció turística s’havia 
multiplicat per sis o per deu en els darrers set anys, segons si es compta o no la 
partida de foment de les indústries turístiques. 

Volíem, en matèria de cultura, com diem sempre, potenciar la cultura de base.  
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I també volíem el compliment del compromís del 0,7 per cent en solidaritat i 
cooperació. 

I per fer possibles aquestes voluntats, vam presentar una sèrie de propostes que ens 
semblava que havien de permetre enforcar millor les necessitats de la ciutat de Girona, 
que eren, bàsicament: pel que fa a l’acció social, una partida per ajudar a la 
rehabilitació d’habitatges a canvi que els propietaris posessin el seu immoble al mercat 
del lloguer residencial. Quant a mesures per diversificar l’economia, proposàvem 
reorientar 100.000 euros per fomentar noves indústries d’alt valor afegit i d’elevat 
complement social. I pel que fa a la cultura, per acabar, insistíem en la nostra proposta 
de reorientar despeses de grans festivals i esdeveniments cap a centres cívics i cultura 
de base, perquè dèiem, com diem sempre, que els equipaments fan cultura dia a dia i 
que les programacions estables i la cultura als barris són els grans pilars d’un model 
que aposta per l’excel·lència, però que també aposta per l’equitat i pels creadors 
locals. I no ens van ser acceptades cap d’aquestes propostes. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo sí que volia 
agrair els vots a favor del grup del PSC. Crec que quan vàrem elaborar el pressupost 
vàrem posar aquells punts en comú i crec que va sortir un bon pressupost, un 
pressupost a favor de la ciutat de Girona i també a favor dels ciutadans de la ciutat. Jo 
crec que és un bon pressupost i que crec que tenim en comú, molts grups tenim en 
comú prioritzar les persones, potser el que ens diferencia és a l’hora d’afrontar aquest 
benestar. 

Jo crec que el grup del PSC va donar recolzament a uns pressupostos que saben que 
eren millors, millors que els de l’any 2017 i que prioritzaven aquest benestar que hem 
dit i aquestes inversions que no fan altra cosa que beneficiar la nostra ciutat. I, per 
tant, ja saben que jo els agraeixo molt el seu vot a favor. Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i els 
vots en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
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per dos membres, i Partit Popular, integrat per un admetre, inadmetre a tràmit les 
al·legacions presentades pel Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona al 
pressupost municipal per a l’any 2018 i donar per aprovat definitivament el pressupost 
general de l’Ajuntament de Girona per a l’any 2018. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 

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

13. Revisió d'IPC i aprovació de la kt de 2018 de la contractació administrativa 
per a la selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat d'economia 
mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja 
pública viària de Girona 

Per acord del Ple de la Corporació de data 14 de desembre de 2010 es va aprovar 
l'expedient de contractació administrativa per a la selecció d'un soci privat per a la 
constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei 
de recollida de residus i neteja pública viària de Girona. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 20 de gener de 2011 es va convocar la licitació de 
l'esmentat contracte. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 10 de maig de 2011 es va adjudicar 
l'esmentat contracte a favor de l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.", modificat per acord del Ple de la Corporació de data 27 de maig 
de 2013, per acord de Ple de 10 de novembre de 2014, i 8 de maig de 2017. El 
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contracte es va formalitzar en data 9 de juny de 2011. 

Segons escriptura de data 31 d'octubre de 2011, atorgada pel notari de Girona Sr. 
Victor Mateu Porcar, número de protocol 985, es constitueix la societat d'economia 
mixta "Serveis Municipals de Neteja de Girona, S.A.", CIF núm. A55120216. 

El contracte amb la societat mercantil "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE 
GIRONA, S.A.", es va formalitzar en data 9 de desembre de 2011 i d'acord amb la 
seva clàusula tercera la durada del contracte es va establir per vuit anys, 
prorrogables per dos anys més, iniciant-se la seva prestació el dia 1 de gener de 
2012. 

Per decrets de l'Alcaldia de dates 6 de maig de 2013, 24 de gener de 2014, 30 de 
gener de 2015, i 21 de gener de 2016, i per acord del Ple de la Corporació de data 
13 de març de 2017 es va procedir a la revisió de preus del contracte i a fixar el 
percentatge d'actualització. 

Per decrets de l'Alcaldia de dates 12 de febrer de 2014 i 24 de març de 2015, es va 
procedir a fixar el corresponent coeficient d'actualització. 

Amb data 23 de gener de 2018 i per R.E.: 2018005483 ha entrat escrit la societat 
mercantil "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, S.A.", pel qual es 
sol·licita l'aprovació del coeficient de revisió de preus. 

Amb data 26 de gener de 2018 la cap de secció de Serveis Urbans ha emès informe 
en el que proposa: " Aprovar, en aplicació del sistema d'índex anual de preus del 
consum (IPC. Conjunt nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística i vigent a 
desembre de 2017, la revisió del preu de la contractació administrativa per a la 
selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta 
destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària 
de Girona, adjudicat per acord del Ple de la Corporació de data 10 de maig de 2011, 
a favor de l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.", 
NIF núm. A-28037224, constituïda com a societat d'economia mixta "SERVEIS 
MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, S.A.", CIF núm. A55120216, consistent en 
una revisió del 1,1% respecte del 85% del preu que ha regit durant la sisena anualitat 
de vigència del contracte, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, establint-se en un 
1,00935. 

Segon.- Aprovar el coeficient de revisió Kt acumulat per a l'any 2018 de 1,042036" 

Vist el previst al punt 4 de la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb el qual la primera revisió de preus s'efectuarà amb efectes 
de l'1 de gener de 2012, o de forma extraordinària a la data en què venci el primer 
any d'execució del contracte per al cas en què el contracte s'hagi formalitzat en una 
data posterior a l'1 de gener de 2011. Les posteriors revisions periòdiques seran per 
anys naturals. 
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Atès que amb efectes 1 de gener de 2018 ha vençut el sisè any d'execució del 
contracte, doncs es va iniciar la prestació en data 1 de gener de 2012. 

Vist el previst al punt 3 de la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb el qual en aplicació de l'article 78 i següents de la LCSP, i 
aplicant per a la revisió de preus l'índex de preus al consum IPC aprovats per l'Institut 
Nacional d'Estadística per a l'any anterior, la revisió no podrà superar el 85 per cent 
de la variació experimentada per l'índex adoptat. 

D'acord amb l'informe emès per la cap de secció de Serveis Urbans, senyora Empar 
Vilà Coch, de data 26 de gener de 2018, i d'acord amb l'IPC aprovat pel mes de 
desembre de 2017. 

Primer.- Aprovar, en aplicació del sistema d'índex anual de preus del consum (IPC. 
Conjunt nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística i vigent a desembre de 
2017, la revisió del preu de la contractació administrativa per a la selecció d'un soci 
privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió 
indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona, adjudicat 
per acord del Ple de la Corporació de data 10 de maig de 2011, a favor de l'empresa 
"FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.", NIF núm. A-28037224, 
constituïda com a societat d'economia mixta "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA 
DE GIRONA, S.A.", CIF núm. A55120216, consistent en una revisió del 1,1% 
respecte del 85% del preu que ha regit durant la sisena anualitat de vigència del 
contracte, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, establint-se en un 0,935%. 

Segon.- Aprovar el coeficient interanual de revisió Kt per a l'any 2018 de 1,009350, i 
l'acumulat a l'origen de 1,042036. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el Ple de la 
corporació del 10 de maig del 2011 vàrem adjudicar el contracte de servei de recollida 
de residus i de neteja viària de Girona a l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas. Es va establir per a vuit anys, prorrogables dos anys més, i la seva 
prestació es va iniciar el gener del 2012. El 26 de gener del 2018, el cap de secció de 
Serveis Urbans ens ha emès un informe en el qual diu que, tal com estableix el plec de 
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clàusules administratives, els correspon aplicar la puja de l’IPC corresponent al mes de 
desembre del 2017. I el que portem és proposar aquesta puja de l’IPC, tal com 
estableix el plec de clàusules. 
Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres anunciar el 
nostre vot contrari, que també havíem comunicat, havíem parlat, havíem expressat els 
nostres dubtes en comissió informativa. I és perquè en l’estudi previ que es va utilitzar 
per fer el plec de clàusules, que, com deia, va ser adjudicat el 10 de maig del 2011 el 
servei, es deia explícitament que el servei d’escombrada manual es considera que en 
una jornada es poden arribar a fer 4.500 metres, quatre quilòmetres i mig, i que això 
implicava un increment o havia d’implicar un increment per tal de fer totes les 
freqüències marcades per sectors de la ciutat. I això en uns moments on encara no hi 
havia el creixement que hem anat aprovant en els últims mesos d’altres zones de la 
ciutat, que caldria, com deia, incrementar aquest servei en tretze operaris més. 

Vàrem demanar en comissió informativa si s’estava fent un seguiment del compliment 
del plec de clàusules i que no l’havíem trobat a l’expedient, que si hi era, ens els fessin 
arribar; en aquests moments no el tenim. No estem segurs si l’empresa està complint, 
doncs, amb el plec de clàusules, tal com s’havia desenvolupat. I, per tant, més que 
votar en contra de la revisió de l’IPC, el que volem fer és un vot per posar en atenció el 
desplegament, el seguiment d’aquest contracte, atès que, com bé saben, han anat 
apareixent a la premsa, doncs, les queixes dels treballadors respecte a les condicions 
laborals i també respecte a la manca de recursos humans. Per tant, doncs, voldríem 
assegurar que aquest plec de clàusules s’està complint tal com s’havia dissenyat. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres també votarem que no 
en aquest punt, ho hem dit altres vegades, l’empresa privada que predomina en la 
mixta, que és qui estan fent aquest servei, ha estat denunciada per incompliment en 
diversos altres ajuntaments. 

Nosaltres avui, precisament, en aquest Ple portem l’expedient d’una altra empresa per 
un altre servei, un expedient per incompliment de servei. Però, en canvi, aquí en 
aquest cas de la neteja el que estem fent és augmentar el control dels treballadors –és 
el cas del GPS, doncs, que recentment ha aparegut als diaris– i el que fem d’aquesta 
manera és estigmatitzar aquests treballadors i culpabilitzar-los d’aquestes manques 
del servei. 
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Però, en canvi, nosaltres el que creiem que fa falta és més pressió a l’empresa, no cal 
als treballadors, sinó cap a l’empresa i els incompliments de contracte que fa temps 
que duren. 

Hi ha una única denúncia, tot i que són molts els informes trimestrals que demostren 
que hi ha deficiències en la neteja, i resulta que el que fem, doncs, és augmentar la 
pressió dels treballadors en comptes de fer-ho cap a l’empresa. 

Nosaltres entenem que aquests informes més les denúncies que ens han fet arribar 
els treballadors serien motius suficients perquè tinguéssim un informe ben complert de 
tots els incompliments de contracte que fa anys que està fent aquesta empresa, un 
dels quals comentava fa un moment la regidora Sílvia Paneque, que és aquest nombre 
de quilòmetres que poden realitzar les persones que netegen a peu. 

Per tant, nosaltres no avalarem aquest augment de l’IPC, en aquest cas, com hem fet 
en altres ocasions i, per tant, doncs, votarem que no a aquest punt. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres 
votarem favorablement a la proposta, perquè entenem que avui el que estem discutim 
és senzillament una clàusula de l’actual contracte i, per tant, aquesta revisió de l’IPC si 
està contractualment l’hem de complir. 

Altra cosa seria, que estem totalment d’acord amb el que ha dit la regidora Sílvia 
Paneque i la regidora Laia Pèlach, evidentment, no estem d’acord amb el contracte 
actual. Considerem també que les condicions laborals dels treballadors de l’empresa 
deixen molt que desitjar, que segurament caldria un augment de la plantilla, però no és 
el tema que estem discutint aquí. I, per tant, hi votarem favorablement. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, jo només per matisar que el seguiment del 
contracte sí que s’està fent; potser no hi ha un informe, però sí que s’està fent, el 
seguiment del contracte, i està clar les sancions que s’estableixen a l’empresa o 
aquells serveis que se’ls descompta quan realment no fan les hores corresponents. 
Per tant, el seguiment sí que s’està fent; una altra cosa és que s’hagi elaborat un 
informe, que potser això és el que els manca de fer, és el que queda per fer, però sí 
que s’està fent el seguiment. Només vull fer aquest aclariment. Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
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Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot en contra 
dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit 
dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, la revisió del preu de la 
contractació per a la selecció d’un soci privat per a la constitució d’una societat 
d’economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i 
neteja pública viària de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Eva Palau  Gil  
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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 

14. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
establert amb l'empresa "Eulen, SA" 

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

A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 
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El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

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

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

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

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

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

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

Preu / hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs  

Preu / hora especialista: 14,36 €, IVA exclòs 

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

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

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

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels 
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs  
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Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs  

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

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

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

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora nocturna: 15,86 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs  

Preu / hora especialista: 14,70 €, IVA exclòs 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 
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El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de 
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 € 
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

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

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

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

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

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

Per acords del Ple de la Corporació de dates 8 de maig, 10 de juliol de 2017, i 13 de 
novembre de 2017, s'han aprovat diferents modificacions del contracte establert amb 
EULEN, S.A., NIF A-28517308. 

Pel que fa a la primera anualitat del contracte, una part de les hores que corresponen 
a aquestes modificacions s'han aplicat a la bossa hores ofertada per l'empresa, 
quedant la bossa d'hores dels diferents blocs de la següent manera: 

Bloc 1: 

La bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i obres, ha quedat esgotada pel que 
fa a la primera anualitat del contracte. 

Bloc 2: 

La bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres, ha quedat esgotada pel que 
fa a la primera anualitat del contracte. 

Bloc 3: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres, 
de 0,5 hores laborables i 10 hores festives, per un import de 237,37 €, IVA inclòs (AD 
2016/9/112). 

Bloc 5: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres, 
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de 0,5 hores laborables i 0 hores festives, per un import de 6,50 €, IVA inclòs (AD 
2016/9/142). 

Pel que fa a la segona anualitat del contracte es torna a disposar de la bossa d'hores 
ofertada per l'empresa. Amb el següent detall: 

Bloc 1: 

Amb una bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i obres, de 1.920 hores, per un 
import de 26.058,20 €, IVA inclòs. (AD 2018/829). 

Bloc 2: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 500 hores 
laborables diürnes i 85 hores diumenges i festius, per un import de 8.747,96 €, IVA 
inclòs (AD 2018/830). 

Bloc 3: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 60 hores 
laborables diürnes i 10 hores diumenges i festius, per un import de 1.045,14 €, IVA 
inclòs (AD 2018/831). 

Bloc 5: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 50 hores 
laborables diürnes i 20 hores diumenges i festius, per un import de 1.140,24 €, IVA 
inclòs (AD 2018/832). 

De conformitat amb els informes emesos pels caps d'àrea corresponents i traslladats 
per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, amb els informes de Cias 
Com i la conformitat de l'empresa "Cias Com 2001, SL.", segons consta a l'aplicatiu 
de la central de peticions de la neteja, adjudicatària del contracte dels serveis de 
consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a 
l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament, en els que 
es recullen els canvis d'horari, altes de nous equipaments, ampliacions i neteges 
extres, que s'han dut a terme els últims mesos, amb els corresponents pressupostos. 

Cal tenir present que l'empresa adjudicatària en la seva oferta i pel que fa als lots 1, 
2, 3 i 5, va oferir una bossa d'hores anual per neteges extres, incidentals, obres i 
casals d'estiu segons el lot. Els imports anuals de la bossa d'hores dels diferents lots 
ja estan inclosos en l'import anual d'adjudicació. 

Vist el previst a la clàusula XXVI del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte: 

1. Una vegada perfet el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir- hi 
modificacions en els centres o elements que l'integren, degudes a l'augment, la 
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reducció o la supressió d'edificis i/o espais, la substitució d'uns per altres o la 
modificació de les freqüències en els diferents edificis o espais. Aquestes 
modificacions que seran obligatòries pel contractista no podran excedir, de forma 
acumulada, en més o en menys, el 10% de l'import de l'adjudicació i seran aprovades 
per resolució de l'òrgan de contractació. 

Si la modificació implica la inclusió d'algun nou edifici o reducció d'un local es 
determinarà el número d'hores i horari de la realització del servei i s'aplicaran els 
preus hora unitaris ofertats per l'adjudicatari. 

S'utilitzarà el mateix procediment per als supòsits de variació de superfícies 
d'actuació derivats de reestructuracions organitzatives o constructives (noves 
compartimentacions, reformes o remodelacions), així com per neteges 
extraordinàries. 

Atès que el contractista ha presentat el pressupost per cadascuna de les neteges que 
es proposen aprovar, s'entén efectuat el tràmit d'audiència recollit en el PCAP. 

Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP, així com els articles 99, 156 i 219 del 
TRLCSP. 

Atès que l'import acumulat de les modificacions ja aprovades (acords de Ple de 8 de 
maig, 10 de juliol, i 13 de novembre de 2017) i les que s'inclouen en el present acord, 
no superen el 10% de l'import d'adjudicació. 

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

Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis 
de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponents als 
blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. A-28517308: 

1.- Modificació d'horari a l'edifici de la Policia Municipal (Bloc 5): Petició 176. A partir 
del dia 1 de novembre de 2017. 

Els horaris eren: 10,5 hores / dia de dilluns a divendres, 10,5 hores dissabtes i 2 
hores els diumenges, fent un total de 65 hores setmanals. 

Els nous horaris queden de la següent manera: 

11,5 hores / dia de dilluns a divendres, 5,5 hores dissabtes i 2 hores els diumenges, 
fent un total de 65 hores setmanals. 

Els nous horaris no suposaran cap canvi en la facturació. 

2.- Camp de futbol de Vila-roja (Bloc 2): Petició 145. Ampliació del servei a partir del 
dia 1 de setembre de 2017, que estava previst per 9 mesos anuals (d'octubre a juny) i 
ara ha de ser per 10 mesos anuals (de setembre a juny), que representa un import 



73 
 

mensual de 35,16 €, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 1 de setembre de 
2017 i fins al 31 d'octubre de 2018 (14 mesos) és de quatre-cents noranta-dos euros 
amb vint-i-quatre cèntims (492,24 €), dels quals 406,81 € corresponen a la base 
imposable i 85,43 € a l'IVA calculat al 21%. (421,95 € anuals). 

Amb càrrec a la partida 2018 201 34200 22700 Neteja equipaments esportius del 
pressupost de 2018 o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2018. 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 

3.-Espai Cívic Mercadal (Bloc 3): Petició 166. Ampliació del servei amb la neteja de 
manteniment de la segona planta a partir del dia 16 d'octubre de 2017, amb 10 hores 
de netejadora setmanal, distribuïdes en 2 hores diàries de dilluns a divendres, 11,5 
mesos de servei, i un import mensual de 652,50 €. L'import corresponent al període 
de 16 d'octubre de 2017 i fins a 31 d'octubre de 2018 (12 mesos i 16 dies) és de vuit 
mil dos-cents vint-i-vuit euros amb vint cèntims (8.228,20 €) dels quals 6.800,17 € 
corresponen a la base imposable i 1.428,03 € a l'IVA calculat al 21%. (398,14 € el 
mes d'octubre) (7.830,06 € anuals). 

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

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 

4.- Nou local del Bòlit, Centre d'Art Contemporani (Bloc 5): Petició 153. Alta del servei 
al nou edifici situat al carrer Pou Rodó, núm. 7-9, a partir del dia 1 de novembre de 
2017, amb 7,5 hores de netejadora setmanals, distribuïdes en 1,5 hores de dimarts a 
dissabte i 2 hores mensuals d'especialista. Els dies de servei a l'any són 248 dies i 12 
mesos de servei, i un import mensual de 546,38 €, IVA inclòs. La valoració del servei 
des del dia 1 de novembre de 2017 i fins al 31 d'octubre de 2018 (12 mesos) és de 
sis mil cinc-cents cinquanta-sis euros amb cinquanta-un cèntims (6.556,51 €), dels 
quals 5.418,60 € corresponen a la base imposable i 1.137,91 € a l'IVA calculat al 
21%. (6.556,51 € anuals) 

Amb les següents freqüències: 

1.- Neteja diària (excepte els diumenges i festius) del terra de tot l'espai, neteja de 
taules i retirada de brossa de les papereres a partir de l'1 de novembre (tot i ser dia 
festiu, és necessària la neteja pel fet de ser el dia posterior a la inauguració). 

2.- Neteja diària del lavabo (excepte els diumenges i festius). 3.- 
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Neteja mensual de vidres i expositors. 

4.- Setmanalment treure pols de prestatgeries de la biblioteca i altres mobles. 5.- 
Neteja quadrimestral de les reixes de tancament. 

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

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 

5.- Ascensor públic del grup d'habitatges de Sant Daniel (Vila-roja) (Bloc 5): Petició 
156. Alta del servei a partir del dia 1 de novembre de 2017, amb mitja hora setmanal 
de netejadora, 49 dies de servei a l'any i 12 mesos de servei, amb un import mensual 
de 33,67 €, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 1 de novembre de 2017 i 
fins el 31 d'octubre de 2018 (12 mesos) és de quatre-cents quatre euros amb set 
cèntims (404,07 €), dels quals 333,94 € corresponen a la base imposable i 70,13 € a 
l'IVA calculat al 21%. (404,07 € anuals). 

Amb càrrec a la partida 2018 411 93300 22700 Neteja ascensors públics del 
pressupost de 2018 o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2018. 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 

6.- Gimnàs de l'escola Marta Mata (Bloc 2): Petició 170. Neteja pel període del 23 
d'octubre de 2017 i fins al 22 de juny de 2018 del gimnàs de l'escola degut a les 
activitats fisicoesportives del Servei Municipal d'Esports. L'inici del servei és el dia 23 
d'octubre amb 1 hora de netejadora diària de dilluns a dijous i 134 dies de servei. 
L'import corresponent al període de 23 d'octubre de 2017 i fins al 22 de juny de 2018 
(8 mesos i 9 dies) és de dos mil cent vuitanta euros amb setanta- vuit cèntims 
(2.180,78 €), dels quals 1.802,30 € corresponen a la base imposable i 457,96 € a 
l'IVA calculat al 21%. (97,65 € el mes d'octubre) (260,39 € la resta de mesos). 

Amb càrrec a la partida 2018 201 34100 22611 Activitats fisicoesportives del 
pressupost de 2018. 

7.- Pàrking Palol (bloc 5): Petició 163. Neteja pel període de l'1 de novembre de 2016 
i fins a 30 d'octubre de 2017, amb 5 hores setmanals d'especialista i el cost del 
lloguer de la màquina fregadora, amb un import mensual de 497,19 €, IVA inclòs. 
L'import corresponent al període de l'1 de novembre de 2016 i fins a 30 d'octubre de 
2017 (12 mesos) és de cinc mil nou-cents seixanta-sis euros amb trenta-cinc cèntims 
(5.966,35 €), dels quals 4.930,87 € corresponen a la base imposable i 1.035,48 € a 
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l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 410 92000 21203 Gestió i manteniment pàrquing Pallol 
del pressupost de 2018 

8.- Espai Jove Güell (Bloc 3): Petició 164. Neteja extraordinària dels espais afectats 
per la inundació provocada per la pedregada del dia 30 de juny de 2017, amb un total 
de 1 hora de netejadora, amb un import de tretze euros amb cinquanta-vuit cèntims 
(13,58 €), dels quals 11,22 € corresponen a la base imposable i 2,36 € a l'IVA calculat 
al 21%. 

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

9.- Espai Cívic Mercadal (Bloc 3): Petició 166. Neteja d'obra de la segona planta amb 
9 hores de netejadora i 2 hores d'especialista i un import total de cent vuitanta-quatre 
euros amb seixanta-un cèntims (184,61 €), dels quals 152,57 € corresponen a la base 
imposable i 32,04 € a l'IVA calculat al 21%. 

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

10.- Bòlit, Centre d'Art Contemporani (Bloc 5): Petició 154. Neteges extraordinàries 
durant el mes d'octubre de 2017 abans de la seva inauguració, amb les següents 
neteges: 

1. Polir el terra prèviament a la neteja de tot l'espai i la instal·lació dels llibres i 
mobles. (cap al 10 d'octubre). 

2. Neteja de tot l'espai de finalització de la reforma (cap al 16 d'octubre). 

3. Neteja de vidres interior i exterior de tot l'espai abans de l'obertura (cap al 16 
d'octubre). 

4. Neteja prèvia a la inauguració (abans del dia 31 d'octubre) 

Amb les següents hores de neteja: 

12 hores de netejadora el 10 d'octubre de 2017 (part de la biblioteca).  

6 hores de netejadora el 23 d'octubre de 2017 (resta del centre). 

4 hores de netejadora el 31 d'octubre de 2017 (repàs abans de la inauguració).  

20 hores d'especialista, els dies 23 i 30 d'octubre. 
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Amb un import total de set-cents tretze euros amb noranta-set cèntims (713,97 €), dels 
quals 590,06 € corresponen a la base imposable i 123,91 € a l'IVA calculat al 21%. 

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

11.- Centre Cultural la Mercè (Bloc 5): Petició 162. Neteja extraordinària el dia 30 de 
setembre de 2017, amb motiu de la celebració del concert "Dones a la Mar" el dia 29 
de setembre i la celebració de la festa de clausura del Festival del Cinema de Girona 
el dia 30 de setembre, amb 1 hora de netejadora i un import de setze euros amb 
vuitanta-dos cèntims (16,82 €), dels quals 16,82 € corresponen a la base imposable i 
2,92 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 504 33302 22700 Neteja CC La Mercè del pressupost 
de 2018 o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2018. 

12.- Centre Cultural la Mercè (Bloc 5): Petició 169. Neteja extra abans de l'espectacle 
del diumenge dia 29 d'octubre a les 12 hores, amb motiu de l'espectacle de titelles de 
la programació de les Fires de Girona 2017, amb 3 hores de netejadora festiva i un 
import de setanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims (78,63 €), dels quals 64,98 € 
corresponen a la base imposable i 13,65 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 120 33811 22610 Fires del pressupost de 2018. 

13.- Edifici consistorial (Bloc 5): Petició 174. Neteges extraordinàries els dies 27 i 29 
d'octubre i 1 de novembre de 2017, amb motiu de les diferents activitats que es 
realitzen a la Casa Consistorial per les Fires 2017: 

El dia 27 d'octubre la zona de l'Alcaldia, Sala de Junta de Govern Local i zones 
adjacents, motivades per a la realització del pregó 2017 (a partir de les 22:00 hores). 

El dia 29 d'octubre, dia de Sant Narcís, els serveis de la planta baixa de la Casa 
Consistorial i zones adjacents, pati inclòs, aquest últim una vegada acabada la 
jornada castellera. 

El dia 1 de novembre, dia de Tots Sants, el manteniment i la neteja de la planta baixa, 
pati interior inclòs i la planta primera de la Casa Consistorial. 

Amb les següents hores de neteja:  

2 hores de netejadora nocturna 

7 hores de netejadora festiva: 

8,5 hores de netejadora festiva 
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L'import total de les diferents neteges és de quatre-cents quaranta-quatre euros amb 
quinze cèntims (444,15 €), dels quals 367,07 € corresponen a la base imposable i 
77,08 € a l'IVA corresponent al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 410 92000 22700 Neteja edifici consistorial i béns 
patrimonials del pressupost de 2018 o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2018. 

14.- Oficina de Turisme (Bloc 5): Petició 177. Neteja d'obra dels lavabos de l'Oficina 
de Turisme, amb un total de 2 hores de netejadora i un import de trenta- dos euros 
amb noranta-vuit cèntims (32,98 €), dels quals 27,26 € corresponen a la base 
imposable i 5,72 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 601 43200 22700 Neteja oficines de Turisme del 
pressupost de 2018 o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2018. 

15.- Espai Marfà (Bloc 6): Petició 167. Neteja extraordinària de la Sala d'Actes del 
Centre Cívic la Marfà el dia 23 d'octubre de 2017, amb motiu d'un acte de l'associació 
de dones de Mali, amb un total de 2 hores de netejadora i un import de trenta-tres 
euros amb quaranta cèntims (33,40 €), dels quals 27,60 € corresponen a la base 
imposable i 5,80 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 506 33361 22611 Programació estable Espai Marfà del 
pressupost de 2018. 

16.- Escola Domeny (Bloc 1): Petició 186. Neteja d'obra als vestuaris de l'escola 
degut a una reforma, el dia 24 de novembre de 2017, amb un total de 3 hores de 
netejadora (bossa d'hores), amb un import de quaranta euros amb setanta-tres 
cèntims (40,73 €), dels quals 33,66 € corresponen a la base imposable i 7,07 € a l'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb càrrec a 
l'AD 2018/829. 

17.- Escola Santa Eugènia (Bloc 1): Petició 193. Neteja extraordinària de vidres i 
portes de la planta baixa d'infantil afectat per uns extintors que es varen buidar per 
una bretolada el dia 5 de gener de 2018, amb un total de 3 hores d'especialista, amb 
un import de cinquanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (53,72 €), dels quals 
44,40 € corresponen a la base imposable i 9,32 € a l'IVA calculat al 21%. 

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

18.- Zona Esportiva La Devesa (Bloc 2): Petició 179. Neteja extraordinària dels 
vestidors amb motiu de la 6a cursa de Muntanya de Girona, el dia 19 de novembre 
de 2017 i un total de 4 hores de netejadora (bossa d'hores), amb un import de 
cinquanta-quatre euros amb trenta cèntims (54,30 €), dels quals 44,88 € corresponen 
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a la base imposable i 9,24 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores 
laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

19.- Pavelló Municipal Girona - Fontajau (Bloc 2): Petició 189. Neteja extraordinària 
els dies 10 i 11 de desembre de 2017, per atendre les necessitats generades després 
del concert "La Nit dels Sopa", el dissabte 9 de desembre de 2017, dins el marc del 
"Festival Temporada Alta - 2017", amb un total de 10 hores de netejadora festiva 
(bossa d'hores), amb un import de dos-cents trenta euros amb vuitanta-set cèntims 
(230,87 €), dels quals 190,80 € corresponen a la base imposable i 40,07 a l'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 
2018/830. 

20.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 183. Neteja els dies 1 de 
desembre de 2017 i 16 de gener i 1 de febrer de 2018, amb un total de 7,5 hores de 
netejadora laborable (2,5 hores cada dia), amb un import total de cent un euros amb 
vuitanta-dos cèntims (101,82 €), dels quals 84,15 € corresponen a la base imposable i 
17,67 € a l'IVA calculat al 21%. Amb el següent detall: 

Desembre 2017 = 33,94 €, IVA inclòs 
Gener 2018 = 33,94 €, IVA inclòs Febrer 
2018 = 33,94 €, IVA inclòs 

Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2018/832. 

21.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 181. Neteja extraordinària el dia 12 de 
novembre de 2017, amb motiu del Seminari organitzat per la Fundació Ciutat 
Invisible, amb un total de 3 hores de netejadora festiva, amb un import de seixanta-
nou euros amb vint-i-sis cèntims (69,26 €), dels quals 57,24 € corresponen a la base 
imposable i 12,02 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del 
Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2018/832. 

22.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 190. Neteja extraordinària el dia 17 de 
desembre de 2017, amb motiu de dos concerts per part del Conservatori de Música i 
de l'Entitat de Música Antiga de Girona, el diumenge 17 de desembre de 2017. La 
neteja s'ha de realitzar de les 14:00 a les 17:00, amb un total de 3 hores de 
netejadora festiva, amb un import de seixanta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (69,26 
€), dels quals 57,24 € corresponen a la base imposable i 12,02 € a l'IVA calculat al 
21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2018/832. 

Segon.- Modificar el punt 10 de l'acord del Ple de la Corporació de data 13 de 
novembre de 2017, en el sentit que l'increment d'hores a l'edifici consistorial degut a 
la baixa per malaltia del personal de l'Ajuntament que desenvolupa el servei, que en 
un principi estava previst fins a 31 de desembre de 2017, de conformitat amb 
l'informe de la tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, de data 22 de gener 
de 2018, va finalitzar amb data 13 de novembre de 2017. Per tant el període de 
substitució, amb 7 hores de diàries de netejadora, ha estat de 19 de juny fins a 13 de 
novembre de 2017 (període que inclou la baixa per intervenció quirúrgica, fins el 13 
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d'octubre de 2017, i el període de vacances pendents de gaudir per part de la 
treballadora). Amb un import pel període de 19 de juny i fins a 13 de novembre de 
2017, d'onze mil sis-cents vint-i-un euros amb cinquanta-nou cèntims (11.621,59 €), 
dels quals 9.604,62 € corresponen a la base imposable i 2.016,97 € a l'IVA calculat al 
21%. Amb el següent detall: 

Juny: 1.154,46 €, IVA inclòs Juliol: 
2.385,89 €, IVA inclòs Agost: 
2.385,89 €, IVA inclòs Setembre: 
2.385,89 €, IVA inclòs Octubre: 
2.385,89 €, IVA inclòs Novembre: 
923,57 €, IVA inclòs 

Per tant, i de conformitat amb els imports aprovats en el punt 10 de l'acord del Ple de 
la Corporació de data 13 de novembre de 2017, correspon donar de baixa la quantitat 
de tres mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (3.848,21 €), dels 
quals 3.180,34 € corresponen a la base imposable i 667,87 € a l'IVA calculat al 21%, 
que correspon a 17 dies de novembre (-1.462,32 €, IVA inclòs) i el mes de desembre 
de 2017 (-2.385,89 €, IVA inclòs). 

Tercer.- Donar de baixa els imports de la bossa d'hores de la primera anualitat: 

Pel que fa al Bloc 3, donar de baixa de l'AD 2016/9/112, l'import de 237,37 €, que 
corresponen a 0,5 hores laborables i 10 hores festives, de la bossa d'hores del bloc 3 
que no s'han utilitzat durant la primera anualitat del contracte. 

Pel que fa al Bloc 5, donar de baixa de l'AD 2016/9/142, l'import de 6,50 €, que 
corresponen a 0,5 hores laborables, de la bossa d'hores del bloc 5 que no s'han 
utilitzat durant la primera anualitat del contracte. 

Quart.- Establir que de les hores disponibles a la bossa d'hores que corresponen a la 
segona anualitat dels blocs 1, 2, 3 i 5, s'han aplicat les següents: 

Bloc 1: 

Amb una bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i obres, de 1.920 hores, per un 
import de 26.058,20 €, IVA inclòs. (AD 2018/829). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 3 hores de l'escola Domeny. Petició 186 (punt 16), amb un import de 40,73 €, IVA 
inclòs. 

Quedant encara disponible una bossa d'hores de 1.917 hores, per un import de 
26.017,47 €, IVA inclòs. 
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Bloc 2: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 500 hores 
laborables diürnes i 85 hores diumenges i festius, per un import de 8.747,96 €, IVA 
inclòs (AD 2018/830). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 4 hores de la Zona Esportiva de la Devesa. Petició 179 (punt 18), amb un 
import de 54,30 €, IVA inclòs. 

Hores festives: 

- 10 hores del Pavelló Girona - Fontajau. Petició 189 (punt 19), amb un import 
de 230,87 €, IVA inclòs. 

Amb un total de 4 hores laborables i 10 hores festives, i un import total de 285,17 €, 
IVA inclòs. 

Quedant encara disponible una bossa d'hores de 496 hores laborables i 75 hores 
festives, per un import de 8.462,79 €, IVA inclòs. 

Bloc 3: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 60 hores 
laborables diürnes i 10 hores diumenges i festius, per un import de 1.045,14 €, IVA 
inclòs (AD 2018/831). 

No s'aplica cap i per tant queden disponibles les 60 hores laborables diürnes i 10 
hores diumenges i festius, per un import de 1.045,14 €. 

Bloc 5: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 50 hores 
laborables diürnes i 20 hores diumenges i festius, per un import de 1.140,24 €, IVA 
inclòs (AD 2018/832). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 7,5 hores del pis del Bòlit. Petició 183 (punt 20), amb un import de 101,82 €, 
IVA inclòs. 

Hores festives: 
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- 3 hores del Centre Cultural La Mercè. Petició 181 (punt 21), amb un import de 
69,26 €, IVA inclòs. 

- 3 hores del Centre Cultural La Mercè. Petició 190 (punt 22), amb un import de 
69,26 €, IVA inclòs. 

Amb un total de 7,5 hores laborables i 6 hores festives, i un import total de 240,34 €, 
IVA inclòs. 

Quedant encara disponible una bossa d'hores de 42,50 hores laborables i 14 hores 
festives, per un import de 899,90 €, IVA inclòs. 

Cinquè.- Ampliar la garantia definitiva per un import de 628,63 €, que correspon al 5% 
del preu total anual de les ampliacions i reduccions, IVA exclòs, en un termini de 15 
dies en els termes de l'article 99.3 del TRLCSP. 

El detall de les ampliacions seria com segueix: 

- Ampliació Camp de futbol de Vila-roja. Petició 145 (Bloc 2): 348,72 € anuals, 
IVA exclòs (5% = 17,44 €) 

- Ampliació Espai Cívic Mercadal. Petició 166 (bloc 3): 6.471,12 € anuals, IVA 
exclòs (5% = 323,56 €) 

- Alta nou local del Bòlit Centre d'Art Contemporani. Petició 153 (Bloc 5): 
5.418,60 

€ anuals, IVA exclòs (5% = 270,93 €) 

- Alta ascensor públic del Grup d'habitatges de Sant Daniel. Petició 156 (Bloc 
5): 333,94 € anuals, IVA exclòs (5% = 16,70 €). 

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

Es proposa l'adopció del present acord en consideració als informes emesos per la 
Policia Municipal, de data 24 d'octubre de 2017, Esports, de dates 5 de setembre, 23 
d'octubre i 2 i 30 de novembre de 2017, el Centre Cívic Barri Vell, de data 6 d'octubre 
de 2017, del Bòlit, Centre d'Art Contemporani, de dates 7 de setembre i 14 de 
novembre de 2017, de Patrimoni, de data 4 de setembre de 2017, del Programa 
d'Infància i Joventut, de data 26 de setembre de 2017, del Centre Cultural La 
Mercè, de dates 26 de setembre, 23 d'octubre, 6 de novembre i 13 de desembre de 
2017, d'Alcaldia, de data 24 d'octubre de 2017, de l'àrea de Promoció Econòmica, 
Desenvolupament Local i Turisme, de data 26 d'octubre de 2017, de l'Espai Marfà, de 
data 17 d'octubre de 2017, d'Educació, de dates 2 de novembre i 28 de desembre de 
2017, i amb la conformitat de l'empresa "Cias Com 2001, SL.", segons consta a 
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l'aplicatiu de la central de peticions de la neteja, adjudicatària del contracte dels 
serveis de consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i assistència 
tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament i 
que, alhora, mereixen la seva aprovació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 14 de l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, també en el Ple 
de la Corporació del setembre del 2016 es va adjudicar el servei de neteja d’edificis i 
dependències municipals dels blocs 1, 2, 3, 5, 6 i 8 a favor d’Eulen, de conformitat amb 
els informes emesos pels caps d’àrea en els quals es recullen que hi ha hagut uns 
canvis d’horari, unes altes de nous equipaments, unes ampliacions i unes neteges 
extres que s’han dut a terme en els últims mesos, amb els corresponents 
pressupostos. Aquestes neteges són neteges que no estan previstes a l’hora de 
formalitzar el contracte; el que sí el contracte estableix que pot haver-hi una 
acumulació d’un 10 per cent de l’import de l’adjudicació per a aquestes modificacions i 
imprevistos.  
I, per tant, el que avui us demanem és la proposta d’acord per aprovar aquestes 
modificacions de prestacions derivades d’aquestes modificacions. Uns exemples, 
posaré petits exemples. Per exemple, el nou local del Bòlit, doncs, no es preveia que 
el tindríem al moment de formalitzar el contracte; per tant, ara el portem. O, per 
exemple, el Centre Cívic Mercadal, que hi ha una ampliació del servei de neteja del 
segon pis, que…, bé, s’ha hagut de fer primer la neteja per les obres que s’han fet. O 
el camp de futbol de Vila-roja per l’ampliació del servei. Són petits exemples, entre 
altres, del que portem avui en aquestes modificacions. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Tan sols per informar que nosaltres 
votarem no en aquest punt d’acord amb allò que hem fet amb tot el que està relacionat 
amb Eulen i la seva relació amb l’Ajuntament. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres 
ens abstindrem, ens abstindrem en aquest punt. Per què? Perquè llegint el text feixuc, 
perquè és realment feixuc, hem observat determinades coses que ens porten un cert 
dubte o neguit.  

De fet, en els plens de 8 de maig i 10 de juliol del 2017, ja vàrem aprovar 
modificacions similars, si ho recorden. I com deia, llegint atentament aquest text, 
doncs, per exemple, s’explicita que un dels augments del contracte de neteja és per la 
neteja del camp de futbol de Vila-roja, que s’amplia un mes, el mes de setembre. I ens 
preguntem: si aquesta contingència no es coneixia ja el mes de juliol quan vam 
aprovar la darrera modificació. 

El mateix podríem dir de l’espai cívic del Mercadal, ja que el mes de juliol estava 
previst el funcionament a partir del mes de setembre. De fet, la regidora en aquell 
moment, Sílvia Paneque, ens ho va assegurar, com així va ser que el mes de 
setembre es va posar en funcionament. Però, per l’altra banda, es consignen hores 
extraordinàries com, per exemple, per neteja d’aquest espai cívic Mercadal per 
ampliacions de serveis al segon pis. Caram, la segona planta és veritat que és una 
planta més d’aquest espai, però, per exemple, un dubte que ens ha sorgit és que en 
aquesta segona planta els lavabos no funcionen des de l’inici de l’estrena d’aquest 
centre. I, a més a més, el segon pis està bastant infrautilitzat, perquè recordem que 
encara està pendent d’instal·lar un elevador que permetria tota la gent gran amb temes 
de mobilitat poder accedir per fer determinats cursos a aquest segon pis. Per tant, de 
neteja poca se’n deu fer. 

Per tant, com que tenim aquests dubtes, ens abstindrem. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Jo només fer un aclariment. Pel que fa al camp 
de Vila-roja, suposo que es deurien fer activitats no previstes. I pel que fa a la resta 
que vostè ha dit, és clar, nosaltres el tècnic és la persona que es cuida, de l’àrea, de 
les necessitats aquestes, ens certifica que realment són necessàries. Per tant, 
nosaltres entenem que, bé, si certifica és perquè realment és necessari i realment es 
fa. Per tant, per això ho portem a Ple, i perquè s’han fet. Sempre saben vostès que són 
hores efectives, que s’han hagut de fer. Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per 
quatre membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, les modificacions de 
prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels centres i equipaments 
de l’Ajuntament de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 

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

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

15. Suspensió instruments de planejament derivat, de gestió i d'urbanització, i 
suspensió de llicències d'obres i activitats i altres autoritzacions connexes ( art. 
73.2 DL1/2010, de 3 d'agost) i aprovació inicial modificació puntual PGOU núm. 
69 - PA 67 Montori-Montilivi (M.A.) 

El Pla General d’Ordenació Urbana de Girona, aprovat per resolució del Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en data de 22 
de febrer de 2002, quina normativa va ser publicada en el BOP del dia 14 d’abril de 
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2003, a instàncies de l’Ajuntament; i en el DOGC núm. 4618 de 21 d’abril de 2006, 
per part de la Generalitat, preveu la creació de la Unitat d’Actuació núm. 67 Montori 
– Montilivi, amb tres objectius generals, l’ordenació dels terrenys, amb una tipologia 
de ciutat jardí de baixa densitat, obtenció del sòl per cessió lliure i gratuïta destinat a 
espais lliures i vialitat, i la urbanització a càrrec dels promotor, essent el sistema de 
gestió el de la reparcel·lació en la modalitat de cooperació, prèvia tramitació i 
aprovació d’un Pla de Millora Urbana. 

Tal i com consta en l’expedient, els propietaris dels terrenys inclosos dins aquesta 
Unitat d’Actuació varen sol•licitar la modificació del planejament general, amb la 
finalitat de disposar una ordenació del seu àmbit més coherent que la que preveu el 
planejament vigent, que ha de facilitar el seu desenvolupament. 

Vistos el antecedents exposats, i atès que l’article 101.3 del DL 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat parcialment per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer disposa: 

“3. La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de 
modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, 
l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.” 

Els serveis tècnics municipals, previ encàrrec, han procedit a la redacció de la 
present modificació. 

L’article 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de las Llei 
d’urbanisme, disposa que les propostes de modificació d’una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la 
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents. 

L’oportunitat i la conveniència de la present modificació, així com la concurrència 
d’interessos públics i privats, està continguda en l’apartat 3 de la memòria, i venen 
justificats per l’obtenció d’una ordenació més coherent de l’àmbit, amb la introducció 
d’un nou vial que haurà de comunicar el carrer d’Ullastret amb el carrer de Montori, 
permetent optimitzar la distribució de les parcel·les, aconseguint ajustar les 
proporcions per fer-les més regulars i homogènies i de proporció rectangular, 
recaient l’interès públic de l’actuació en la millora de la qualitat urbanística de les 
parcel·les. 

El document dóna compliment al que disposa l’article 100.2 del DL 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en el sentit que, si bé hi ha un augment de la 
densitat d’habitatges, atesa la proposta de nova ordenació, aquest increment es 
correspon amb habitatges de protecció pública, i no ultrapassa el nombre 
d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m2., al sostre amb aquesta 
destinació. 

Es compleix amb els estàndards dels espais lliures, i la funcionalitat de les zones 
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verdes, derivada de la nova ordenació. 

Atesa la naturalesa normativa del planejament, i la seva vigència indefinida, així com 
a la necessitat d’adaptar-lo a les exigències canviants de la societat, li és aplicable 
l’“ius variandi”, que es reconeix a l’administració, motivat i justificat sempre per 
l’interès públic de l’actuació. 

Segons reiterada Jurisprudència, la memòria és la motivació de l’actuació 
urbanística que es pretén, en la present modificació, aquesta motivació es concreta 
en facilitar el desenvolupament de la Unitat d’Actuació, avui Polígon d’Actuació, i per 
tant executar el planejament vigent. La proposta de creació d’un nou vial està 
fonamentada, com s’ha dit, amb la finalitat de millorar la mobilitat del sector, així com 
optimitzar i facilitar la implantació de les noves edificacions, segons consta en 
l’apartat 2. Naturalesa, objecte i abast de la modificació. 

La superfície de l’àmbit és de 19.632 m2, incorporant-se a l’expedient plànol de 
suspensió, que serà acordada de forma simultània a l’aprovació inicial, referida a la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets, i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, com també serà acordada la suspensió de l’atorgament de llicències 
de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini 
d’un any , de conformitat amb el que disposa l’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment 
per la Llei 2/2012, de 22 de febrer. 

Respecte a la documentació necessària, la modificació puntual es composa de 
memòria, plànols i normes urbanístiques. Es justifica l’absència de documentació 
ambiental donat que la intervenció que preveu no te efectes significatius sobre el 
medi ambient, quedant exclosa del compliment de les prescripcions de la Llei estatal 
21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, així com de la Llei autonòmica 
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

En l’apartat de la memòria social es dóna compliment al que preveu la Disposició 
Transitòria 3a. Del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. I, en la memòria, consta també 
l’Agenda i l’avaluació economicofinancera. 

El sistema de gestió que preveu la modificació és el de la reparcel·lació en la seva 
modalitat de compensació bàsica, establint-se en la fitxa del polígon els terminis per 
al seu desenvolupament. S'incorporen a l'expedient la identitat de tots els propietaris 
o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades, així com els títols en virtut 
dels quals han adquirit els terrenys, referits als darrers cinc anys, tal i com disposa 
l'article 99.1.a) del DL 1/2010, de 3 d'agost. 

Pel que fa a la tramitació, un cop adoptat l’acord de suspensió que disposa l’article 
73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost pel que s’aprova el TRLUC, i aprovat inicialment el 
document es sotmetrà a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
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publicació d’Edictes en el BOP, en el DOGC i en la premsa local,i en el tauler 
d'Edictes de l'Ajuntament. Transcorregut l’anterior termini es resoldran les 
al•legacions, en el seu cas, i es procedirà a l’aprovació provisional de la modificació 
en tràmit, introduint-se les modificacions que es considerin, si procedeix, donant-ne 
trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de totes les actuacions 
realitzades, als efectes que dugui a terme les tràmits necessaris per a la seva 
aprovació definitiva, si s’escau, a l’empara del que disposa l’article 98 de l’esmentat 
DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primer.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió 
urbanística, d’urbanització, i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions 
o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, de conformitat amb el que disposa l’article 73.2 
del DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
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modificacions posteriors, pel termini d’un any, en l’àmbit de la present modificació 
puntual del PGOU núm. 69 PA 67 Montori – Montilivi. 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 69 PA 67 Montori 
– Montilivi, de conformitat amb el que disposa l’article 96.a) en relació amb els 
articles 85.4 i 98 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en dos diaris de la premsa local, i en el Tauler d'Edictes de 
l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 85.4 del repetit DL 1/2010, 
de 3 d’agost. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 15 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. 
Portem a aprovació la suspensió de l’instrument de planejament derivat de la gestió i 
urbanització, tal com ha anunciat el senyor secretari, alhora que portem per a la seva 
aprovació inicial la modificació puntual del Pla general 69 Montori-Montilivi. 
Es va retirar del Ple d’octubre, atès que a darrera hora es va detectar una lleugera 
alteració de l’àmbit d’actuació. Aquesta minsa diferència no incrementa el coeficient 
d’edificabilitat de l’àmbit, però tot i així hem volgut portar-ho al Ple amb els ajustos 
topogràfics realitzats, que es diferencien en 58 metres quadrats respecte al pla 
general, doncs, afecten la cessió del sostre d’aprofitament mitjà, concretament 9,20 
metres.  

Aquesta proposta de modificació justifica l’interès públic, ja que millora l’accessibilitat 
en l’àmbit tant per a vianants com per a vehicles: aquesta proposta millora el traçat i 
rasants dels carrers proposats, s’ajusten per assegurar la seva integració al terreny i a 
la reducció de pendents, amb un màxim d’un 10 per cent. Saben que estem parlant de 
la zona de Montilivi, en la qual hi ha desnivells molt importants. 

La implantació d’habitatges de protecció oficial, molt necessitada al barri de Montilivi, 
algú podria criticar que certament incrementa densitat, però és tan benvinguda com 
necessària. 



89 
 

Tercer, per fer factible la materialització de tot el sostre de protecció oficial, per fer-ho 
possible s’ha hagut d’ajustar els paràmetres de la zona 2.2. amb una subclau de nova 
creació tant per a l’habitatge lliure com l’habitatge de protecció oficial. S’ha fet cercant 
l’interès públic, atès que altrament no es podria materialitzar gran part del sostre de 
protecció oficial. 

Aquesta alteració, en reduir la mida de les parcel·les, també permet aconseguir uns 
objectius prou significatius: parcel·les d’una mida semblant a la de tot l’entorn, entre 
250 i 400 metres –anteriorment eren superiors a 800 metres quadrats–, podem 
materialitzar tot el sostre de l’habitatge protegit, també l’increment del sistema públic 
en relació amb el sostre de l’àmbit, cases d’una mida i un preu més assequible a 
l’abast de més persones. 

Per tot això, confio en el seu vot favorable. Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, estem 
davant una nova modificació puntual del pla general en fase d’aprovació inicial. En 
aquest cas, tal com ha comentat el regidor Alcalà, és reordenar els terrenys qualificats 
d’urbans amb una tipologia de «vivendes» de menor superfície i, en principi, més 
adequades a una futura comercialització. Apareixen més «vivendes», amb una 
conseqüència directa: crear un entorn a priori més dens. 

El nostre grup considera que és una aprovació inicial i que hi ha recorregut per 
avançar en relació amb dubtes sobre les superfícies resultants, sobre algunes 
discrepàncies que requereixen aclariments; en definitiva, necessitem més temps per 
estudiar a fons la documentació. 

I aprofito perquè voldria que el secretari ens assisteixi en una qüestió: en cas 
d’abstenir-nos en la votació, podria el nostre grup municipal presentar al·legacions? En 
cas afirmatiu, ens abstindrem en la votació. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres el que 
farem, més enllà, doncs, pel que s’ha explicat aquí de la densitat i de l’increment de la 
densitat, que ens pot generar a nosaltres alguns dubtes al voltant de la proposta en 
concret, tot i que entenem que és important actuar en la zona de què es parla, i 
sumant-hi els dubtes que he comentat fa un moment, cal dir també que ens trobem 
que per enèsima vegada, doncs, hem portat modificacions d’un pla general, un pla 
general fet en un moment conjunturalment molt i molt diferent del que estem avui. Molt 
i molt diferent: no estem en el període ni de creixement ni de plantejament en què es 
va fer aquell pla general. I, per tant, el que entenem nosaltres –i per això també 
s’explica la nostra abstenció– és que caldria asseure’ns –com ja li hem demanat, 
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senyor Alcalà– d’una vegada per totes per començar a treballar en la proposta d’un pla 
nou i que ens serveixi per afrontar com volem que sigui la ciutat en un futur. 

Perquè, clar, ja sé que al ritme que anem vostès no ho plantegen per aquesta 
legislatura, perquè, si no, ja ens haguessin assegut al costat d’una taula. Però, 
malauradament, el que anem fent és anar fent modificacions, mentre no afrontem el 
debat general, que és el necessari. Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, el que es porta avui a 
aprovació és l’aprovació inicial d’una modificació puntual que afecta un sector de sòl 
urbà no consolidat que està dins de la unitat d’actuació 67. I per què es planteja 
aquesta modificació? Es planteja aquesta modificació perquè, per un costat, quan es 
va fer el Pla general l’any 2002 no hi havia la previsió d’habitatge protegit i per encabir 
la possibilitat de fer habitatge protegit en aquest sector, les claus, les tipologies que es 
plantejaven en el pla general no n’hi havia cap que s’ajustés a la possibilitat de fer 
habitatge protegit. 

Per l’altre costat, és un sector que té una topografia una mica accidentada i que 
segurament la previsió de vialitat que hi havia en aquell moment no era la més 
adequada i s’ha hagut de fer una nova proposta per millorar aquesta vialitat i permetre 
una millor circulació en aquest sector. 

Amb tot això, què s’aconsegueix? Doncs, s’aconsegueix que inicialment hi havia una 
previsió de fer vint-i-tres parcel·les…, parcel·les relativament grans, amb habitatges de 
superfície, i això es queda convertit en un aprofitament privat…, bé, un aprofitament de 
divuit parcel·les de les que hi havia abans i se n’hi afegeixen divuit més que seran 
d’habitatge protegit o concertat. Aquest habitatge protegit o concertat creiem que és 
molt necessari a la ciutat i que tirar endavant propostes d’aquestes característiques 
ajuda que puguem tenir un nombre d’habitatges protegits molt superior. 

Una única cosa que hem vist que possiblement caldria valorar i millorar seria que la 
proposta que hi ha d’espais lliures, de zones verdes, està dividida en tres trossos, i no 
acabem d’entendre i veure la necessitat. Segurament, si es modifiqués això caldria 
una tramitació una mica més llarga, però potser caldria que valoréssim la possibilitat 
de concentrar les tres pastilles aquestes en una de sola de central i que facilitaria i 
ajudaria una mica més a entendre tot el conjunt dels espais lliures. 

Amb tot això, i posant en un costat els pros i contres, el Grup d’Esquerra - Mes ha 
decidit votar-hi a favor. Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Alcalà, 
no sé si vol fer alguna reflexió… 
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Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies a Esquerra pel recolzament. 
Comentar al senyor Martín que, efectivament, ja ho anunciava jo que seria una mica 
més dens, però també permet que les «vivendes» de protecció oficial s’incrementaran 
de les set que teníem previstes, doncs, a disset. Per tant, hi haurà un augment 
important. 

I després, l’ocupació d’aquestes «vivendes» de protecció oficial seran al 100 cent per 
cent, cosa que amb parcel·les de 800 metres no es podia fer. Moltes gràcies. 

I referent al senyor Lluc Salellas, efectivament, tenim un tema pendent que és la 
modificació i l’actualització del pla general. Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit 
Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, inicialment la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbanística número 69, polígon d’actuació 67, 
Montori-Motilivi. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta es 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, Eva Palau  Gil  
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
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Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

16. Regularització del pagament de les despeses pendents de magatzematge i 
assegurança de la col·lecció d'art Santos Torroella. 

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

El Ple de l'Ajuntament de Girona en sessió ordinària del dia 14 de febrer de 2014 va 
aprovar l'adquisició de la col·lecció d'art Santos Torroella (formada per pintures, 
gravats, escultures, ceràmiques i altres objectes d'art) i la donació de l'Arxiu i 
Biblioteca Rafael i Maria Teresa Santos Torroella, amb els senyors Rafael Pérez 
Bermejo i José Ignacio Pérez Bermejo i la senyora Cristina Pérez-Modrego Bermejo, 
en la qualitat de propietaris per títol d'herència. 

Per altra banda mitjançant sengles Decrets de l'Alcaldia núm.: 2015005725 de data 
23 d'abril de 2015 i núm.: 2017011045 de data 20 de juliol de 2015 respectivament, 
es van contractar els serveis d'embalatge i transport successiu dels diversos lots que 
formaven la col·lecció d'art Santos Torroella des de les diverses ubicacions de 
procedència fins el magatzem de l'empresa adjudicatària dels serveis, Artpercent, 
Integral Art Services, SL amb NIF B65226003, ubicats a Rubí, amb l'objectiu de 
concentrar en un únic dipòsit el conjunt d'obres d'art a mesura que es formalitzava la 
seva adquisició per aquest Ajuntament. També amb l'objectiu de preservar-les 
temporalment amb òptimes condicions de seguretat i conservació preventiva en un 
únic espai que en permeté la seva gestió, a l'espera del seu trasllat definitiu a Girona. 

Artpercent, fou l'adjudicatària del contracte al tractar-se d'una empresa especialitzada 
en tot tipus de gestions pel que fa a manipulació, embalatge i control dels fons 
(sobretot per a gestionar els préstecs temporals per a exposicions d'obres del fons 
que sol·licitaven diversos museus) a més de comptar amb la conformitat dels hereus 
de la col·lecció. A més disposava d'un magatzem que reunia les condicions 
ambientals i de seguretat optimes per a la conservació del fons d'art. L'empresa 
Artpercent ja havia prestat els serveis de trasllat de la Biblioteca i l'Arxiu Rafael 
Santos Torroella fins a Girona l'any 2014, serveis adjudicats mitjançant Decret de 
l'Alcaldia núm.: 2014008109 de data 1 d'agost de 2014. 

Un cop concentrada la col·lecció d'art Santos Torroella al dipòsit de l'empresa 
Artpercent a Rubí, per Decret de l'Alcaldia núm. 2015018519 de data 23 de desembre 
de 2015 es van contractar els serveis de magatzematge i assegurança d'aquesta pel 
període comprès entre octubre de 2015 i març de 2016. 

A partir d'aquesta data i en la mesura que fins el dia 20 de juliol de 2017 no es va 
produir el trasllat definitiu de la col·lecció d'art als dipòsits va ser imprescindible de 
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mantenir la col·lecció als dipòsits d'Artpercent a Rubí. A aquests efectes l'esmentat 
magatzematge i assegurança va generar un seguit de costos no previstos inicialment, 
i pels quals no hi havia doncs provisió econòmica, i que van generar unes despeses 
xifrades en 28.947,44€ IVA inclòs. Es considerà que el manteniment de la col·lecció a 
Rubí, tot i el cost econòmic que generava, era la millor opció possible amb la finalitat 
de garantir la protecció preventiva i de seguretat adients fins que aquest Ajuntament 
disposés d'un espai adequat on traslladar i conservar la col·lecció a Girona. 

Els treballs preparatius pel futur Museu, així com tots els aspectes relacionats amb la 
col·lecció Santos Torroella, en no existir una unitat gestora específica, es va convenir 
amb la Fundació Masó, que un dels seus tècnics n'assumís el treball. Els tràmits 
administratius s'assumien des dels serveis centrals de l'Àrea de Cultura. 

En relació a les despeses generades pel magatzematge i assegurança de la 
col·lecció Santos Torroella objecte d'aquesta tramitació, des de l'Àrea no es va 
observar la manca de tramitació, fins que es va rebre la factura, ja que no s'havia 
emès cap informe per part de la persona responsable en relació a aquest fet. En 
aquest moment es va decidir el trasllat de la col·lecció a Girona,amb la finalitat de no 
generar més despesa, i després d'haver disposat d'espais amb garanties per poder 
acollir la col·lecció. Respecte a l'aprovació pendent, en aquells moments no es 
disposa de disponibilitat pressupostària, i per això la tramitació s'ha endarrerit fins 
ara. 

Vist l'anterior i atesa la necessitat de fer front a les despeses derivades del 
magatzematge i assegurança de la col·lecció d'art Santos Torroella al magatzem de 
l'empresa Artpercent a Rubí entre el mes d'abril de 2016 i el més de juliol de 2017. 

Fonaments jurídics: 

Primer.- D'acord amb el que disposa l'art 28 del RDL 3/2011, mitjançant el qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les entitats 
Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits assenyalats a 
l'article 113.1 TRLCSP en casos d'emergència. I que les contractacions, que es 
duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les d'acord amb el previst a 
l'article 32.a) del TRLCSP i l'article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els actes 
dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i també 
quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició amb 
rang de llei. 

Segon.- Atès el que disposa l'article 31 del RDL 3/2011, mitjançant el qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els sentit que els contractes 
de les Administracions Públiques són invàlids quan ho siguin algun dels seus actes 
preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa de nul·litat en dret 
administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació d'abonament de 
les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment injust per part 
de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant ordena o 
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dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de fer front a 
l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que siguin invàlids 
per haver-se dictat sense seguir el procediment legalment establert. 

Tercer.- Atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 
de febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres 
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació 
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el 
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal, 
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a 
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer. 

Quart.- Atès el que preveuen els articles 34 i 35 del TRLCSP, pel que fa al 
procediment a seguir en els casos de nul·litat absoluta dels contractes, per poder 
reconèixer el deute fora de la via judicial i l'inici d'un procediment de revisió d'ofici per 
a la restitució del valor dels serveis rebuts. 

Cinquè.- D'acord amb el que preveu l'article 102.1 de la LRJPAC, relatiu a la revisió 
d'ofici d'actes nuls de ple dret, les administracions públiques, en qualsevol moment, 
per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una persona interessada i d'acord amb l'article 
102.4 de la LRJPAC, l'Administració, en la mateixa resolució en la qual es declara la 
nul·litat de la disposició o l'acte, pot establir les indemnitzacions que correspongui 
reconèixer a les persones interessades. 

Sisè.- Atès el que preveu l'art. 71.1 de la Llei 26/2010 pel que fa la competència de 
l'òrgan que ha aprovat o dictat per iniciar i resoldre els procediments de revisió d'ofici 
de disposicions reglamentàries i per iniciar el de revisió d'actes nuls. 

APROVAR la despesa de vint-i-vuit mil nou-cents quaranta-set euros i quaranta- 
quatre cèntims (28.947,44€) IVA inclòs a nom de l'empresa Artpercent, Integral Art 
Services, SL, amb NIF B65226003, en concepte de contractació de serveis de 
magatzematge i assegurança de la col·lecció d'art Santos Torroella del dia 15 d'abril 
de 2016 fins el dia 15 de juliol de 2017 al magatzem de l'esmentada empresa a Rubí 
fins al seu trasllat definitiu a Girona el dia 20 de juliol de 2017. 

L’import esmentat es desglossa en vint-i-tres mil nou-cents vint-i-tres euros i 
cinquanta cèntims (23.923,50€), IVA exclòs, de pressupost net, i cinc mil vint-i-tres 
euros i noranta-quatre cèntims (5.023,94€) d'IVA calculat amb un tipus del 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 800 33321 21200 Manteniment i trasllat fons art 
municipal (28.947,44€). 

Proposta d’esmena de la proposta d’acord de data 29 de desembre de 2017 referent 
a l’aprovació de despesa a nom d’Artpercent. 

MODIFICAR la part dispositiva de la proposta d’acord presentada al Ple de la 
Corporació que se celebrarà el proper 12 de febrer de 2018 que quedarà redactada 



95 
 

segons s’indica a continuació: 

APROVAR la despesa de vint-i-vuit mil nou-cents quaranta-set euros i quaranta-
quatre cèntims (28.947,44 €) IVA inclòs a nom de l'empresa Artpercent, Integral Art 
Services, SL, amb NIF B65226003, en concepte de contractació de serveis de 
magatzematge i assegurança de la col·lecció d'art Santos Torroella del dia 15 d’abril 
de 2016 fins el dia 15 de juliol de 2017 al magatzem de l’esmentada empresa a Rubí 
fins al seu trasllat definitiu a Girona el dia 20 de juliol de 2017. 

L’import esmentat es desglossa en vint-i-tres mil nou-cents vint-i-tres euros i 
cinquanta cèntims (23.923,50 €), IVA exclòs, de pressupost net, i cinc mil vint-i-tres 
euros i noranta-quatre cèntims (5.023,94 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 500 33321 21200 Manteniment i trasllat fons art 
municipal (AD/2017/81322) (28.947,44€). 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Aquest tema ja 
es va tractar en la comissió informativa i, evidentment, també en el punt de l’ordre del 
dia està suficientment desenvolupat. Bàsicament, explica els costos que s’han hagut 
d’assumir per un període de temps en concret que mancava un informe del 
responsable, en aquest cas, de vetllar pel manteniment del tema de 
l’emmagatzematge i la custòdia de les obres de Santos Torroella. I, evidentment, quan 
ens ha arribat la factura, doncs, vam haver de regularitzar aquesta situació. Destacant, 
com ja els vaig dir en el seu moment, que és a partir d’aquest moment…, bé, ja una 
mica anteriorment, quan aquest regidor va assumir les funcions va poder veure que hi 
havia una despesa que entenia que podia ja amortir-se traslladant totes les obres cap 
aquí, i, evidentment, ja es van portar a la nau que tenim i estan repartides en lloc segur 
que permet poder ser resguardades i tractades, que és la següent fase que toca fer.  
I, evidentment, els demano, doncs, l’aprovació almenys per cobrir aquestes despeses. 

També, i a petició dels grups, suposo que han rebut tots avui un correu electrònic on 
es detallen les factures que s’han pagat referent a aquesta qüestió durant l’any 2014 
fins a l’actualitat, fins al 2016. Si bé crec recordar, i els voldria demanar disculpes, 
perquè si bé al Grup de Ciutadans se’ls va remetre un informe respecte al que eren les 
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despeses pròpies de la compra del fons, no sé si la resta l’han rebut, aquest informe. 
Demà els hi transcric. Bàsicament, el que indicava són els diferents pagaments que ja 
coneixen, que els dit ara fa un moment: doncs, va haver-hi un primer pagament d’1 
milió d’euros que es va fer el 2015, un segon pagament que es va formalitzar també el 
2015, el 16 del set, de 491.940, un tercer pagament l’any 2016 de 600.000 i un 
pagament que ara tocarà el 22 del cinc del 2017 –perdó, que va tocar– de 600.000. I 
restarien pendents dos pagaments: un de mig milió d’euros l’any 2018 i l’altre de mig 
milió l’any 2019. 

Evidentment, això surt reflectit ja en el moment que es va prendre l’acord de Ple, però 
de totes maneres el Grup de Ciutadans va demanar la relació d’aquestes despeses, se 
l’hi ha transmès –em sembla que ho ha rebut, perquè almenys així va parlar amb el 
cap d’àrea–, i a la resta se’ls trametrà demà conjuntament amb el que ja han rebut 
avui. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, 
efectivament, agrair al senyor Ribas que es va comprometre a fer-nos arribar, tal com 
se li va demanar a la comissió informativa, doncs, les despeses que hi havia hagut en 
relació amb el fons Santos Torroella, doncs, en concepte d’embalatge, de transport… 
Efectivament, l’hem rebut aquest matí. 

I li he de dir que, sincerament, crec, home, que la falta de previsió que han tingut ens 
ha costat bastants diners, no? Jo fent els números, s’ha gastat un total, deixant a part 
el milió, els 497.000, els 600.000 i els 600.000, que és per pagar el fons, diguéssim. 
S’han gastat gairebé 138.000 euros, dels quals el 84 per cent, quasi 116.000 només, 
per transportar-los, embalar-los, desembalar-los, tornar-los a transportar, els portem a 
Girona, després a Barcelona, després els portem a Rubí, els tenim a un lloc, els tenim 
a l’altre. I avui ens porta a Ple, a més, pagar una part d’aquesta despesa que s’havien 
oblidat. És que ens sorprèn. O sigui, si des del 15 d’abril del 2016 teníem guardada la 
col·lecció o una part important de la col·lecció a Rubí i en concepte 
d’emmagatzematge i assegurances pagàvem, en aquest cas, doncs, miri, del 24 
d’agost al 15 d’abril 2015-2016, 14.500 euros, home, com s’obliden després que si 
segueix en el mateix lloc emmagatzemat i amb la mateixa assegurança, des del 15 
d’abril del 2016 al 17 de juliol del 2017 no els paguem?  

Home, sincerament, jo ja sé que tal com ho han redactat sembla que vostè culpi algun 
funcionari que s’ha oblidat de passar la factura, però em sembla que és responsabilitat 
del polític i del Govern també, doncs, controlar. Hi ha coses que es paguen perquè sí, 
no crec que Rubí de cop els deixin gratis l’emmagatzematge. De fet, vostè ens explica 
que la decisió –bona, li ho dic–, efectivament, de portar-los a Girona perquè tenim un 
lloc on guardar-los en condicions i, per tant, ens estalviarem els diners de 
l’emmagatzematge, home, fins que no prenen aquesta decisió i, per tant, els traslladen 
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–que segons les dades que ens ha passat és el 20 de juliol–, home, dir que a febrer 
del 2018 s’adonen que havien de pagar una cosa que comença l’abril del 2016, 
sincerament, no sé vostè, però a mi em sembla com a mínim deixadesa per part de la 
seva àrea i de vostè com a responsable polític d’aquesta. 

Trobo que ens ha costat molts diners a banda del que sabíem que ens costaria la 
col·lecció de fons Santos Torroella, i tant trasllat i tant transport, ens sorprèn una mica 
que no l’haguessin planificat abans. Perquè, al final, li ho he de dir, a mi m’ha sorprès, 
al final hem gastat poc més de 10.000 euros, no?, si és que entenc que els 9.000 més 
2.000 és el que es gastaran en el reportatge fotogràfic. Per tant, efectiu, efectiu per 
donar a conèixer la col·lecció han sigut uns 10.000-11.000 euros de 138.000. Home, 
sincerament, crec que aquest tampoc era, doncs, el que els gironins que estaven a 
favor que la compressin, perquè hi havia una part important que no, esperaven de la 
seva cessió. 

Per tant, nosaltres no hi donarem suport. 

I sí que abans d’acabar –i acabo, alcaldessa, ja he sentit que sonava el timbre– només 
una pregunta, perquè és un dubte que em queda i l’hi hauria d’haver preguntat a la 
comissió, però com que no tenia els números tan clars no ho vaig fer. I és, perquè no li 
torni a passar que se li coli una factura: a partir d’ara no paguem emmagatzematge, 
però seguim pagant assegurança? Perquè aquí la factura era de les dues coses i 
vostè en cap moment ens ha parlat que encara ens està costant assegurança. Voldria 
que ens aclarís aquest tema. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Hem vist que han corregit la 
proposta d’acord en els termes que nosaltres mateixos vam advertir la darrera 
setmana; per tant, que la despesa que s’ha portat a votació comprèn les dates 15 
d’abril del 2016 al 15 de juliol del 2017 i no la recollida inicialment, que era del març del 
16 al 20 de juliol del 2017, pagant dues vegades el mateix mes. 

És evident que en aquest cas s’ha produït una errada humana i una errada, doncs, 
que ara hem de corregir, sobretot que hem de pagar. Pel que s’ha dit des de l’àrea 
competent, s’ha fet un defectuós seguiment de la correcta execució de les prestacions 
del contracte que es va seguir desenvolupant des de l’abril del 2016 al juliol del 2017, 
sense que aquesta execució es trobés emparada per un acte administratiu previ. Per 
tant, i tal com sosté l’informe jurídic elaborat, l’actuació administrativa es troba viciada 
de nul·litat en haver-se dut a terme prescindint totalment i absolutament del 
procediment legal i establert.  

No obstant, nosaltres no votarem en contra de l’aprovació d’aquest punt, ens 
abstindrem. No volem posar pals a les rodes, però això no impedeix que manifestem la 
nostra disconformitat amb la manera amb què s’estan fent les coses en tot el que té a 
veure amb aquest fons d’art. 
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Aquest migdia, com vostè deia, regidor, se’ns ha donat un resum de les despeses del 
fons Santos Torroella en concepte de transport, embalatge i assegurança de les obres. 
I el que aquí interessa, a les despeses d’emmagatzematge i l’assegurança de les 
obres, sí que volem preguntar si l’empresa Artpercent ha comunicat a què es deu 
aquest increment, que creiem que és bastant considerable, del 12,8 per cent, que ha 
aplicat al preu per dia en el període comprès entre el 16 d’abril del 2017 i el 15 de juliol 
del 2017. Perquè, en concret, va passar de 62,23 a 69,97 euros dia.  

Per tant, nosaltres esperem aquestes respostes i, per tant, ens abstindrem en la 
votació d’aquest punt. Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, moltes gràcies. Nosaltres aprovarem la 
despesa dels 28.000 euros. El que vull fer avinent és que superat el debat de la 
conveniència o no de l’adquisició, que el febrer del 2014 era un debat que es parlava 
de l’oportunitat i de la despesa que potser sobre els 3 i mil milions potser era alta, 
doncs, un cop adquirit –i tot i que el regidor ja ha dit que ens falten dos lots, que serien 
el del 18 per mig milió i el del 19–, el que hem d’intentar –i en això em sembla que 
estem tots d’acord– és que sigui un èxit aquest projecte. Que a més a més de tenir 
aquest fons, suposa, i tal com s’ha anunciat diverses vegades, que podrem tenir art 
català i art gironí, que és molt important. 

Ara bé, tot el projecte queda pendent, doncs, habilitar tot allò de la Casa Pastors. 
Sabem que al final d’abril i maig ha d’estar redactat, amb un cost, almenys segons les 
bases, d’una mica més de 4 milions. I el que pregunto és si es mantenen, diríem, les 
aportacions que inicialment s’havia previst per part de la Generalitat, que em sembla 
que era d’1.200.000 i la Diputació uns 2 milions. Aquesta seria la meva pregunta. 

Evidentment, ara està en uns magatzems, i jo crec amb bon criteri del regidor, amb 
una despesa mínima de seguretat i de prestatgeria. Però, evidentment, ens queda 
pendent tenir un espais definitius, que sempre ha sigut la manca de la ciutat. 

Ens cal també, a part d’aquesta rehabilitació de la Casa Pastors, el projecte 
museològic, eh? Això que reivindicava, que no només sigui del fons Santos Torroella, 
sinó que hi hagi les peces necessàries de l’art català i de l’art gironí. 

I una altra pregunta seria, segons les dades que hem rebut avui, les obres que es 
deixen, per exemple, al Reina Sofía, etcètera, sembla que les hem pagat nosaltres, les 
despeses de desplaçament, és així o ho he entès malament? 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres votarem 
que no, senyor Ribas, en aquest punt. Votarem que no perquè, malauradament, el 
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temps ens va donant la raó. Quan aquest grup, i a més va suposar el trencament 
d’aquest grup municipal en l’anterior legislatura, va votar que no al tema de Santos 
Torroella, ho va fer perquè deia que ni el projecte estava clar ni ens explicaven 
clarament quin cost tindria definitivament per a la ciutat ni compartíem ni el valor que 
vostès li estaven donant o que deien que tenia la compra d’aquest fons. 

Anys després –avui fa quatre anys…, bé, avui, al Ple del 10 de febrer del 2014 
aprovàvem el tema del fons Santos Torroella– ens veiem que a part dels 3,6 milions 
d’euros compromesos, parlem dels que ara són 140.000 euros gairebé de 
desplaçament i el transport, no sabem exactament, com ara explicava el regidor Quim 
Rodríguez, quina implicació més haurem de tenir com a Ajuntament a nivell de diners. 
I, per tant, nosaltres el que veiem és que ni està sent un projecte transparent, no ha 
sigut en cap moment un projecte transparent. De fet, segurament, no ha sigut mai un 
projecte a hores d’ara, perquè el museològic hi havia una proposta, però no sabem si 
finalment aquella serà la proposta; ara el tema, doncs, més de l’edifici sembla que 
avança més, però tampoc sabem si va lligat amb el museològic. No sabem com es 
lligarà conjuntament amb la resta de museus de la ciutat. No sabem tampoc quan 
realment tindrem previst fer això. I mentrestant, el que sí que sabem és que cada 
vegada van passant despeses pel Ple o per juntes de govern o per altres moments. 

Si em permeten –i acabo amb això, amb la comparació–, el que havia de ser la gran 
obra de Carles Puigdemont com a alcalde de la ciutat m’acaba semblant més a mi el 
camí del tap en l’àmbit cultural. Un nyap que no sabem ni quan acabarà ni quan ens 
costarà. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Senyor Ribas, si em 
permet un joc de paraules: això del fons Santos Torroella és un pou sense fons, és un 
pou sense fons. Perquè, és veritat, està costant…, no l’ha vist encara ningú i està 
costant molts diners i, com s’ha dit aquí, està costant segurament més diners del que 
ens pensàvem en un començament. 

Ara s’ha de pagar aquestes despeses d’emmagatzemament, evidentment que s’ha de 
fer, només faltaria, eh? I nosaltres per responsabilitat sempre ens hem abstingut en 
aquests punts del fons, i aquesta vegada, doncs, també ho farem. 

Tot i que, evidentment, entenem perfectament que una vegada adquirit el fons, a més 
de guardar-lo en bones condicions ambientals i de seguretat perquè es conservi bé, el 
que s’ha de fer és fotografiar-lo, inventariar-lo, catalogar-lo, però és que, a més a més, 
aviat s’haurà d’estudiar i s’haurà de difondre, perquè, si no, el que faríem seria tenir 
una sèrie d’obres allà posades que no hauria servit per a res. 

I vindran més despeses, i vostè ja ho va dir a l’última Comissió Informativa de Cultura. 
Va dir: «Ara el fons ja és al catàleg i ara haurem d’anar per la biblioteca i per l’arxiu», 
ens va dir, no? Bé, no podem baixar del tren, tenim el fons, tenim el fons comprat; per 
tant, doncs, el que s’ha de fer és tirar-lo endavant.  
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Ara bé, segurament, i que valgui per a altres vegades, el que s’hauria d’haver fet és 
honestament dir: «El fons val 3,6 milions d’euros més 200.000, 300.000 o 400.000 
euros per adequar-lo, perquè sense aquesta adequació el fons no val per a res.» 

Nosaltres li agraïm moltíssim el document que ens ha fet arribar avui en què hi havia 
les despeses que hi ha hagut fins ara, però el que li voldríem demanar, si pot ser –el 
que li voldríem demanar, si pot ser–, és un petit informe de les despeses que vostès 
preveuen que hi haurà d’haver. Ja sabem que segurament n’hi haurà algunes que són 
imprevistes, però totes les que vostès controlen, ens agradaria moltíssim de saber-les. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies. Intentaré donar una resposta a 
cada una de les qüestions que s’han posat de manifest. 

No es tracta d’un descuit, senyora Veray, érem plenament conscients que s’havia de 
pagar; el que s’està dient, i el que va posar en evidència Secretaria i Intervenció 
d’aquest Ajuntament, és que mancava l’informe del tècnic, no que… Evidentment, 
érem plenament coneixedors que les obres estaven dipositades… Per cert, 1.200 
obres, biblioteca i arxiu afegit. No estem parlant de quelcom petit, sinó realment 
voluminós. 

Senyora Pujola, de Ciutadans, o no sé si ho ha dit la senyora Veray, el transport 
únicament que s’ha fet és el compromís que es va arribar amb la família que hi havia 
obres que estaven a Barcelona, hi havia obres que estaven a… (sona el senyal 
acústic) Ja? 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (Ciu): Hi havia obres que estaven… –és que m’he quedat 
allò, desconcertat–, estaven disgregades les obres. El primer que es va fer és embalar, 
recollir aquestes obres i traslladar-se a Rubí perquè estiguessin allà 
emmagatzemades, amb una voluntat clara, i aquí sí que els dic que hi ha hagut un 
canvi de política des de la regidoria de Cultura, i era que la voluntat era fer servir 
únicament i exclusivament aquesta nau on avui estan dipositades i altres 
dependències on estan guardades les obres de Santos Torroella, però arran de l’acord 
subscrit entre Diputació i Generalitat i tenint en compte que el SAM està ple, perquè 
està molt ple, tot i que darrerament a Cervera hem traslladat part de les obres 
d’arqueologia, tindríem una mica més d’espai en el SAM. Però sí que és cert que a la 
província de Girona va haver-hi un informe que es va posar en evidència la setmana 
passada –un informe que ha fet la Generalitat, vull dir, quan el tingui també els hi 
trametré– de les necessitats que tenen tots els museus de la província de Girona; ha 
posat de manifest que tota la província de Girona necessita un espai on resguardar 
obres, no només l’Ajuntament de Girona, sinó que altres ajuntaments: Olot, 
Figueres…, han posat de manifest que els manca un espai.  



101 
 

I a partir d’aquí, vam fer una reunió divendres passat amb el director general de 
Patrimoni Cultural i, evidentment, el que farem és treballar conjuntament amb la 
Diputació amb la finalitat de crear un centre que, evidentment, sigui de referència a tot 
el territori i pugui resguardar aquestes obres i altres, perquè tenim el fons Marquès o el 
fons Progrup i altres fons que té l’Ajuntament de Girona. 

Les despeses es fan a meitats quan es transporten normalment a diferents 
exposicions, és a dir, no les cobreix íntegrament l’Ajuntament de Girona, sinó que en 
paga part Reina Sofía o part en paga, per exemple, Màlaga, que han anat aquestes 
obres. Aquestes obres han recorregut o part d’aquestes obres han anat al Reina Sofía, 
a Màlaga i properament, si no ja ho han fet avui, se’n va part d’aquestes obres al 
Museu de Figueres –perdó–, al Museu de l’Empordà, els dibuixos de Dalí, perquè 
participaran en una exposició allà.  

Per tant, el que dona a entendre és que és un fons, quant a obres, que és molt 
destacat i que hi ha recorregut en el Princesa Sofía com al Museu Picasso, de Màlaga, 
i així mateix ara se’n van al Museu de l’Empordà. 

Les despeses van compartides i depenent dels casos i la protecció que se’ls vulgui 
donar. Si s’hi fixa, les partides –suposo que les té– són molt baixes el que és 
l’embalatge i el transport d’aquestes obres, perquè es té en compte depèn del volum 
d’obres i cada part assumeix una part d’aquest transport. 

Vindran més despeses? Sí. I els vaig dir a la comissió informativa jo els seré totalment 
transparent. Jo no vaig assistir a la reunió en el moment de la compra, si se’ls va dir 
que després costaria 200, 300 o 400, però hi ha una qüestió que és de principi lògic: 
quan es compra un fons, aquest fons s’ha de fotografiar, s’ha de catalogar i s’ha de 
poder estudiar i documentar. I aquestes són les feines que estem fent a partir d’ara. Ja 
tenim fotografiades les 1.200 obres que són el fons d’art pròpiament Santos Torroella.  

(Sona el senyal acústic.)  

Acabo de seguida, alcaldessa.  

Part d’aquestes obres, evidentment, ara tocarà fer la feina a l’arxiu i a la biblioteca, que 
ja s’ha començat i, evidentment, en sortiran publicacions. 

I per acabar ràpid i parlar –les ulleres, que si no un ja perd la vista–, el pla museístic o 
com està el procés de l’obra arquitectònica o del museu en si mateix. Molt ràpidament. 
Es va fer un pla funcional –algú preguntava això–, es va fer un pla funcional, ara s’està 
redactant el museològic i el pla econòmic i financer de l’espai. No sé qui m’ho ha 
preguntat d’aquí i dono resposta a això. Es mantenen les aportacions 1.200.000, 
evidentment, que deia de la Generalitat, 2 milions per part de la Diputació de Girona. 

I no sé si em deixo alguna cosa per respondre, i si no, faré aquest informe i els aniré 
explicant puntualment… (La senyora Veray diu de fons: «L’assegurança.») 
L’assegurança. Evidentment, tenen una assegurança i, a més, s’encabeix a la mateixa 
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assegurança que ara té l’Ajuntament a partir del moment que s’han resguardat les 
obres aquí.  

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, la despesa de 28.947,44 euros a favor de l’empresa Artpercent, 
Integrat Art Services, SL.  
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Eva Palau  Gil  
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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara aquí vindria 
una proposta urgent, una altra, en aquest cas una referent al SAD. Crec que ja estan 
tots vostès en coneixement del que es tracta, i la urgència, doncs, ve motivada que no 
hem tingut l’informe fins ara i, per tant, ho hem hagut d’entrar per urgència. Però crec 
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que també estaven vostès al cas i saben que ho volem tramitar ràpid. I, per tant, 
doncs, per això hem intentat entrar-ho per urgència. 
Si els sembla bé, primer votaríem la procedència o no de la urgència i després ja 
substanciaríem la proposta d’acord. 

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

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la urgència de la proposta es 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, Eva Palau  Gil  
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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

PROPOSTES URGENTS 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

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

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

Amb els següents preus unitaris: 

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

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

Amb la següent previsió d'hores: 

50.000 hores anuals de prestació 

11.700 hores anuals del Servei d'Atenció de la Llar 

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

Per acord del Ple de data 11 de juliol de 2016 es va prorrogar el servei pel període 
del 15 de juliol i fins el 14 de juliol de 2017. 

D'acord amb informe de data 22 de juny de 2017 emès per la cap de secció de 
Serveis Socials Especialitzats, senyora Lourdes Delgado Navarro, amb la conformitat 
del cap de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, senyor Marc 
Geronès Sambola, per acord de Ple de data 10 de juliol del 2017, atès que segons 
declara en l'informe, s'estan realitzant actuacions per estudiar una nova forma de 
gestió directa del servei diferent a la de la contractació de serveis i justifica no 
prorrogar novament el contracte, s'acorda requerir a CLECE S.A., amb NIF 
A80364243, perquè continuï realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a 
persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia 
personal, en el municipi de Girona, en els propis termes del contracte actual, des del 
dia 15 de juliol fins el 31 de desembre de 2017, i com a màxim fins a 6 mesos, a 
l'empara del previst a l'apartat segona de la clàusula VII del Plec de condicions 
administratives particulars. També s'acorda actualitzar les hores de prestació del 
servei d'acord amb la demanda rebuda, en aplicació de la clàusula XXIII.1 del Plec 
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de clàusules Administratives particulars que regula les modificacions del contracte. 

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

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

Amb data 24 de novembre del 2017, s'ha emès novament informe per part de la cap 
de secció de Serveis Socials Especialitzats, senyora Lourdes Delgado Navarro, amb 
la conformitat del cap de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, 
senyor Marc Geronès Sambola, en el que segons declara: "El canvi de gestió en el 
servei d'atenció domiciliària (SAD) no serà possible realitzar-lo en el temps previst 
inicialment i caldrà requerir a l'empresa Accent Social SL, la continuació de la 
prestació, atès que és un servei d'obligat compliment, segons el Decret 142/2010, 
d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. A més de 
l'obligació legal de realitzar el SAD, l'Ajuntament està atenent actualment més de 500 
persones dependents amb aquest servei i no pot deixar-les desateses ja que alguns 
serveis son imprescindibles per a la integritat física de les persones usuàries.", 
proposa: "Requerir a ACCENT SOCIAL, S.L. (CIF B-66808213), perquè continuï 
realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, en el municipi de 
Girona, en els propis termes del contracte actual, per un període màxim de 4 mesos, 
des del dia 15 de gener de 2018 fins el 14 de maig de 2018, realitzant un total de 
17.900 hores de servei d'atencions personals i 4.824 hores de serveis d'atencions a 
la llar, segons el càlcul de 4.475 hores d'atencions personals i de 1.206 hores 
d'atencions a la llar mensualment." 

En conseqüència, per acord de Ple de la corporació, de data 15 de gener del 2018, 
s'ha acordat: 

"Primer. Requerir a ACCENT SOCIAL, S.L. (CIF B-66808213), beneficiària de 
l'escissió parcial practicada per CLECE SA amb data 14 de juliol del 2017, perquè 
continuï realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies 
amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, en el municipi de 
Girona, en els propis termes del contracte actual, per un període màxim de 4 mesos, 
des del dia 15 de gener de 2018 fins el 14 de maig de 2018, realitzant un total de 
17.900 hores de servei d'atencions personals i 4.824 hores de serveis d'atencions a 
la llar, segons el càlcul de 4.475 hores d'atencions personals i de 1.206 hores 
d'atencions a la llar mensualment, d'acord amb els fets i fonaments exposats." 
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Amb data 31 de gener del 2018, la Cap de secció de Serveis Socials Especialitzats, 
ha emès informe en el que proposa: 

"SEGON. Imposar una sanció a l'empresa ACCENT SOCIAL SL, amb CIF B- 
66808213, per la quantitat de 25.231,14 € per l’incompliment del contracte al no 
assignar el personal necessari per a la prestació dels serveis objecte del contracte i 
cobrir els llocs de treball necessaris en cas d'absències per malaltia, sancions de 
l'empresa o baixes del personal, o per altres causes anàlogues. La no contractació 
d'una coordinadora tècnica ha suposat un perjudici per al servei ja que no s'ha fet 
seguiment dels casos ni de la intervenció de les treballadores familiars i auxiliars de la 
llar. El plec de clàusules administratives del contracte considera una infracció greu 
aquest incompliment i prevé una sanció amb multa per import de fins a un màxim del 
5% del pressupost del contracte." 

De l'informe es deriva, per tant, que no s'ha assignat per part del contractista la 
persona del/la coordinador/a tècnic/a al servei d'Atenció a Domicili, durant tot l'any 
2017. Aquesta assignació era obligatòria. 

L'article 212 TRLCSP regula l'execució defectuosa i demora, i determina que en el 
plec o document contractual es podran establir les penalitats a aplicar al contractista 
pel cas de compliment defectuós de la prestació. 

Les penalitats s'imposaran per acord de l'Òrgan de contractació, adoptat a proposta 
del responsable del contracte. 

En primer lloc cal tenir present que s'ha produït una ESCISSIÓ PARCIAL de branca 
d'activitat, per tant la ACCENT SOCIAL SL. 

Concretament, i en virtut d'escriptura pública de 14 de juliol del 2017, es va formalitzar 
escissió parcial efectuada per CLECE, SA per segregació de la branca d'activitat que 
compren els serveis socials en el territori de Catalunya, per ser aportades a la 
societat beneficiària ACCENT SOCIAL SL, per aquest motiu, per acord de Ple d'11 de 
desembre del 2017 es va acordar considerar que la relació contractual mantinguda 
per l'Ajuntament amb "CLECE, S.A.", resulta configurada amb efectes a partir del dia 
1 de novembre de 2017, per "ACCENT SOCIAL, S.L.", amb NIF núm. B-66808213, 
segons escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Juan Ignacio 
Castro-Girona Martínez, el dia 14 de juliol de 2017, com a resultat de l'escissió parcial 
practicada. 

D'acord amb l'article 85 del RDL 3/2011, que regula la successió del contractista en 
els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de 
les mateixes, el contracte continuarà amb l'entitat a la que se li atribueixi el contracte, 
que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre 
que tingui la solvència exigida al acordar-se l'adjudicació, aspecte que ja fou analitzat 
en l'informe que va servir de base per l'adopció de l'acord de Ple de l'Ajuntament de 
data 11 de desembre del 2017. 
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Per tant ACCENTS SOCIAL SL, s'ha subrogat en tots els drets i obligacions derivats 
del contracte, i per tant, també amb el regim de penalitats aplicable a la contractació. 

En relació amb la vigència del contracte de servei d'atenció domiciliària (SAD) per a 
persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia 
personal; d'acord amb els antecedents obrants a l'expedient, el contracte es va signar 
el dia 14 de juliol del 2014, amb una vigència de 2 anys a partir del dia 15 de juliol de 
2014, podent-se prorrogar per dues anualitats més, d'any en any, per mutu acord de 
les parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 4 anys. 

Per acord del Ple de data 11 de juliol de 2016 es va prorrogar el servei pel període 
del 15 de juliol i fins el 14 de juliol de 2017. 

Per acord de Ple de data 10 de juliol del 2017, enlloc de fer us de la possibilitat d'una 
segona pròrroga, a l'empara del previst a la clàusula VII del Plec de condicions 
administratives particulars, que preveu que "S'entendrà també prorrogat el contracte 
obligatòriament per a l'empresa adjudicatària en cas de resolució o finalització del 
termini contractual, sense que s'hagi iniciat el servei per part del nou adjudicatari. En 
tot cas, la pròrroga serà obligatòria pel contractista i les condicions del contracte 
romandran inalterables durant el període de durada d'aquella i aquest termini no 
superarà els 6 mesos.", i atès que, com es deriva de l'informe tècnic de 22 de juny 
del 2017, s'estaven realitzant actuacions per estudiar una nova forma de gestió 
directa del servei diferent a la de la contractació de serveis i justifica no prorrogar 
novament el contracte, es va acordar requerir a CLECE S.A., perquè continués 
realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia, en els propis termes del 
contracte. 

Aquest termini va finalitzar el dia 14 de gener del 2018. 

Per tant es pot afirmar que durant l’incompliment de l'empresa que és objecte de 
l'obertura del present expedient d'imposició de penalitats, el contracte era vigent, si bé 
en fase de pròrroga, en conseqüència el règim de penalitats establert en el Plec de 
clàusules reguladores de la contractació, que és part integrant del contracte signat el 
dia 14 de juliol del 2014, és plenament aplicable. 

Pel què fa als fets, d'acord amb informe emès per la Cap de secció de serveis socials 
especialitzats de data 31 de gener del 2018, en el transcurs de l'any 2017, l'empresa 
prestatària del servei d'atenció d’atenció domiciliària (SAD) no ha destinat la persona 
del coordinador/a tècnic/a a la que estava obligat. 

Concretament, i d'acord amb el punt V.3 del Plec de prescripcions tècniques 
l'empresa adjudicatària del contracte ha de destinar, per a les tasques de coordinació 
tècnica del servei a Girona als professionals necessaris per a garantir-se el bon 
funcionament. Com a mínim l'estructura tècnica del servei a Girona comptarà amb un 
professional, treballador/a social o similar a jornada complerta. Defineix seguidament 
les tasques de la persona que s'ha d'encarregar de la coordinació tècnica del servei. 
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També, d'acord amb la clàusula VI del Plec de clàusules Administratives Particulars, 
és obligació de l'empresa contractista: Assignar el personal necessari per a la 
prestació dels serveis objecte del contracte i cobrir els llocs de treball necessaris en 
cas d'absències per malaltia, sancions de l'empresa o baixes del personal, o per 
altres causes anàlogues, tenint en compte el contingut en el present plec tan pel que 
fa a la subrogació de personal com al compliment de la condició especial d'execució 
continguda a la clàusula XXIV del present plec. 

També, el plec de clàusules administratives particulars, en la clàusula XXVIII, al 
regular el règim sancionador i resolució dels contracte, determina que es consideren 
infraccions greus, No prestar els serveis de la forma disposada en els Plecs 
reguladors de la contractació del servei i els concretats en l'oferta guanyadora de la 
licitació. 

La clàusula XXVII. 5 del Plec de clàusules Administratives Particulars, al determinar 
la sanció de les infraccions molt greus, determina que: "Les infraccions greus seran 
sancionades amb multes per import de fins a un màxim del 5% del pressupost del 
contracte, sens perjudici de declarar la resolució del contracte si es produeix la 
comissió de cinc infraccions greus consecutives en l’interval d'un any." 

Com sigui que en l'informe emès amb data 31 de gener del 2018, la tècnica 
responsable del quantifica l’import de la sanció en 25.231,14 €, tenint en compte que 
és l’import que correspon al cost anual d'un/a coordinador/a tècnic/a, concretament, 
19.408,57 euros que es corresponen amb el cost segons el IV Conveni col·lectiu de 
treball d'empreses d'atenció domiciliària de Catalunya per als anys 2015 a 2018, més 
5.822,57 €, en concepte del 30% de càrregues empresarials. I aquest import no 
supera el 5% del pressupost del contracte. 

Atès que la imposició de sancions es realitzarà en virtut d'expedient instruït per 
l'Ajuntament de conformitat amb el procediment regulat en el Decret 278/1993, de 9 
de novembre, que regula el procediment sancionador i amb el que disposa l'article 
212.8 del TRLCSP. 

Atès que, d'acord amb l'article 211 del TRLCSP i l'article 14 del Decret 278/1993, de 
9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat, haurà de donar-se audiència al contractista per un 
termini de 10 dies hàbils. 

Atès que, d'acord amb els articles 3.c) i 4.1 del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, i de conformitat al previst a l'article 275.1.a) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya i a la disposició addicional segona del 
TRLCSP, s'ha d'incorporar a l'expedient informe preceptiu del Secretari i de 
l'Interventor. 

De conformitat amb l'article 212.8 del TRLCSP: "Les penalitats s'han d'imposar per 
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acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si 
s'ha designat, que és immediatament executiu", d'acord a la Disposició Addicional 
Segona del TRLCSP, l'òrgan competent és el Ple de la Corporació. 

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

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

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la senyora Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, es va adjudicar 
el 9 de juny del 2014, el Ple va adjudicar un contracte de servei d’atenció domiciliària 
per a persones i famílies amb dificultats de desenvolupament i la manca d’autonomia 
personal a favor de l’empresa Clece. S’ha efectuat…, es va portar al Ple una escissió 
parcial de la segregació de la branca de l’activitat, que ho vàrem portar recentment a 
Ple a favor d’Accent Social, SL.  
I també, el 15 de gener d’aquest 2018, s’ha acordat…, es va portar també la 
continuïtat de realitzar el servei d’atenció domiciliària fins que es faci aquesta 
encomana de servei, que ja els avanço que la tenim bastant enllestida per poder-la 
portar aquest mes de març. 

El 31 de gener del 2018, el cap de Serveis Socials va emetre un informe en el qual 
s’havia d’imposar una sanció a l’empresa Accent Social per la quantia de 25.231,14 
euros per l’incompliment del contracte en no assignar el personal necessari que 
establien les condicions del contracte. En aquest cas, no s’havia posat la contractació 
una coordinadora tècnica i això, bé, ha suposat un perjudici per al servei.  

I, per tant, el que avui els portem aquí, la nostra proposta és iniciar aquests tràmits 
d’imposició d’aquesta sanció a l’empresa Accent Social. Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé… (remor de veus), tornem-hi. En relació amb 
la proposta que ens acaba d’explicar la tinenta d’alcalde, bé, la veritat és que amb el 
temps que hem tingut, per poder mirar l’expedient, perquè és una proposta urgent, i 
dir-li que, evidentment, si, doncs, no han complert el conveni o el contracte i, per tant, 
se’ls ha de posar una sanció, doncs, vostès l’han de gestionar. 

Però sí que ens sorprèn una mica, pel que hem llegit a l’informe, bé, al punt de l’ordre 
del dia, la informació que ens donen com a ordre del dia, que és el que vam rebre de 
manera urgent, ens genera algun dubte el que han fet fins a dia d’avui, no? És una 
mica com en el punt anterior, o sigui, si Accent Social, SL –que abans era Clece, que 
com molt bé ha dit…, jo no repetiré, eh?, tot el que vostè ha explicat, que és evident i 
ho hem votat en els últims mesos–, però sí aquesta empresa, doncs, des de l’any 2015 
fins a febrer del 2018 no ha fet el nomenament d’aquesta coordinadora i això ha anat 
en perjudici del servei que donaven, la nostra pregunta és: i què han fet vostès per 
reclamar a l’empresa el nomenament d’aquesta coordinadora?  

Perquè és evident que ells han incomplert el contracte, però crec que una 
administració, en aquest cas, un equip de govern no es pot quedar amb els braços 
creuats davant d’un incompliment de contracte, no? I abans d’arribar a multar-los o a 
ficar la sanció, que, com li dic, si s’ha de posar, doncs, escolti, l’han de posar, no poso 
en dubte el fet que finalment se’ls hagi de sancionar, però sí totes les accions que 
s’han fet per part de vostès perquè aquest nomenament fos efectiu: se’ls ha reclamat, 
se’ls ha insistit, se’ls ha demanat? És que a la informació que tenim no consta res. Hi 
consten dos informes, no?, amb el vistiplau del cap d’àrea dient que, efectivament, 
l’empresa no complia. Molt bé. Però quan veiem que una empresa no compleix, què 
fem? Ens quedem de braços creuats i així quan ha incomplert li fiquem una multa i ja 
està o intentem ser proactius, demanem que compleixin, els expliquem la necessitat 
que compleixin perquè si no compleixen va en perjudici del servei? Sincerament, tinc 
aquests dubtes. 

Per tant, jo li agrairia que ens els aclarís, que ens expliqués una mica també, doncs, 
què han fet per evitar arribar al moment a què s’arriba que és el de ficar la sanció. I 
nosaltres ens abstindrem, més pels dubtes i el que li estic plantejant que no pel fet de 
la sanció en si, que si vostès consideren que l’han de posar perquè han incomplert, 
doncs, l’han de posar. Ho respecto. Però, clar, jo crec que abans d’arribar a posar 
sancions, perquè no vull creure que van darrere simplement de recaptar diners i, per 
tant, s’esperen a poder sancionar per fer-ho. Per tant, com que no crec que aquesta 
sigui la seva voluntat, doncs, creiem que s’hauria d’haver sigut més proactiu perquè hi 
hagués el nomenament, per evitar una sanció, però sobretot per garantir un millor 
servei d’assistència a domicili, que és realment del que estem parlant i l’important. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Paneque. 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): A mi tampoc m’havia quedat clar, per això, 
mirava a una banda i a l’altra. 

Efectivament, nosaltres donarem suport a aquesta proposta d’acord. La senyora ho 
Veray apuntava, i aprofito els meus mesos d’experiència amb aquesta empresa, 
perquè és cert des dels serveis tècnics, però sobretot des del comitè d’empresa es 
denunciava des de feia temps que no s’estaven complint estrictament amb les 
condicions del plec de clàusules. I reunions a tres parts: empresa, comitè d’empresa i 
ajuntament, van ajudar a tenir o almenys a contrastar, doncs, una sèrie d’informacions 
entre la versió de l’empresa i del comitè. 

D’aquí se’n deriven una sèrie d’informes que finalment arriben –i felicito la regidora 
Eva Palau també, perquè malgrat que no ha intervingut, sí que ha estat darrere aquest 
tema, perquè s’hagi arribat a la sanció. No pel fet de la sanció, eh?, senyora Veray, 
també li ho dic, sinó perquè realment li puc dir que aquest treball més proactiu o de 
convèncer l’empresa de la manca de benefici a allò públic almenys fins on aquesta 
regidora va poder, va ser capaç de convèncer d’aquesta necessitat l’empresa. Per 
tant, pensem que en aquest cas i en altres s’ha de fer aquest treball exhaustiu de 
control de compliment dels plecs i de definir clarament qui és el responsable del 
seguiment d’aquest contracte. 

Ja ho vaig dir en un plenari, conec l’opinió del secretari, però ho torno a repetir, que 
quedi clar, qui és el funcionari finalment responsable d’emetre aquest informe de 
valoració del compliment del plec de clàusules. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres, 
evidentment, votarem que sí. De fet, hem votat contràriament, diguéssim, a decisions 
que feien referència a aquestes ampliacions de contracte, precisament, pel que avui 
portem a ple. 

Aquí el que està passant, diguéssim, és que hi ha hagut un incompliment de contracte, 
s’han fet una sèrie d’avisos, com explicava la senyora Paneque. Potser, de fet, fa molt 
de temps em penso que estem fent avisos, avisos i avisos i no s’ha produït res, i, en 
canvi, no és fins avui que anem una mica més enllà i comencem a imposar una sanció. 

Jo els dubtes que em genera això no és tant si s’han fet prous avisos, que pel que em 
consta són massa i tot, sinó si des de 2014 a gener de 2018 que estem ara aquest ha 
estat l’últim incompliment, perquè a mi em sorprèn. Perquè, sincerament, em sembla 
que els incompliments eren força més. I, de fet, quan hem parlat amb els treballadors –
i ho hem dit en aquest Ple en diverses ocasions–, doncs, són força més els 
incompliments que ells han posat sobre la taula. Per tant, em sorprèn, precisament, 
que avui estiguem portant només aquest incompliment i només fent referència al 2017. 
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A mi m’agradaria que em responguessin també, perquè això no ho tinc clar, si aquest 
incompliment s’ha produït també en els anys anteriors, des del 2014, que és quan 
tenim contracte. Perquè realment és preocupant i això és el que descobreix també el 
punt que portem avui, que aquest tema tot just avui, diguéssim, l’estiguem debatent. I 
això el que demostra, el que posa al descobert, el que evidencia és la deixadesa 
d’aquest Govern i de les persones que l’han gestionat en l’últim any també, doncs, 
amb aquests serveis externalitzats, perquè avui parlem de Clece o d’Accent Social, 
però podríem estar parlant d’Eulen, de Girona +Neta o fins i tot d’Agissa, com n’hem 
parlat els últims, i de la permissivitat que hi ha hagut durant molts anys cap aquestes 
externalitzacions i el poc control que s’ha fet. 

A mi m’agradaria saber si aquesta permissivitat la tenen també amb els treballadors 
municipals, per exemple. Podria estar un treballador municipal tot un any sense venir a 
treballar i li anirien fent avisos durant tot un any fins que al cap d’un any l’imposarien 
una sanció? A mi em sembla que no. Per tant, el que veig és que aquí una vara de 
doble mesura que amb les empreses, doncs, ens permetem una permissivitat que, en 
canvi, no ens permetem amb els treballadors.  

Però és que això, com a conseqüència, estem fent que uns altres treballadors, que són 
els d’aquestes empreses externalitzades, doncs, no tinguin les condicions laborals que 
haurien de tenir. I aquí és una de les coses que haurien de començar a controlar, 
perquè això també és un incompliment del contracte. Perquè a tots els contractes posa 
que s’ha de respectar el dret laboral, que s’ha de respectar els convenis. I quan hi ha 
incompliments dels drets dels treballadors, per tant, són també incompliments de 
contractes. Per tant, comença a ser hora que fem un control real de totes les empreses 
i serveis que tenim externalitzats, en tots els termes del contracte, que es detectin els 
incompliments i que es comencin a posar sancions per tots aquests motius, no només 
en aquest cas que estem portant avui al Ple. 

L’Eulen és, per exemple, un altre exemple que nosaltres en multitud d’ocasions hem 
denunciat; per tant, els agrairíem també que posessin el focus en aquesta empresa. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
serà, doncs, favorable a aquesta proposta, perquè el posicionament d’aquest grup, 
evidentment, ha estat el de denunciar la mala qualitat d’aquest servei. Hem estat 
contraris, doncs, que aquest contracte es pogués anar prorrogant. I en el fons tot això 
té a veure en una desconfiança que s’ha acabat produint entre l’Administració i 
l’empresa, doncs, que va obtenir la concessió d’aquest servei. I això no és la primera 
vegada que ens hi trobem, ens hi trobem en reiterats casos. I és obvi que cal 
augmentar i millorar la funció de control, així passa amb altres serveis, que hem de 
contractar empreses perquè facin aquest seguiment, aquest control. I, segurament, 
aquest és un problema que ens trobem no només en l’àmbit dels serveis, sinó també 
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en l’àmbit, doncs, de l’obra pública, per exemple, on ens hem trobat que hi ha hagut 
empreses que han acabat renunciant a obres que havien de fer. 

És a dir, jo crec que moltes vegades ens trobem amb un problema en la contractació, 
perquè la relació amb l’empresa privada no és senzilla –no és senzilla–, perquè ells 
«primen» el criteri economicista i, en canvi, a nosaltres el que ens interessa és la 
qualitat d’aquest servei. 

Això entronca una mica amb una de les mocions que portaran a ple el Grup Socialista 
posteriorment, en què s’intenta, per exemple, que part d’aquests contractes vagin a 
parar a empreses del tercer sector, o segurament, també entroncaria amb una línia de 
municipalització d’alguns serveis, perquè, finalment, sembla que aquesta hagi de ser 
l’única manera en què es pugui assegurar la qualitat, si no és que l’empresa tingui la 
suficient qualitat per exercir un servei amb les garanties que interessa a l’Administració 
pública. És a dir, no podem estar gastant recursos infinits per controlar que les 
empreses que han licitat en un servei ho estiguin fent amb la qualitat que seria de 
pressuposar que hauria d’exercir. 

I, evidentment, s’ha de fer aquesta funció de control, però segurament hi guanyaríem 
tots si introduïm més clàusules socials, introduïm uns plecs que garanteixin ja de 
bones a primeres que l’empresa que obtingui aquell servei, que obtingui aquella 
prestació, doncs, ho faci amb unes certes garanties. Si només «primem» el criteri 
economicista a l’hora de fer contractes i de fer licitacions, doncs, ens trobem amb tot 
aquest seguit de problemes i, evidentment, és en aquesta línia que ens cal avançar. 

Per tant, demanem que sigui així, que anem millorant, doncs, en la línia del clausulat 
social, del clausulat ambiental, en la millora de la relació amb el tercer sector, en la 
creació fins i tot d’empreses pròpies d’inserció laboral: poden haver-hi empreses 
municipals que siguin cooperatives, que siguin d’inserció social creades pel mateix 
Ajuntament, no cal ni que siguin mixtes. 

Per tant, mirem d’avançar en aquesta línia i segurament ens trobarem amb molts 
menys problemes d’aquest tipus. Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo vull 
puntualitzar algunes coses. En primer lloc, als contractes ha d’haver-hi qui és el 
responsable del contracte; nosaltres posem qui és el responsable del contracte. I en 
aquest –dels fa anys enrere és veritat que potser ens vàrem trobar contractes que no 
hi era–, però aquest concretament sí que diu quins són els dos responsables dels 
contractes: hi ha dos tècnics que són els responsables dels contractes, que és un dels 
tècnics el que ha emès aquest informe on ens diu aquest incompliment. 

Quan realment hem anat…, bé, Serveis Socials ha anat a parlar, de dir…, bé, quins 
són realment aquests incompliments, doncs, a l’informe se’ns ha dit que era aquest, 



114 
 

que és del gener al desembre. És l’any que han incomplert. I em consta que 
reiteradament havien reclamat a l’empresa verbalment perquè…, bé, seleccionessin la 
persona per posar aquí, i que, bé, hi havia mils excuses fins passar aquest període de 
temps. Per tant, deixar clar que sí que hi ha responsables del contracte, tots els 
contractes porten els seus responsables, i que tècnicament són els informes que en 
fan el seguiment i que ens diuen realment si s’està complint el contracte o no. I 
reiterades vegades hem portat en aquest Ple incompliments del contracte. 

Vostès jo crec que mai havien vist com a l’empresa Eulen, precisament, se li havia fet 
incompliments de contracte; mai s’havien portat a aquest Ple, bàsicament, perquè no 
n’hi havia. Quan vàrem arribar nosaltres al Govern mai s’havien fet incompliments. 
Fins i tot a l’empresa li va estranyar. Jo crec que nosaltres quan detectem un 
incompliment el portem a ple, el diem i sancionem l’empresa, i, per tant, som molt 
transparents i molt clars en la nostra gestió. I així ho seguirem fent pel bé de la 
ciutadania i, bé, pel bé de l’Ajuntament, perquè els diners s’han de pagar, valen diners, 
però per les feines fetes, com hem dit, per les feines efectuades. 

I els contractes estableixen clarament quines són les condicions de contractes i, a més 
a més, complint la normativa tant laboral com mediambiental. Per tant, jo crec que 
cada dia anem fent més seguiment dels contractes. I portarem en aquest Ple, com he 
dit abans, tots els incompliments que hi hagi i estarem amatents perquè es compleixin 
així els contractes. Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, iniciar els tràmits per a la imposició 
d’una penalitat a l’empresa Accent Social, prestatària del servei d’atenció domiciliària, 
valorada en 25.231,14 euros. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I passem ja a les 
mocions. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
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Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

MOCIONS 

18. Moció que presenta el grup municipal PSC-PM per l'aprovació d'un pacte 
social amb el tercer sector a Girona. 

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

El Tercer Sector, com a conjunt d’entitats privades sense ànim de lucre que treballen 
per la inclusió i la cohesió social, ha desenvolupat i consolidat un paper essencial en 
la prestació de serveis públics, especialment en tots els que van adreçats a persones 
vulnerables i a grups de població amb necessitats específiques, que per tant 
requereixen d’una atenció especial i de qualitat. El seu treball resulta imprescindible 
per tal de desenvolupar polítiques socials i contribuir a enfortir el quart pilar de l’estat 
del benestar. 

El marc administratiu on s’ha desenvolupat aquest treball imprescindible per a la 
ciutat de Girona és susceptible de millores substancials, perquè la contraprestació 
econòmica a través de subvencions o bé els convenis no són les fórmules més 
adequades per garantir aquest tipus de serveis especialitzats. Aquesta moció porta a 
aprovació del plenari l’establiment d’una visió estratègica, on hi hagi una previsió 
respecte a les especialitats de contractació pública, relacionades amb serveis de 
salut, socials o educatius, dirigits a les persones, que faciliti una millor resposta 
jurídica a prestacions que estan i han d’estar allunyades de la lògica del mercat. 

L’Àrea d’Igualtat i Drets Socials ja preparà un document a l’agost del 2017, que 
fonamentat en diferents Directives europees, reclamava que es reservés per al Tercer 
Sector el conjunt de serveis especialitzats per mitjà de signar contractes- programa. 
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En aquell document, es recordava que la Unió Europea havia aprovat tres Directives 
sobre contractació pública: Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer de 2014, relatiu a l’adjudicació de contractes de Concessió; 
Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell ,de 26 de febrer de 2014, 
relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors d’aigua, energia, 
transports i serveis postal. 

Concretament la Directiva 2014/24/UE estableix tres principis que considerem 
importants a subratllar. En primer lloc, la innovació que apareix a l’art. 2, apartat 22, 
com a “introducció d’un producte servei o procés nou o significativament millorat amb 
l’objectiu de donar suport a l’Estratègia europea 2020 per a un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador”. En segon lloc, a l’apartat 114, se cita que “els Estats i els 
poders públics segueixen tenint llibertat per prestar aquests serveis o organitzar els 
serveis socials de manera que no sigui necessari celebrar contractes públics”. I, per 
últim, assenyala disposicions clau per a les persones amb discapacitat, a qui reconeix 
el dret de tenir contractes reservats, en tant que l’ocupació contribueix a la inclusió. 

Insistíem llavors que, segons aquestes directives, els Estats membres podran 
reservar el dret a participar en els procediments de contractació a tallers protegits i 
operadors econòmics l’objectiu principal dels quals sigui la integració social i 
professional de persones amb discapacitat o desafavorides, o bé preveure l'execució 
dels contractes en el context de programes d'ocupació protegida, a condició que 
almenys el 30% dels empleats siguin treballadors amb discapacitat o desfavorits. La 
Generalitat de Catalunya, amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, o Llei de Serveis 
Socials, ja operava amb aquest esquema a través del Contracte Programa, fet que va 
permetre un treball concertat amb la Taula del Tercer Sector a l’àmbit català. 

Després de nombroses exigències de la Unió Europea a través de diferents Directives 
Comunitàries, citades en aquest document, el passat 19 d’octubre es va aprovar la 
nova Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017) després de molts mesos de 
treball i de presentació d’esmenes de diferents plataformes representants del tercer 
sector. El nou marc legal que entrarà en vigor el 9 de març del 2018, amplia les 
clàusules socials i dicta els criteris d’adjudicació de la contractació, entre els quals hi 
ha l’oportunitat de fixar el valor imprescindible de les característiques socials, com el 
foment de la integració social i la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat, 
vulnerables o en risc d’exclusió social. 

La llei permet introduir també consideracions de tipus social o relatives a les 
condicions laborals que permetran fer efectius drets reconeguts en la Convenció de 
les Nacions Unides de persones amb discapacitat, promoure creació de llocs de 
treball per persones en risc d’exclusió (especialment en joves, dones o aturats de 
llarga durada) amb especial dificultat d’inserció laboral, fomentar la igualtat entre 
homes i dones, fomentar la conciliació laboral, la formació en el lloc de treball, 
mesures de prevenció de sinistralitat laboral o garantir la seguretat i protecció de la 
salut en el lloc de treball, entre d’altres. 

Es determinen també alguns criteris a complir. Per exemple que les entitats als seus 
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estatuts o a l’acord social s’han d’obligar a la reinversió integra dels seus beneficis 
per a la creació d’oportunitats de treball per a persones amb discapacitat i la millora 
contínua de la seva competitivitat i de la seva activitat d’economia social. O bé que 
aquests centres estiguin promoguts o participats en més del 50% directament o 
indirectament, per una o varies entitats (públiques o privades), que no tinguin ànim de 
lucre o que tinguin reconegut el seu caràcter social als Estatuts, ja siguin 
associacions, fundacions, corporacions de dret públic, cooperatives d’iniciativa social 
o altres entitats de l’economia social. 

Com a novetat especial, trobem l’obligatorietat de les diferents administracions: 
estatal, autonòmica i local de fixar un percentatge de reserva de contractes per a 
centres especials de treball de iniciativa social i empreses d’inserció durant el primer 
any d’entrada en vigor de la Llei. En cas contrari, serà obligatori reservar un 7%. 

Es reconeix, per tant, la feina fonamental feta i la posició clau del Tercer Sector 
d’Acció Social en el disseny i en l’execució de les polítiques contra la pobresa i 
l’exclusió social. Altres països europeus com Àustria, Alemanya, Suècia, Itàlia o 
Regne Unit, fa temps que tenen fórmules en el marc de la normativa europea que 
respecten els principis del tractat de la Unió de transparència i igualtat d’oportunitats. 
Això fa possible articular fórmules que estan pensades des de la perspectiva de 
resoldre els problemes socials reconeixent el valor que el Tercer Sector aporta a la 
provisió de serveis públics fomentant la seva participació activa. 

L’entrada en vigor de la nova llei dona l’oportunitat d’avançar en el camí que es va 
iniciar amb el “clausulat social” a l’Ajuntament de Girona amb un ampli consens polític 
i el treball concertat amb les entitats del Tercer Sector que treballen a la nostra ciutat. 
La nova Llei de Contractes del Sector Públic permet, per tant, que l’Ajuntament de 
Girona pugui avançar per al treball que ja ha desenvolupat sense els entrebancs, que 
fins ara s’havien de superar, fet que és susceptible de ser aprofitat des d’un primer 
moment. Els contractes de prestacions personals de caràcter socials o vinculats a la 
salut poden tenir l’excepció de les regles de concurrència pròpies d’un contracte típic 
de serveis o productes, ja que el seu caràcter bàsic i estratègic per a Girona, des de 
la perspectiva de la correcta prestació, poden ser prestats per al Tercer Sector de 
manera planificada i regular. Així mateix, es pot seguir avançant en la reserva a 
centres especials de treball i empreses de inserció i en les clàusules socials per 
afavorir la inserció laboral de persones amb especial dificultat. 

L’Ajuntament de Girona pot i té el deu d’habilitar un règim no contractual per a la 
prestació d’aquests serveis i dissenyar un règim singular de contractació. Planificar 
amb rigor la reserva de contractes (disposició addicional 48); i establir normes 
concretes per a la contractació pública a l’àmbit dels contractes esmentats. 
Dissenyar, en fi, una visió estratègica per millorar substancialment aquest servei 
públic, amb l’atenció focalitzada a criteris vinculats a la millor qualitat des d’una 
perspectiva del ciutadà, en ser una activitat d’interès general que es regeix pels 
criteris d’universalitat, solidaritat i eficiència econòmica. 

És per tot això que proposem l’aprovació dels següents punts d’acord al Plenari de 
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l’Ajuntament de Girona: 

Primer.- Elaborar un informe sobre la concentració i subcontractació de les diferents 
àrees de l’Ajuntament (i de totes les empreses públiques i/o organismes que en 
depenguin) a entitats del tercer sector, diferenciant aquelles que es deriven de la 
reserva a CET i empresa de inserció de la resta (aplicació de clàusules socials). 

Segon.- Elaboració d’un informe tècnic i jurídic (d’acord amb la nova Llei 9/2017) que 
analitzi en quins serveis públics (convenis i contractes, en especial aquells prestats 
des de l’àrea de Drets Socials) poden ser susceptibles de gestió a través d’entitats 
sense ànim de lucre o reserva de CET o empresa de inserció. 

Tercer.- Fixar els requisits necessaris que haurien de complir les entitats, 
cooperatives, fundacions, centres especials de treball, empresa de inserció... que 
vulguin accedir a la reserva de convenis i contractes d’acord amb la Llei 9/2017. 

Quart.- Que s’aprovi i es signi en el Plenari del Consell de Cohesió i Serveis Socials 
de Girona un Pacte Social entre l’Ajuntament de Girona i les entitats del Tercer 
Sector amb la finalitat d’establir un marc de coordinació, cooperació i col·laboració, 
així com establir criteris de corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i 
optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials. 

Cinquè.- Que es continuï treballant en el marc de la Comissió de Contractació 
Responsable ja existent a fi de vetllar pel compliment i desenvolupament del Protocol 
de Contractació Responsable amb la voluntat d’adequar-lo a la nova normativa i 
avançar en la reserva de CET i empreses d’inserció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, la primera moció seria la 
que porta el número 18 de l’ordre del dia i que la proposa el grup del PSC. Endavant, 
senyora Paneque. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda: Sí, moltíssimes gràcies. Avui és un ple en què s’han 
reunit moltes mocions, per tant, intentaré ser breu en l’exposició de motius, no repetiré 
res d’allò que està exposat a la moció, perquè entenc que la vam ja amb temps 
suficient perquè hàgim pogut parlar dels dubtes que hi hagi. 
Només m’agradaria marcar aquesta qüestió i efectivament el senyor Terés ho 
apuntava en el punt anterior, a veure, la gestió de serveis socials és cert que ens 
vàrem trobar amb dificultats, i no pas poques, i no pas petites, a l’hora d’assignar 
depèn quins serveis a depèn quines empreses que ens semblava que per criteris de 
vinculació territorial o per criteris de desenvolupament d’aquell servei més social 
podien ser més adaptades que no un concurs obert i que, per tant, podia anar a parar 
a un tipus d’empresa que no ens semblava adequada per prestar aquest tipus de 
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servei. Es va fer, per tant, un treball intern per veure com les tres directives europees 
que hi havia ja sobre contractació pública i que en aquell moment encara no s’havien 
transposat en forma de llei ens podien ajudar a fer tot aquest treball. Paral·lelament el 
cas és que es va aprovar la nova Llei de contractació pública que va fer que tot aquest 
treball intern quedés en un segon terme, perquè de fet aquesta llei ja recollia alguns 
dels aspectes que aquestes tres directives sobre contractació pública advertien a 
l’Estat espanyol per tal d’adaptar aquesta llei de contractació pública, com deia. 

Vam pensar en aquell moment que s’obria l’oportunitat de veure com amb aquesta 
nova Llei de contractació, la 9/2017, podíem gestionar millor aquesta assignació de 
serveis, però ja no només per serveis socials, sinó per tots els serveis de les diferents 
àrees de l’Ajuntament. I hem volgut comptar també amb les esmenes que han introduït 
entitats del tercer sector presents a la Taula de Contractació Responsable per tal que 
ja que això s’ha de treballar conjuntament amb elles, doncs poguessin també dir-hi la 
seva i són les esmenes que els vàrem remetre el divendres i que espero que tots 
vostès hagin rebut. 

En resum, el que demana aquesta moció és, primer, que hi hagi aquest informe previ 
de contractació, i aquí hi ha un error ortogràfic que m’ha advertit la regidora Plana, no 
és «concentració», òbviament, és «contractació». De contractació i subcontractació de 
totes les àrees de l’Ajuntament que puguin ser susceptibles d’assignar a entitats del 
tercer sector. 

Segon, l’elaboració d’un informe tècnic i jurídic que analitzi quin d’aquests serveis són 
susceptibles de gestió a través d’entitats sense ànim de lucre, centres especials de 
treball o empreses d’inserció. 

El tercer punt, perquè així estableix la llei, fixar els requisits necessaris d’aquestes 
entitats, cooperatives, fundacions, centres especials de treball, empreses d’inserció 
que vulguin accedir a aquesta reserva de contractació, per tant, l’Ajuntament haurà de 
determinar quins són aquests criteris. 

I punt quart, que s’aprovi i es signi el que en diem Pacte social de Girona, el Pacte 
social entre l’Ajuntament de Girona i les entitats del tercer sector, per tal que tota 
l’elaboració d’aquest treball i el treball final que n’esdevingui pugui ser pactat en l’òrgan 
que considerem oportú, que és aquest consell on hi ha presents els representants 
municipals i les entitats del tercer sector. 

I finalment es va afegir amb aquestes esmenes, que es continuï treballant en el marc 
de la Comissió de Contractació Responsable, diem reconeixement perquè jo crec que 
a més a més va ser una decisió molt consensuada pel plenari que el clausulat social 
va ser un pas endavant a la nostra ciutat, però que cal continuar treballant-hi i fer 
l’adaptació a la nova normativa. 

Per tant, aquest és el resum i el sentit de la moció que avui presentem i esperem que 
comptar amb el suport dels diferents grups municipals. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo també, com la 
senyora Paneque intentaré ser breu perquè no cal repetir tot allò que ja diu la moció i 
que a més la compartim. Començaré pel final de la seva intervenció, que ha tornat a 
posar de manifest el clausulat social. Jo crec que tots ens hem de sentir orgullosos de 
la feina que vam fer en el seu moment per començar a caminar amb relació al 
clausulat social, els consensos i els acord a què vam arribar, però no n’hi ha prou, hem 
de seguir-ho fent. La senyora Paneque explicava tots els treballs que s’havien anat 
fent, efectivament, fins a arribar al que la nova Llei de contractes dl sector públic, la 
9/2017, doncs ja crea aquest nou marc legal que amplia les clàusules socials i fomenta 
la integració social i la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat. Per tant, 
ja que aquesta nova llei ens dona aquest nou marc legal i ens permet poder legislar en 
aquest sentit o des de l’Ajuntament treballar per seguir col·laborant i seguir treballant 
amb el tercer sector i permetre que aquest tingui un millor accés als contractes públics, 
crec que no tan sols és de sentit comú fer-ho, sinó que és una obligació de tots fer-ho. 

Per tant, en aquest sentit i, a més, ja que la moció que ens presenta la senyora 
Paneque, el Partit Socialista, està com ella ha dit pactada amb les entitats del tercer 
sector i, per tant, en aquest sentit nosaltres li donem suport. Estem d’acord amb tots 
els punts i esperem i volem pensar que en aquest tema seguirem treballant tots de 
manera conjunta per arribar a consensos, per arribar a punts de trobada i que no 
farem, com no hem fet mai, i crec que és d’admirar, d’arma política d’uns contra els 
altres en un tema tan important com és el tema de les clàusules socials i el de donar 
més i millors oportunitats i bones oportunitats a les persones amb discapacitat. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. Si hay un entorno 
que se ha ido consolidando y ha ido ganando peso en los últimos años es el 
denominado tercer sector. En el tercer sector se agrupan toda una serie de 
instituciones que nos permiten desarrollar y llevar a buen término las diferentes 
medidas sociales. Son entidades imprescindibles en nuestro día a día, cuentan con el 
reconocimiento de la sociedad y hacen un servicio básico que permite el 
mantenimiento directo e indirecto del estado de bienestar. Desde Ciutadans nos 
hemos marcado el objetivo de garantizar la sostenibilidad del tercer sector de Cataluña 
y fomentaremos el voluntariado con recursos complementarios en los servicios 
sociales públicos. Queremos dar seguridad a todos aquellos que dediquen su tiempo a 
ayudar de manera altruista a los colectivos más vulnerables, apoyar su trabajo para 
garantizar la sostenibilidad de los servicios que prestan en beneficio de toda la 
sociedad. El Ayuntamiento necesita de un tercer sector solvente, cercano y sensible, 
por esta razón coincidimos en la necesidad de hacer una evaluación real de las 
necesidades, los colaboradores y las fórmulas de trabajado y fomento de las áreas 
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cubiertas por un tercer sector que tiene que mantener siempre una política de buenas 
prácticas alineada con los criterios básicos indicados por el Ayuntamiento, objetivos 
sociales claros y comunes, transparencia, optimización de los servicios, coherencia y 
rigor. Nuestro Grupo Municipal de Ciutadans votará a favor de la moción del pacto 
social por el tercer sector en Girona. Gracias. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. En 
primer lloc, nosaltres el que volíem dir és que ens sorprèn una mica que presentin com 
a moció d’un grup polític la tasca que en el mateix text reconeixen que han estat fent 
des del Govern, per tant, en primer lloc, la veritat que ens sorprèn una mica aquesta 
manera de fer. Ens sorprèn perquè, a més a més, vostès fan referència al comitè de 
contractació responsable que precisament d’alguna manera porten aquesta decisió 
aquí al Ple al marge d’aquesta comissió quan entenem, diguéssim, que aquest és 
l’espai on podríem haver estat parlant i de fet vam estar parlant d’aquest tema. Ens 
sorprèn també l’esment i (...) el Consell de Cohesió Social i Serveis Socials, un consell 
que a més des que vostès estan al Govern han reunit en una única vegada i crec que 
d’això fa un any i mig. Per tant, ens sorprèn també que ara des de l’oposició vulguin 
donar aquest paper a aquest consell (...) temps no li han donat. 

Dit això, nosaltres ens abstindrem, ens abstindrem no només o no més aviat per 
aquests temes de forma, podríem dir, sinó perquè entenem que sí que és veritat que té 
el marge de tres anys en el marc de la comissió i, per tant, per això no hi votarem en 
contra, però sí que és veritat que aquesta moció introdueix una sèrie de temes que 
nosaltres entenem que obren la porta a externalitzar serveis que ara són gestionats 
directament, perquè parla de demanar (...) diferents possibilitats i no exclou això, 
aquests serveis que ja estan gestionats directament. 

Això ens preocupa, això ens preocupa, estem d’acord que la subvenció no és la 
solució per a les empreses del tercer sector, però tampoc entenem que això hagi de 
voler dir que hagin de passar a gestionar serveis que poden ser gestionats directament 
per l’Administració. De fet, aquesta és una decisió que vam prendre amb la 
municipalització de les zones verdes i blaves i, per tant, per coherència amb aquella 
decisió tampoc entenem que aquesta sigui la via, perquè entenem que també des de 
l’Administració podem fer aquesta tasca de donar feines a les persones amb 
discapacitat i ho podem fer contractant aquestes persones i s’ha demostrat que no cal 
fer la gestió de zones verdes i blaves, així ho hem fet. I a més a més ho fem amb unes 
garanties laborals que són molt importants. 

Qüestionem també, i per això també ens abstenim, el predomini que tota aquesta nova 
legislació i tota aquesta proposta que ens posen sobre la taula, dona al model de 
centres especials de treball i empreses d’inserció, perquè entenem que aquestes 
empreses el que fan al mateix temps és crear un mercat laboral paral·lel anormalitzat i 
on les garanties laborals no són equitatives o no són equivalents al mercat laboral 
normalitzat. Entenem que aquests centres especials de treball haurien de ser espais 
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de tasca per una inserció al mercat laboral normalitzat, això és el que entenem 
nosaltres per una societat inclusiva, i sovint aquest objectiu s’oblida. I per tant, és aquí 
on nosaltres entenem que s’ha d’oferir els suports necessaris a les persones que ho 
requereixen per poder treballar en qualsevol àmbit o empresa on haurien de destinar 
esforços, és aquí on s’haurien de destinar els esforços des del nostre punt de vista. 
Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, a nosaltres 
ens sembla que és pertinent plantejar intentar aprofitar al màxim el marc normatiu que 
s’aprovarà, de fet, que entrarà en vigor ara aquest mes de març, ens sembla 
interessant fer aquesta anàlisi, aquest estudi, per intentar determinar, diagnosticar, per 
dir-ho així, quins d’aquests contractes són susceptibles de dedicar-se a centres 
especials de treball, de reservar-se a empreses d’inserció i, per tant, creiem que val la 
pena de fer aquest estudi, plantejar-lo en el plenari del Consell de Cohesió Social, que 
certament fa un any i mig que no es reuneix i, per tant, estarà bé poder aprofitar 
l’avinentesa per reunir-lo de nou. A més a més, recordo que crec que va ser en l’últim 
plenari que es va aprovar un pla de treball del qual estaria bé començar a fer el 
seguiment perquè ja estem dins del període temporal que establia aquell pla de treball, 
per tant, crec que val la pena que la moció s’aprovi per tal, com a mínim, que això 
succeeixi. 

I crec que això ens entronca, per exemple, amb el punt anterior, com comentava, que 
segurament si en aquest cas el redactat del contracte del servei de teleassistència 
hagués inclòs més clàusules o s’hagués reservat, per què no, a un centre especial de 
treball o a una part del servei, per exemple, segurament ara no ens trobaríem en la 
situació que ens trobem. Per tant, crec que val la pena avançar tant des del Consell de 
Cohesió com des de la pròpia àrea fent aquesta diagnosi de què és allò que pot anar 
reservat en aquests contractes, com també evidentment des de l’espai de contractació 
perquè es millori i s’ampliï tot el tema de clausulat social. 

I també voldria aprofitar per deixar una proposta sobre la taula. Normalment pensem 
en centres especial de treball com a propostes, com a empreses externes a 
l’Ajuntament i he estat veient que hi ha diferents ajuntaments que tenen centres 
especial de treball propis, amb la qual cosa la relació és molt més directa evidentment, 
perquè és propi, i a la vegada la supervisió de tota la feina i la tasca que es fa pot ser 
molt més fàcil que quan es tracta d’un centre extern. I, per tant, jo crec que valdria la 
pena també explorar la possibilitat de la creació d’un centre especial de treball 
municipal com tenen alguns ajuntaments i que podria complir més aquesta funció que 
comentava la regidora Pèlach d’inserció cap al món laboral i, per tant, de fer com una 
fase transitòria en la inserció d’aquests col·lectius. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas... 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, tenint en 
compte que des de 2014 aquest Ajuntament ja porta a terme les actuacions que es 
recullen en aquesta moció, els avanço que donarem suport a les seves peticions. Seria 
il·lògic no estar d’acord amb el que nosaltres mateixos hem estat impulsant de manera 
pionera des de fa quatre anys. Com ja s’ha dit reiterades vegades, a l’octubre de 2014, 
aquest Govern, amb acord unànime del Ple, es va aprovar el Protocol de contractació 
responsable que incorporava les clàusules socials als contractes públics, així com 
també la reserva de certs contractes a centres especial de treball, empreses d’inserció 
i també entitats sense afany de lucre que tenen la finalitat d’inclusió laboral o social de 
les persones en risc d’exclusió social o especialment vulnerable. En concret, fixava 
una reserva d’un 4 per cent del capítol de la despesa correcte al pressupost municipal 
que ara la nova llei també fixa una quantia, i el protocol de l’Ajuntament contemplava la 
majoria de les actuacions que entra en vigor en aquesta nova llei del dia 9 de març, 
també nosaltres tenim inclosa la participació del Servei Municipal d’Ocupació a l’hora 
de proposar els adjudicataris dels contractes, persones amb dificultats particulars 
d’inserció en el mercat laboral. I com és lògic, adaptarem totes les mesures de la nova 
llei que siguin més beneficioses a aquest tipus de contractes. 

El que sí que voldria puntualitzar de la part dispositiva, quan la nova llei fa referència a 
l’obligatorietat de les administracions de fixar un percentatge de reserva dels contactes 
dels centres especial de treball i a les empreses d’inserció durant el primer any que 
entra en vigor aquesta nova llei, no es refereix a totes les administracions, sinó quan 
aquest parla d’aquest límit si no s’ha fet aquest tant per cent, parla d’un límit d’un 7 per 
cent, aquest es refereix només al límit de l’Estat. 

També vull deixar clar que en el tercer punt d’aquest acord vostès ens demanen que 
fixem uns requisits, uns requisits necessaris que s’haurien de complir, que haurien de 
complir les entitats, les cooperatives, les fundacions, els centres especial de treball i 
les empreses d’inserció quan aquests requisits els límits ja venen fixats per la mateixa 
norma i anar més enllà podria suposar vulnerar principis tan bàsics de contractació 
com és la igualtat i la llibertat d’accés a les licitacions, que això no vol dir en cap 
moment que no busquem noves fórmules imaginatives, igual que ho hem vingut fent 
en el protocol de contractació que hem estat avançats quatre anys abans de l’aplicació 
per part del Govern. 

I, bé, com ja he dit des del començament, votarem a favor d’aquesta moció, que és la 
constatació d’aquesta bona feina que hem fet durant aquests quatre anys amb la 
contractació responsable. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, ràpidament per agrair el suport de tots els 
grups municipals i només per aclarir dos extrems. És cert que (...), perquè ho ha dit ara 
al final, és cert que la llei dona una guia, però també diu la disposició addicional 
quarta, crec que és, que les administracions locals poden fixar requisits. Per tant, 
nosaltres sí que pensem que val la pena explorar aquest camí més enllà d’allò que la 
norma dona com a guia. 
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I efectivament, senyora Pèlach, vaja, algunes coses no les he entès, però crec que no 
val la pena d’entrar en el debat. Però nosaltres estem totalment d’acord amb el que 
deia dels centres especial de treball com a transició al mercat laboral normalitzat, 
absolutament, per això precisament estem parlant tota l’estona del tercer sector, per 
això precisament estem parlant que es faci en el marc justament del consell social, 
perquè és on hi som presents. Nosaltres, les dificultats, precisament, varen ser perquè 
aquestes empreses amb taula, si em permet l’expressió, no poguessin suplantar les 
que realment fan aquesta tasca d’inserció laboral i de centres especial de treball. Per 
tant, amb això, totalment d’acord. 

I el consell fa un any i mig que es reuneix amb representants polítics, és cert, però 
també els haig de dir per la seva tranquil·litat que internament com que ja hi haurà el 
canvi dels dos tècnics (...) sí que s’han anat fent reunions d’aquests tècnics amb els 
grups de treball i fins i tot hi havia una proposta, que la regidora ja s’encarregarà 
d’anunciar, desenvolupada de reestructurar els grups de treball. 

Per tant, agrair novament el seu suport. 

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

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la moció que presenta el Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per l’aprovació d’un pacte social amb 
el tercer sector de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

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

19. Moció que presenta el grup municipal PSC-PM per exigir a la Generalitat 
l'abonament del deute pendent de les escoles bressol. 

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

L’educació és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic 
i en l’ordenament internacional. L’exercici d’aquest dret s’ha de garantir al llarg de tota 
la vida i atenent totes les facetes del desenvolupament personal. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que “totes les persones tenen dret a 
una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat” 

L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels 
infants dels primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i 
compensar els efectes discriminatoris de les desigualtats d’origen social, econòmic o 
cultural. 

A Girona disposem de set escoles bressol municipals (La Baldufa –Germans Sàbat-, 
Cavall Fort –Font de la Pólvora-, El Pont –Pont Major-, El Tren –Sant Narcís-, Garbí –
Palau-, L’Olivera –Montilivi- i la Devesa), amb un equip d’educadores i col·laboradors 
excel·lent i treballant des d’uns projectes educatius propis. 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació recull que l’ensenyament de 0-3 anys és de 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular 
mitjançant convenis amb els ens locals. En concret l’article 198.2 de la Llei d’Educació, 
estableix que als efectes del que preveu l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les 
necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals 
desfavorits, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert 
prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el 
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars infantils de titularitat 
municipal. 

El Govern, en la sessió del dia 16 de novembre de 2010, acordà aprovar la subscripció 
d’aquest Acord Marc. Del clausulat: “Primera. El Departament d’Educació contribuirà al 
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finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les llars infantils 
de titularitat de les corporacions locals. Segona. Durant el curs 2010-2011, l’import 
establert per al finançament del sosteniment d’aquestes places serà de 1,800’00 per 
alumne equivalent” 

Per al curs següent, 2011-2012, en virtut dels diferents Convenis subscrits amb 
cadascun dels Ajuntaments, aquest finançament es fixà en 1.300 euros per alumne i 
curs. 

A partir del curs 2012-2013, l’Administració catalana va deixar de subvencionar- ho. 
Segons demandes efectuades per diverses Corporacions locals, s’al·legà en el procés 
per part de l’Administració demandada, que s’havia substituït, en el finançament de les 
Llars Infantils de referència, per les quatre Diputacions catalanes, per un import de 875 
euros per alumne i curs. El 2012 la Generalitat va deixar de rebre la transferència que 
l’Estat feia arribar anualment per contribuir a finançar la xarxa pública d’ensenyament 
0-6, i que caldria recuperar.  

Les sentències 17 de novembre de 2017, rec. 448/2014 i rec. 476/2014 i 22 de 
novembre de 2017, rec. 412/2014, diu que la Generalitat assumeix la condició 
d’administració educativa i li correspon la responsabilitat general d’execució en 
aquesta matèria, responsabilitat que inclou el seu finançament. Manté una 
responsabilitat financera respecte les llars d’infants gestionades pels Ajuntaments 
recurrents, responsabilitat que en el seu moment va canalitzar mitjançant els convenis 
i subvencions concedides anualment i que sobtadament va deixar d’assumir a partir 
del curs 2012-13, amb infracció de l’ordenament. 

Per tot l’exposat, el grup municipal socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Girona 
els acords següents: 

PRIMER.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de 
corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys 
en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2017-2018 que inclogui el 
compliment de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, el principi de suficiència financera i la 
subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. Així mateix, que es promoguin mesures 
vers la universalització i la gratuïtat de l’educació 0-3 anys. 

SEGON.- Recuperar la subvenció per a escoles bressols abans de la crisi i que el 
finançament de les públiques torni a les mans de la Generalitat que és la que en té 
competències. 

TERCER.- Que l’Ajuntament de Girona faci el càlcul de la totalitat de l’import que 
hauria d’abonar el Departament d’Ensenyament en concepte de retorn de 
l’avançament de les quantitats provisionades en els programes de suport a les llars 
d’infants municipals i exigeixi la seva transferència 
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QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a la Diputació, a l’Associació i a la Federació catalana de municipis, al 
Consell municipal d’educació, a les direccions i Ampes de les escoles bressol. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem a la moció 
número 19, també del PSC, la senyora Paneque potser ho defensarà o..., molt bé, el 
senyor Rodríguez. Endavant, senyor Rodríguez. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Abans de defensar la meva moció, tot i que 
li vaig dir personalment, vull dir al senyor Salellas que el nostre grup vol manifestar-li la 
solidaritat amb el requeriment que se li ha fet, i juntament amb un company seu, per la 
participació a la vaga general del 8 de novembre. Per tant, tingui la nostra solidaritat i 
entenem que hi han requeriments molt més urgents i prioritaris a nivell de societat que 
perseguir aquestes coses. 
Quant a la moció, abans d’entrar en el tema de la subvenció que es reclama a la 
Generalitat, deixin-me dir que el sistema educatiu català, com deuen conèixer, 
considera com a molt important l’etapa de l’educació infantil, és tan fonamental que 
fins i tot quan es parla de futures segregacions i de prevenció és una etapa a la qual 
se li dona molta importància i quan parlem d’altres debats d’aquest tema haurem de 
tornar a portar aquest al cim de la taula. Ja la Unió Europea el 2012 va fer una 
directiva que deia que si les ciutats i si les societats poden tenir educació infantil amb 
garanties, segurament previndrem el fracàs escolar. Però a part del vessant pedagògic 
que dèiem que és tan important i cognitiu i emocional, hi hem d’afegir un vessant 
social de cohesió i com a servei per conciliar la vida personal de moltes persones, 
laboral i familiar. Ja saben que la LEC, la llei catalana, divideix aquesta etapa en dos 
cicles, el primer cicle, que és el que estem parlant, és el de zero a tres, i quan es parla 
de les escoles bressol, són les escoles bressol municipals. A Girona tenim set escoles 
bressol municipals, que són de les que estaríem parlant, i hi han dos llars d’infants, 
que es diuen així per diferenciar-ho, perquè són de la Generalitat. Per tant, a Girona a 
nivell públic tindríem aquestes nou escoles, si bé en el cas de la subvenció estem 
parlant de les set escoles bressol. 

Entrant en la matèria, la Generalitat el 2010 va fer un acord marc amb totes les 
associacions municipalistes, amb la qual es comprometia a pagar un terç més o menys 
de la despesa que es comptabilitza per nen. Aquesta despesa, aquest terç, era de 
1.800 inicials, després es va passar a 1.600 i, segons la sentència, estaria ara a 1.300 
euros per nen. Sí que és cert que a l’època Zapatero es va fer un pla que es deia Plan 
Educa3, que contemplava que de 2008 a 2012 es van posar 1.000 milions sobre la 
taula per poder fer 300.000 llocs d’educació infantil. Evidentment el 2012 es va acabar 
i el Govern estatal va deixar d’aportar diners a la Generalitat. 
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Bé, doncs el 2012 la Generalitat deixa d’aportar-hi els recursos, s’esgrimeix que..., van 
fer un tracte amb les diputacions, les quatre diputacions de Catalunya, que hi 
aportarien 875 euros per nen, però una sentència recent, del mes de desembre, ha 
condemnat la Generalitat a fer la resta tenint en compte aquests 875, però arribar a 
1.300, doncs ha de pagar els tres anys que hi ha de la sentència i aquí reclamem a 
més a més els dos anys següents. 

Per tant, l’esperit de la moció seria demanar a la Generalitat que rescabali aquests 
diners, igualment que ho haurà de fer amb tots els municipis de Catalunya que tinguin 
escoles bressol, i si bé s’ha d’acabar aquesta sentència, ara hi ha hagut un termini per 
un contenciós de cassació, per un recurs de cassació que s’acaba el 23 de febrer, 
doncs se suposa que la Generalitat haurà d’abonar aquests diners que es consignin. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres donarem 
suport a la moció. Crec que tant el senyor Rodríguez com la pròpia moció ja explica i 
contextualitza la mateixa. Jo sí que primer de tot agrair el canvi que hi ha hagut a la 
moció, perquè ens han presentat una moció nova amb esmenes, que era una de les 
coses que nosaltres li haguéssim demanat, perquè a la primera moció demanaven 
directament que es reclamés que se’ns abonés..., com a mínim diem que primer 
calculem què ens deuen, perquè efectivament era una de les preguntes que anàvem a 
fer, si l’equip de govern ja té comptabilitzat quin és el deute contret de la Generalitat 
amb aquest Ajuntament amb relació al finançament, a la subvenció de les places 
d’escola bressol que des de l’any 2012-2013 –del curs 2012-2013– no ha abonat. 
Matisar també que si la sentència diu el que diu és perquè es basa en una cosa que 
crec que no es pot oblidar, i menys vostès que parlen tant de competències últimament 
i és que és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, el manteniment, 
subvenció i finançament de les escoles bressol i, per tant, no valen excuses que no 
ens envien diners d’un altre lloc, és una competència exclusiva que ha de vetllar el 
propi Govern de la Generalitat per sufragar-la i, per tant, per destinar el pressupost que 
es necessita en fer-la efectiva. 

I finalment simplement dir que des de l’any 2013 el meu partit, i estic convençuda que 
els altres partits de l’oposició al Govern de la Generalitat a través d’esmenes als 
pressupostos de la Generalitat del 13, del 14, del 15, doncs va presentar demanant 
que es restaurés aquesta partida i que fos la Generalitat quin tornés a subvencionar 
aquestes places d’escola bressol i que en (...) aquests moments i aquestes 
negociacions, doncs aquestes esmenes van ser rebutjades. 

Per tant, nosaltres donarem suport a la moció, però sobretot el que cal és voluntat 
política per restaurar allò que l’any 2012-2013 ja no s’hauria d’haver tret, que és el 
finançament de les places d’escola bressol en els ajuntaments i en aquest cas a la 
ciutat de Girona, a les set que feia referència el senyor Rodríguez. Moltes gràcies. 



129 
 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyor Rodríguez, segons 
l’informe de l’agenda política educativa de Catalunya, presentat per la Fundació Jaume 
Bofill, les retallades en ensenyament realitzades per l’anterior Govern van anar força 
més enllà del que exigia la pròpia casuística de la crisi econòmica. Recordem que 
durant el mandat de la consellera Irene Rigau la inversió pública per estudiant, que no 
despesa, es va reduir en un 17,5 per cent. Com ja saben, per nosaltres l’educació 
sempre ha estat una prioritat, també la de zero a tres anys, i és precisament aquesta 
prioritat en l’educació el motiu pel qual nosaltres avui donarem recolzament a aquesta 
moció que ens presenten. 

També és el motiu pel qual donem recolzament a la demanda relativa a l’increment del 
PIB destinat a ensenyament, perquè creiem que governar és prioritzar i que, per tant, 
s’ha de decidir si es vol destinar el pressupost a qüestions que realment ens facin 
créixer i ens facin també modernitzar-nos. Nosaltres entenem que els compromisos 
estan per complir-los i més especialment aquells que afecten els serveis bàsics de tota 
societat. Així, doncs, creiem que és de justícia reclamar els compromisos i els deutes i 
creiem que governi qui governi, un acord de la Generalitat que està fet a dins del marc 
de la llei i resultant beneficiós per tothom no pot quedar en l’oblit. Per tant, nosaltres 
hem demanat el pagament d’aquest deute en reiterades ocasions i el que avui podem 
fer des d’aquí és recolzar la seva moció. Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP- Crida per Girona): Sí, nosaltres hem decidit..., teníem 
alguns dubtes, però hem decidit votar a favor i precisament nosaltres ho fem també 
perquè les esmenes incloses ens recorden que també l’Estat havia de fer arribar unes 
aportacions que ha deixat de fer arribar. I de fet votem que sí precisament perquè 
entenem que això és un exemple d’allò que voldríem que fes una Generalitat de 
Catalunya i un Parlament que fos autònom i independent, cosa que ara mateix no ho 
és, com bé saben. De fet, ara mateix fins i tot en el punt quart podrien fer i incloure el 
ministeri, perquè de fet com a última instància suposo que serà qui haurà de prendre 
aquesta decisió. 

I fins i tot deixin-me dir que ens sembla un punt cínic que un PSC que ha donat suport 
al 155 i que frena qualsevol intent d’obtenir un millor finançament per a Catalunya, que 
ara mateix només passa per la independència perquè totes les altres vies estan més 
que esgotades, posi aquest tema sobre la taula. Sincerament ens sembla un punt 
cínic. 

En aquest tema sí que agraïm el detall d’introduir el fet que com a mínim deixar clar 
que també l’Estat té una responsabilitat en aquest sentit i que va deixar Catalunya de 
rebre aquesta transferència estatal, però no entenem per què això no ho han inclòs 
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també, per tant, com un punt d’acord i ja que reclamem a la Generalitat, reclamem 
també al seu torn a Madrid. 

Dit això, donarem suport, exigim també per tant la responsabilitat de l’Estat en aquest 
finançament i esperem que ben aviat Catalunya, la Generalitat de Catalunya, tingui les 
condicions per fer efectives les seves demandes. Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, estem parlant 
de l’etapa compresa entre els zero-tres anys, que com deia el regidor Quim Rodríguez, 
la formació és fonamental per al desenvolupament integral de l’infant, ja que permet 
incidir en la construcció de la seva personalitat i afavorir el seu desenvolupament 
social, així, actuant educativament en aquesta etapa primerenca, és la millor manera 
d’assegurar una igualtat d’oportunitats en el futur. Per tant, considerem fonamental 
aquesta etapa educativa i que la creació de llars d’infants des de la perspectiva 
eductiva és el millor model que aquest país podia haver adoptat. I en aquest context 
els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i en conseqüència 
són les que poden copsar millor el grau i la diversitat de la demanda d’educació 
infantil, articular l’oferta i optimitzar els recursos. 

Si bé és cert que a partir de l’any 2010 es va subscriure aquest acord marc pel 
finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les llars d’infants 
de titularitat de les corporacions locals, no és menys cert que a partir del curs 2012-
2013 l’Administració catalana va deixar de subvencionar-ho donat que va deixar de 
rebre les transferències de l’Estat, que com deia el senyor Rodríguez, el regidor Quim 
Rodríguez, venia a través del Pla Educa3 que s’havia implementat. Aquí varen 
començar els nostres problemes. 

Per tant, considerem que cal valorar positivament aquesta etapa educativa, que 
defensem que la Generalitat ha de tornar a finançar les llars municipals i que tot i això 
no treu que les diputacions no puguin continuar col·laborant amb aquest finançament. I 
que caldrà, quan es constitueixi el nou Govern de la Generalitat, una negociació 
política per aconseguir un nou acord marc entre entitats municipalistes, la Generalitat i 
les diputacions i també caldrà buscar una sortida negociada perquè cap ajuntament no 
es vegi perjudicat per no haver acudit a la via judicial. 

Ara bé, tot i que el nostre vot serà positiu a la moció, volem posar en qüestió el 
moment polític en què es presenta la mateixa, amb una bona part del nostre Govern 
legítim a la presó o a l’exili, amb un 155 sobre la taula i, per tant, la nul·la capacitat de 
les institucions legítimes catalanes per poder actuar per resoldre aquesta 
problemàtica. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Muradàs... 
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Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, gràcies, alcaldessa. Vagi per 
endavant la nostra posició de suport favorable a aquesta moció, com no podria ser 
d’una altra manera en un tema tan sensible com és l’educació i, en concret, quan 
estem parlant de la primera etapa, que és l’educació de l’etapa infantil i concretament 
el primer cicle de zero-tres. Jo, diguéssim, tenia preparada la intervenció d’una altra 
manera, però atès que en els torns que m’han precedit ja s’han comentat els punts 
pels quals el Govern de la Generalitat va deixar de poder atendre els acords que tenia 
sobre la taula i en concret l’Acord marc per al finançament de les escoles bressol, 
perquè es va deixar de percebre el programa Educa3, crec que jo..., em sembla que ja 
està tot dit. 

És a dir, la voluntat per banda del Departament d’Ensenyament ha estat sempre la de 
continuar mantenint aquest finançament, la prova està en el fet que si no rebien 
recursos suficients de l’Estat... Perquè no sé, jo és que ara potser soc jo que estic en 
un altre planeta, però em sembla que el finançament de les comunitats autònomes ve 
de l’Estat pràcticament en el cent per cent. I aquí també vull recordar una part que feia 
menció abans l’alcaldessa, que totes les propostes que s’han anat fent per part del 
Govern de la Generalitat en el sentit de poder tenir ingressos propis amb algun tipus 
de taxes o impostos, han estat sempre coartats per banda del Govern central. Per tant, 
no sé què ens sorprèn del fet que estem dient que és quan es deixa de percebre 
aquest finançament per banda del Govern de l’Estat, que és quan deixa la Generalitat 
de poder atendre aquest acord marc al qual s’havia, per descomptat, sumat. No sé en 
què ens sorprèn. 

I per què deixa l’Estat de donar aquesta quantitat és perquè la Llei d’educació, això sí, 
la Ley de Educación, que és una llei orgànica, és una llei bàsica que no s’ha comentat 
aquí, estableix que l’ensenyament..., l’escolarització, perdó, és obligatori a partir dels 
sis anys. Per tant, és el Govern central que en el seu moment quan decideix per on 
retalla el finançament de les comunitats autònomes, determina que el programa 
Educa3 desapareix, perquè és a partir dels sis anys que l’escolarització és obligatòria. 

Jo no sé què pensen vostès, tots els regidors que estan en aquesta sala, però jo crec 
que el Govern de la Generalitat no podria explicar a cap família d’aquest país que pels 
seus nens, o els seus fills o filles no es poguessin escolaritzar a l’etapa de P3 i no 
poguessin fer, evidentment, dins de l’escola pública, els cursos de P3, P4 i P5, això 
seria inexplicable. D’aquí que, en tot cas, el Govern de la Generalitat decidís una 
reestructuració de finançament intern, que va ser una decisió que va prendre el 
Govern de la Generalitat i, per tant, no ens correspon a nosaltres valorar-la, però en tot 
cas s’ha de posar sobre la taula que es va decidir ressituar el finançament de la 
primera etapa en la segona etapa. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar finalitzant... 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, sí. Només assenyalar que nosaltres 
també ens plantejàvem, com ha comentat abans la regidora Laia Pèlach, el fet de si no 
seria també convenient posar aquesta reclamació a l’Estat en els punts d’acord. Jo 
crec que no és necessari, com de fet també subscrivia el propi grup proposant, atès 
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que ja saben que aquesta moció també serà enviada a les entitats municipalistes. I 
l’Associació Catalana de Municipis ha fet arribar a tots els ajuntaments, com bé ja 
saben també vostès, el comunicat en el qual ja es diu que, en la darrera comissió 
mixta del Departament d’Ensenyament i les entitats, la Generalitat de Catalunya va 
manifestar la voluntat que un cop la sentència sigui ferma, perquè encara no ho és, 
d’abonar el deute amb tots els ajuntaments que havien subscrit convenis, malgrat no 
haguessin interposat recurs. Per tant aquest neguit també que ha manifestat el regidor 
senyor Albertí, doncs, queda respost. I, per tant, com que aquesta moció serà enviada 
a les entitats, ja també diuen que serà reclamat a l’Estat el finançament que han deixat 
de donar. Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Molt breu. Moltes gràcies pel suport i 
sembla que hi han prou aportacions interessants. Simplement una mica per no entrar 
tant en temes de finançament, tot i que era el motiu de la moció, sàpiguen que abans 
d’aquest Plan Zapatero de 2008 a 2012, ja es feien aportacions per part de la 
Generalitat. Per tant, evidentment estem a favor que hi hagin transferències de l’Estat, 
creiem que sí que hi ha maneres de canviar finançament en aquest estat i, per tant, es 
poden aconseguir finançaments, però fixin-se, abans de 2008 ja hi havia aportacions 
de la Generalitat per crear places. Per tant, la Generalitat, si té competència exclusiva, 
no pot desentendre’s totalment. 

Però, a part d’això, el que sí que volia aprofitar és..., les escoles bressol municipals –i 
això crec que s’ha de dir– són un exemple per Catalunya, ja s’ha dit potser en altres 
fòrums, però jo crec que aquí ho havia de dir. He anat a visitar-les totes i moltes 
directores i persones que han fet el pas de voler-hi treballar els preguntava «com és 
que si ets mestra i de tal lloc...», per què té un prestigi, aquestes escoles bressol tenen 
un prestigi de fa molts anys perquè han seguit una metodologia d’estar a prop del nen, 
no només de recollir, sinó de tenir..., que el nen sigui el protagonista i han anat 
desenvolupant filosofies Montessori, Waldorf, Malaguzzi, etcètera. Per tant, 
enhorabona, regidora, si pot els transmetre a les persones de les escoles bressol 
perquè són de qualitat i crec que, si rebem transferències de la Generalitat, podrem 
millorar encara més l’educació d’aquests nens. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem 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 del Partit Socialistes de Catalunya 
per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció 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 Torreblanca, Eva Palau  Gil  
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. 
 

20. Moció que presenta el grup municipal CUP - Crida per Girona en suport a les 
persones encausades per oposar-se a la Línia de Molt Alta Tensió (MAT) al seu 
pas per les Comarques Gironines. 

Atès que les línies d'Alta i Molt Alta Tensió són infraestructures amb negatives 
conseqüències socioambientals que fragmenten el territori i tenen impactes negatius 
sobre la fauna, la salut de les persones, el paisatge i l'economia local. 

Atès que les línies MAT, són la mostra d'un model energètic caduc i insostenible, basat 
en la generació elèctrica centralitzada i allunyada del lloc de consum que contribueix a 
l'escalfament global del planeta. 

Atès que la línia de Molt Alta Tensió de Sentmenat - Bescanó no ha estat dissenyada 
per satisfer les necessitats imprescindibles i l'interès general de la ciutadania i que 
s'emmarca dins del projecte d'interconnexió elèctrica entre Sentmenat - Bescanó - 
Baixàs - Vic - Baixàs que obeeix a plantejaments del lobby energètic. 

Atès que des del territori hi ha hagut una gran oposició a la construcció del a MAT i a 
d'altres infraestructures con el gasoducte MIDCAT que fragmenten i malmeten el 
territori i el paisatge (l'Ajuntament i la Diputació de Girona al gener de 2018). 

Atès que l'empresa REE, impulsora del projecte, no ha tingut prou sensibilitat 
ambiental a l'hora de dissenyar mesures pal·liatives de l'impacte paisatgístic i que 
tampoc ha respectat sempre les distàncies de seguretat establertes per la llei. 

Atès que al Gener de 2014 un grup d'activistes ecologistes va manifestar-se al 
municipi de Viladasens en contra de la construcció de la MAT mentre tenien lloc les 
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obres de la infraestructura i que com a conseqüència d'això s'ha vist immerses en un 
procés judicial que podria comportar penes privatives de llibertat en diversos casos. 

El Ple de l'Ajuntament de Girona acorda: 

Primer.- Manifestar el suport a les persones encausades per defensar el territori i el 
paisatge el gener de 2014 i que seran jutjades aquest mes de febrer i març. 

Segon.- Demanar a la Generalitat que retiri les acusacions contra els militants 
ecologistes gironins. 

Tercer.- Impulsar definitivament al municipi la Nova Cultura de l'Energia que mitjançant 
un canvi de mentalitat i de comportaments ens permeti assolir un model energètic 
sostenible caracteritzat per l'estalvi i l'eficiència, per les energies renovables, i per la 
generació distribuïda com alternativa a les grans infraestructures de generació i 
transport. Aquesta proposta s'hauria de concretar amb un pla de treball consensuat 
entre entitats i grups municipals. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la moció 
número 20, que en aquest cas la presenta la CUP - Crida per Girona i la defensarà la 
senyora Costa. 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. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
L’actual model energètic és absolutament insostenible i ens porta irreversiblement al 
col·lapse econòmic per la dependència envers els combustibles fòssils i el desastre 
planetari que l’escalfament global ocasiona. Els canvis necessaris per aconseguir 
implementar un nou model energètic afecten de forma global la totalitat de la societat, 
el model nivell socioeconòmic i la manera de pensar de les persones. Per aquesta raó, 
cal una nova cultura de l’energia, que sigui econòmicament eficaç, socialment 
equitatiu, ecològicament sa i culturalment acceptable, un sistema lliure per complet del 
perill que suposa l’energia nuclear i de la dependència que hi ha respecte als 
combustibles fòssils. Només un sistema energètic distribuït, eficient, net i renovable, 
serà capaç de fer Catalunya independent de les energies brutes i permetrà aprofitar 
els vells (...) energètics amb tecnologies netes i al servei de les pròpies comunitats. 
L’Estat, la Generalitat, les patronals i els lobbies es dedicaven a vendre i a dir que la 
MAT, o sigui la línia de molt alta tensió, era una infraestructura imprescindible per 
afrontar el segle XXI, que amb la MAT tindríem energia més barata, que calia per 
alimentar el TAV, que és garantia de seguretat del subministrament d’energia elèctrica 
a les comarques gironines i que no tindria impacte. Però res de tot això ha estat cert, 
ans el contrari, el preu majorista de l’energia elèctrica s’ha disparat, però ningú ens 
explica que una de les principals causes que això passi és gràcies al fet d’estar 
interconnectats per la MAT i (...) formar part del mercat únic de l’energia neta. 
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 A Catalunya d’ençà que funciona la MAT gairebé no s’ha instal·lat ni un quilowatt de 
potència renovable, MAT i TAV són dos projectes que van de la mà, però recordeu que 
el TAV va entrar en funcionament molt abans que la MAT, cosa que sempre se’ns 
havia dit que era impossible, que sense MAT no hi havia TAV. És ben conegut per tots 
nosaltres el brutal impacte d’aquesta infraestructura al territori, (...) visual, però 
recordem que a (...) on es va realitzar l’acció per la qual volen jutjar els encausats, és 
un més dels 14 nuclis on s’ha incomplert la distància de seguretat respecte de la línia 
MAT, amb la qual la Generalitat de Catalunya es va comprometre per escrit quan va 
informar favorablement la utilització administrativa d’aquesta línia imposant al mateix 
temps un canvi de traçat respecte a l’original (...), dient textualment «aquestes variants 
redueixen l’impacte visual i donen compliment a les distàncies recomanades, que són 
de 500 metres respecte als nuclis de població i de 100 metres en el cas de masies 
aïllades». La distància entre el poble i la via és de 280 metres, un nucli proper està a 
180 metres i hi ha diversos habitatges i edificacions per sota dels 100 metres, fins i tot 
una masia està a 17 metres. 

En aquesta masia és on va haver-hi l’acció de resistència el 8 de gener de 2014, els 
activistes volien paralitzar les obres de construcció fent una crida a la solidaritat i 
aconseguint que nombroses persones s’hi acostessin. La resposta de la Generalitat va 
ser enviar un fort dispositiu per custodiar els interessos de Red Eléctrica de España. 
Durant les (...) hores que va durar l’acció van produir-se diverses càrregues contra les 
persones que hi donaven suport, tot plegat va quedar en nombrosos manifestants 
contusionats, dos amb el braç trencat per defensar-se dels cops de porra. A banda 
d’aquesta acció, sis companys s’enfronten a un judici que es celebrarà el 27 i 28 de 
febrer, 1 i 2 de març d’enguany a l’Audiència Provincial de Girona per atemptat a 
l’autoritat, desordres públic, coaccions i falta d’agressions. Se’ls reclama entre dos i set 
anys de presó i una multa de 28.836 euros de responsabilitat civil. 

Cal tenir molt present que la MAT és un projecte que només genera beneficis privats i 
no aporta energia al territori perquè és una autopista elèctrica concebuda per a la 
importació i exportació d’energia sobre (...) i els preus de mercat europeu i nord-africà. 
La utilització de l’energia (...) responsable de la pobresa energètica. 

Volem reivindicar l’acció de desobediència com una eina de lluita legítima contra les 
injustícies socials i les institucions que li donen suport i que no fan cas a la gent que 
s’hi oposa. S’ha reprimit i perseguit aquesta lluita com d’altres per devastar (...) i 
criminalitzar les persones que en formen part amb l’objectiu de deslegitimar la 
mobilització. En el cas d’avui es van usar mitjans repressius amb un clar abús de 
poder per part del Govern. Denunciem que (...) no es van identificar i van ser 
denunciades les persones encausades, el dia dels fets cap persona va ser identificada 
presencialment (...) per part dels Mossos, tot i això aquestes sis persones van ser 
reconegudes i assenyalades a posteriori (...) d’informació per ser utilitzades com a 
caps de turc i atribuir-los un seguit de delictes de coaccions, atemptat a l’autoritat, (...)i 
desordres públics. Segons la Llei de protecció de dades, és il·legal crear fitxers de 
persones segons la seva ideologia, militància, creences o orientació sexual, etcètera. 
Però aquí denunciem també que aquesta tàctica policial tan habitual d’elaborar i usar 
fitxers polítics per identificar i denunciar activistes. Fins avui quaranta-cinc 
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organitzacions, entitats, etcètera, ja s’han adherit al manifest T66 - Judici de Molt Alta 
Tensió. 

Per tot l’exposat demanem que aquest Ple voti la moció que presentem la CUP - Crida 
per Girona donant suport a les persones encausades i demanant a la Generalitat que 
retiri les acusacions als ecologistes gironins impulsant al municipi una nova cultura 
d’energia. Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora Madrenas. Miri, jo seré molt 
ràpida. Saben perfectament la posició del meu grup amb relació a la línia de molt alta 
tensió i és que sempre l’hem defensat. Creiem que la interconnexió és molt important i, 
per tant, no donarem suport a la moció en els termes en què parla de la MAT. I encara 
menys quan vostès el que volen –ja sé que és el que li agrada– és que altre cop 
interferim en temes judicials. Mirin, vostès volen que la gent no respecti les lleis i que 
practiqui la desobediència i després venen aquí a dir que se’ls ha de defensar; 
nosaltres som gent d’ordre i volem que la gent compleixi les lleis, que no desobeeixi i, 
per tant, que si ho fan rendeixin comptes davant de la justícia. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Per anunciar el vot en contra del meu grup. 
Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Pel PSC, sí, 
senyora Riera. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Bé, dir que el Partit dels 
Socialistes de Catalunya estem d’acord que cal impulsar aquesta nova cultura 
d’energia que ens faci anar cap a un model sostenible d’energies verdes. En el Ple del 
mes passat, vam aprovar una moció en contra del gasoducte del Midcat per ser un 
model antic energètic que provoca el canvi climàtic a part de l’elevat impacte sobre el 
territori. La línia de molt alta tensió seria un cas d’una gran infraestructura similar, que 
ens porta una permanència d’un model antic a part de l’impacte que ha suposat per al 
nostre territori. 

I per una banda, com ha explicat la regidora Ester, encara hi ha el dubte real de si la 
MAT ha servit per alguna cosa o no, els beneficis que ha comportat per la ciutadania. 
Hem de dir que els espanyols som els ciutadans que paguem l’electricitat més cara de 
tota la Unió Europea i en el cas que realment fos necessari i ens ho poguessin 
demostrar, segurament la línia aquesta de molt alta tensió s’hagués pogut fer molt 
millor soterrant-la. 
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Pensem que les protestes dels grups ecologistes contra la MAT van ser 
fonamentades, però la forma com es van dur a terme no ens sembla del tot correcta. 
Els fets ocorreguts el gener de 2014..., bé, va haver-hi un activista enterrat, posant en 
risc la seva pròpia integritat i va provocar..., bé, tot això va provocar disturbis i hores de 
treball de Mossos i Bombers per intentar-lo rescatar. Creiem que les coses no s’han de 
fer així, hi ha altres vies de protesta, no són tan vistoses, però possiblement puguin ser 
igual o més efectives. 

Estaríem d’acord en el què, però no en el com i és per això que ens abstindrem en la 
moció. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Són mals 
moments per l’activisme ambiental, tots tenim en el cap imatges d’activistes de 
Greenpeace protestant contra les nuclears, lligant-se a vies de tren per on han de 
circular combois de mercaderies radioactives o fent activisme en llocs on també posen 
en risc la seva vida. I aquestes imatges habitualment les mirem amb una certa 
condescendència, les mirem fins i tot amb una certa simpatia, però en canvi quan 
aquestes imatges d’activisme pacífic –activisme pacífic–, però evidentment contundent 
perquè, si no, no seria activisme, doncs hi ha qui es posa les mans al cap. 

Evidentment nosaltres estem a favor que es protestés en aquell moment, malgrat que 
a protesta va servir de ben poc i segurament va servir per posar un problema sobre la 
taula que molts no van volem veure fins que el van tenir plantat literalment davant dels 
seus ulls i fins i tot hi ha algú que veient-lo plantat davant dels seus ulls no reconeix 
que la MAT va ser un error, és un error i que, per tant, caldrà buscar-hi alguna 
alternativa tard o d’hora. I a més a més, amaga la mala negociació que va ser incapaç 
de fer els nostres governs amb una empresa que és qui realment decidia què feia i 
desfeia, perquè el canvi només s’ha de mirar a l’altre costat de la frontera. És a dir, 
aquí no es va saber negociar, Red Eléctrica va fer el que li va semblar, amb el traçat 
que li va donar la gana pràcticament i sense respectar ni tan sols allò que estableixen 
les lleis. I en canvi, en l’estat francès, a la Catalunya Nord, el traçat és totalment 
diferent, és soterrat, es fa en unes altres condicions. Per què? Doncs perquè 
segurament allà els governs són qui defensen l’interès públic i, en canvi, aquí sembla 
que moltes vegades defensin l’interès privat. 

A més a més, en el fons la MAT és, com ja s’ha dit, és totalment innecessària, no 
compartim evidentment tampoc el mode energètic que representa, un model energètic 
fonamentat sobretot en l’energia nuclear i en el transport i en la interconnexió 
d’aquests grans mercats elèctrics, evidentment el nostre model parteix més de la 
proximitat de la generació i del consum elèctric i que, per tant, faria innecessari del tot 
aquest transport de molt alta tensió que evidentment és un nyap. 
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Evidentment perquè no compartim ni el fons de la qüestió, ni tampoc de les denúncies 
que pateixen aquests activistes, doncs evidentment estem a favor que aquesta moció 
prosperi i per això tindrà el nostre vot favorable. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Voldria en primera 
instància aquí recordar i saludar el senyor Jordi Navarro com a regidor que fou 
d’aquest Ajuntament la passada legislatura i és una de les persones encausades en 
aquesta causa. I, per tant, des d’aquí manifestar-li, tot i que després faré les reserves 
pertinents, però el suport envers la seva persona i evidentment transmetre-li l’estima 
que li tenim tots els regidors que vam compartir la legislatura amb ell. 

Quant a la moció, en el fons ho ha dit abans el Partit Socialista, la compartim 
íntegrament, ja en el passat Ple i si hem de ser conseqüents amb el que es va votar 
els diferents partits en el passat Ple, avui tocava mantindre la mateixa línia i per això ja 
els avanço que aquest equip de govern i les forces que representem ens abstindrem 
en aquest moció. Si bé és cert que no compartim la forma, no compartim la forma i el 
com es va defensar una determinada posició envers la MAT, que comparteixo el que 
ha dit el senyor Terés, que el trist és que fins que no la vam veure plantada molta gent 
no va reaccionar i es va adonar que evidentment generaria molts més problemes que 
no pas avantatges. 

El que bàsicament agraïm de la pròpia moció és el darrer punt, aquest crit clar i sincer i 
que compartim enormement de generar una nova cultura envers l’energia, ja no només 
en aquest municipi, sinó en el país, perquè ja són moltes les infraestructures que han 
aparegut que al final les haurem d’arrossegar molts anys i no hauran aportat re al 
territori, o millor dit, l’hauran empobrit molt més del que teníem en primera instància. 

Per això el nostre vot serà d’abstenció. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Bé, gràcies pel suport que ens dona 
Esquerra, l’abstenció també ens afavoreix perquè aquesta moció s’aprovi. I 
simplement comentar a la senyora Alemany que de fet quan arribes a aquest nivell 
d’activisme és perquè és l’últim recurs que et queda, perquè durant molts anys s’ha 
estat lluitant en contra de la MAT, s’ha fet tot tipus de recursos, s’ha fet tot tipus de 
mobilitzacions, etcètera, han estat moltíssims anys. Però quan (...) d’aconseguir que te 
la donin i s’aturin les coses, arriba un moment en què cal una acció més contundent. 
És per aquest i motiu que es va arribar aquí..., a més ja he comentat que les distàncies 
no es van respectar i en aquest cas (...) es va fer en aquella masia perquè eren 17 
metres de tenir aquell coi de torres i perdoneu, però és que (...) fa pena, sincerament, 
s’ho han carregat tot i el perillós que és. És que clar digueu-me quina solució hi veieu, 
perquè és que després de molts anys de lluites, arriba un moment que alguna cosa 
més s’ha de fer i s’ha de fer un pas més. Però gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. veig que hi ha 
hagut un petit lapsus perquè l’ha anomenat a la senyora Riera pel segon cognom, 
senyora Alemany. Però, de fet, ja és el segon cognom... (Veus de fons.) Molt bé. 
Doncs si els sembla podem passar a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
amb els vots a favor dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, i Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, l’abstenció 
dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots en contra dels grups 
municipals Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, la moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona, en suport a 
les persones encausades per oposar-se a la Línia de Molt Alta Tensió (MAT) al seu 
pas per les comarques gironines. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Veray... 
No? (Veus de fons.) No, la moció sempre es defensa cadascú. Ah, disculpi, pensava 
que... Sí, sí, disculpin. Sí, senyora Veray, sí, sí, té raó. Disculpi’m a mi. 

 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa a votació, la moció es aprovada per majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
Abstenció: 
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, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
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. 
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21. Moció que presenta el grup municipal PPC per donar suport i defensar la 
presó permanent revisable. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

La Llei Orgànica 1/2015, del 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 
10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, que va entrar en vigor l'1 de juliol del 
2015, va introduir en la nostra legislació la presó permanent revisable. 

Es tracta d'un instrument que existeix a molts països del nostre entorn, en governs de 
tot tipus de color polític; és una figura coherent, que s'incorpora bé al nostre model de 
garanties i té perfecte encaix penal. 

La presó permanent revisable, ho assenyala clarament l'exposició de motius d'aquesta 
Llei, no renuncia a la reinserció del penat, ja que una vegada complerta una part 
mínima de la condemna, "un Tribunal haurà de valorar novament les circumstàncies 
del penat i del delicte comès i podrà revisar la seva situació personal". 

La previsió d'aquesta revisió judicial periòdica de la situació personal del penat, idònia 
per a poder verificar en cada cas el necessari pronòstic favorable de reinserció social, 
diu l'exposició de motius, "allunya tot dubte d'inhumanitat d'aquesta pena, en garantir 
un horitzó de llibertat per al condemnat". Un cop complert el temps mínim de la pena, 
"si el Tribunal considera que no concorren els requisits necessaris perquè el penat 
pugui recuperar la llibertat, es fixarà un termini per dur a terme una nova revisió de la 
seva situació, i si, pel contrari, el Tribunal valora que compleix els requisits necessaris 
per quedar en llibertat, s'establirà un termini de llibertat condicional en el qual 
s'imposaran condicions i mesures de control orientades tant a garantir la seguretat de 
la societat, com a assistir el penat en aquesta fase final de la seva reinserció social". 

Afegeix l'exposició de motius que "la pena de presó permanent revisable no 
constitueix, per això, una mena de "pena definitiva" en la qual l'Estat es desentén del 
penat. Al contrari, es tracta d'una institució que compatibilitza l'existència d'una 
resposta penal ajustada a la gravetat de la culpabilitat, amb la finalitat de reeducació a 
la que ha de ser orientada l'execució de les penes de presó". 

Igualment assenyala que "es tracta, en realitat, d'un model estès en el Dret comparat 
europeu que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha considerat ajustat a la 
Convenció Europea de Drets Humans, ja que ha declarat que quan la llei nacional 
ofereix la possibilitat de revisió de la condemna de durada indeterminada amb vistes a 
la seva commutació, remissió, terminació o llibertat condicional del penat, això és 
suficient per donar satisfacció a l'article 3 del Conveni (cfr. SSTEDH 12-2-2008, cas 
Kafkaris vs. Xipre; 3-11-2009, cas Meixner vs. Alemanya; 13-11-2014, cas Affaire 
Bodein vs. França; 3-2-2015, cas Hutchinson vs. Regne Unit)". 

Malgrat tot això, diversos grups parlamentaris van presentar recurs 
d'inconstitucionalitat, recurs que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el juliol 
del 2015. L'admissió a tràmit no suposa cap pronunciament sobre el fons de 
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l'assumpte, tot i que alguns pretenen la derogació d'aquesta mesura sense esperar el 
pronunciament del Tribunal Constitucional. 

Així, el 4 d'octubre del 2016 el Ple del Congrés dels Diputats va debatre i va aprovar 
per majoria dels Grups Parlamentaris Basc (EAJ-PNB), Socialista, Esquerra 
Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixt i 
l'abstenció de Ciutadans, i només amb el vot en contra del Grup Parlamentari Popular, 
la Proposició no de Llei per a la Derogació de la Pena de Presó Permanent Revisable. 

I més recentment, el passat 10 de novembre, ha estat admesa a tràmit una Proposició 
de Llei de Modificació de la L.O. 10/1995 del Codi Penal (Orgànica), que pretén 
derogar la presó permanent revisable i que va comptar amb l'únic vot en contra del 
Grup Popular. 

Després d'aquests fets i actuacions, són multitud els ciutadans que han manifestat el 
seu suport a la pena de presó permanent revisable com a mitjà per garantir la 
seguretat, els drets i llibertats de tots els espanyols. 

L'Ajuntament de Girona manifesta: 

PRIMER.- El seu suport a la figura de la presó permanent revisable incorporada a 
l'ordenament jurídic espanyol per la Llei Orgànica 1/2015, del 30 de març, per la qual 
es modifica la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal. 

SEGON.- Instar els diferents Grups Parlamentaris amb representació al Congrés dels 
Diputats que reconsiderin la seva postura sobre la derogació de la presó permanent 
revisable. 

TERCER.- Traslladar aquests acords al ministre de Justícia, als grups polítics del 
Congrés, Senat i de les Corts, Parlament de Catalunya i a la Junta de Govern de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs donem pas a la moció 
número 21 del Partit Popular de Catalunya. Senyora Veray... 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. A aquestes hores 
una ja fluixeja. Bé, jo, com ja ha fet la senyora Paneque, no tornaré a llegir tota 
l’exposició de motius, tenen tots vostès la moció i a ningú se li escapa que aquest és 
un debat que està instal·lat a la societat des de fa ja moltes setmanes i que ve donat 
perquè hi ha alguns partits polítics que volen derogar la presó permanent revisable al 
Congrés dels Diputats. 
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En primer lloc, dir que alguna formació política pot fer-ho i és una crítica dient que és 
una moció que no es refereix o no es subscriu directament a la ciutat de Girona i si ho 
mires a nivell de redactat, tindrien raó, però crec que és un tema que sí que pot afectar 
algun dia la ciutat de Girona. Mirin, tenim la sort de no haver de lamentar cap dels 
greus delictes a què fa referència la presó permanent revisable i jo espero que aquesta 
situació segueixi així, però cap de nosaltres, cap, pot posar la mà al foc que algun dia 
no patim algun tipus d’aquest delicte. I, per tant, si a la ciutat o a la província es patís 
algun d’aquests delictes, estic convençuda que després algú que avui pensa que 
derogar la presó permanent revisable és una cosa bona, passaria a pensar que no era 
tan bona. Per què? Perquè aquesta és una figura penal primer de tot normalitzada a 
tot Europa, països com Itàlia, el Regne Unit, Noruega, França, Bèlgica, Alemanya ja la 
tenen, alguns fins i tot en un compliment mínim de condemna molt més ampli que el 
que tenim a Espanya, perquè està avalada pel dret internacional i acceptada i 
demandada en aquests moments pel 80 per cent dels espanyols. Vostès que amb 
menys del 50 per cent declaren unilateralment la independència, imagini’s tenir el 
recolzament del 80 per cent de tot un país si els hauria de fer veure clar que aquesta 
és una figura penal que s’ha de mantenir. 

És una pena extraordinària, per supòsits extraordinaris d’extrema gravetat i crueltat, 
com he dit, per sort en aquesta ciutat no n’hem patit cap, però no estem exempts de 
patir-ne, perquè no depèn dels que estem aquí asseguts, i l’objectiu que té és impedir 
que els autors dels greus crims sense voluntat de reintegrar-se a la societat sense 
remordiments i penediment puguin posar i suposar un perill per a la societat si 
recuperen la llibertat. No és una cadena perpètua perquè una vegada complerta una 
part de la condemna hi ha un tribunal que haurà de revisar d’ofici cada dos anys si la 
presó s’ha de mantenir o no s’ha de mantenir. 

Per tant, és una pena proporcionada a la gravetat del delicte, que possibilita i aspira a 
la reinserció del delinqüent i que ens protegeix més i millor a tota la societat. Com 
saben, hi ha sis..., hi ha vuit, perdó, delictes tipificats i el Consell de Ministres de fa 
quatre dies els ha ampliat a tretze, parlem d’assassinat d’un menor de setze anys o 
persona especialment vulnerable, de l’assassinat subsegüent a un delicte contra la 
llibertat sexual, a l’assassinat comès per un membre de grup o organització criminal, 
assassinat múltiple, assassinat terrorista, homicidi del cap d’estat o homicidi dels caps 
d’estat estrangers en territori espanyol, genocidis o crims de lesa humanitat. I ara 
també s’amplia a assassinat quan s’impedeixi o obstrueixi la recuperació dels 
cadàvers als familiars, l’assassinat després de segrest, la violació en sèrie, la violació 
d’un menor després de privar la seva llibertat o torturar-la o morts o alliberació, per 
tant, actes terroristes relacionats amb l’energia radioactiva i nuclear. 

Com poden veure, tots són delictes molt greus, tots estem parlant, com deia, de fets 
extraordinaris que esperem que no passin mai a la nostra ciutat ni a prop nostre, però 
que poden passar i, per tant, els demanaria que votessin a favor d’aquesta moció i que 
fessin front comú perquè la presó permanent revisable no sigui derogada i segueixi 
formant part del Codi penal del nostre país. Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyora Veray, és cert que 
aquesta és una moció sobre la qual nosaltres no podem fer gaire cosa més que donar 
una opinió, ja que aquest Ajuntament no és l’ens que té competències al respecte 
perquè no és aquest consistori que ha de decidir sobre el Codi penal ni sobre àrees on 
nosaltres no podem fer re. Tot i així, com que en aquest plenari tot sovint aterren 
elements que extralimiten les nostres competències i que ens fan votar, doncs no ens 
queda altre remei que pronunciar-nos sobre aquest tema. 

Nosaltres considerem que la presó permanent revisable no és una línia que encara 
estigui ben definida, ja que hi han elements que han de concretar-se amb més detall i 
tot i així la presó permanent revisable és una fórmula que existeix, com vostè ha dit, a 
països de nostre entorn. Lògicament la presó permanent revisable no és aplicable sinó 
a un nombre reduït de delictes, que són aquells més irracionals, aquells que ens 
commouen i que com a societat més ens fereixen, aquells que creiem que no tenen 
cap tipus de justificació. Alguns critiquen aquesta fórmula de presó permanent 
revisable al·legant que s’està legislant, permeti’m l’expressió, en calent, però degut als 
temps de la justícia, creiem que és certament difícil preparar una llei o una modificació 
que no coincideixi temporalment amb alguns d’aquests casos. 

La presó permanent revisable, com vostè ha dit, la trobem a països com França o Itàlia 
o també com Alemanya, Suècia o Finlàndia, crec que a ningú se li escapa que s’han 
d’analitzar altres legislacions, això és indiscutible, però que aquesta no és la pitjor 
solució, senyora Veray, sembla obvi. Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Mirin, mentre el passat 
Consell de Ministres del divendres aprovava un avantprojecte de llei per ampliar els 
delictes aquests que deia de la presó permanent revisable, més de 200 juristes 
demanaven una reflexió serena sobre el sistema penal espanyol, que no fos una 
resposta a casos concrets i que es tinguessin dades rellevants al damunt de la taula. 
Alguns en deien d’això no aprofitar el populisme penal i més després d’haver recollit 
gairebé 2 milions de signatures. Per tant, el primer que cal és fer-ho en temps que no 
hi hagi convulsions. 

Ara, per dir-los algun posicionament nostre, mirin, tot i que pugui ser constitucional 
perquè el posar el terme de «revisable» ja pot encabir-hi, sí que hi ha varis experts que 
estan parlant que es vulnera l’article 25, sobretot perquè es parla de venjança i de 
reinserció, per tant, hi hauria aspectes que no serien constitucionals. 

En següent terme, si es fa una anàlisi de l’índex de crims a Espanya, doncs no hi ha 
hagut cap increment que la justifiquin. Per tant, si no hi ha hagut aquest increment, 
estem veiem que hi ha una resposta, diríem, determinada per algun interès. Tampoc hi 
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ha cap evidència que allargar les penes disminueixi la criminalitat, no hi ha cap estudi i 
més aviat és el contrari. I per últim és aconsellable que tota modificació penal, com 
altres coses, hi hagi un mínim consens o una majoria qualificada i no sé si en aquests 
moments existeix. 

En l’exposició de motius de la llei orgànica que es fa fer el 2005, es parlava de la 
necessitat d’enfortir la confiança de l’Administració de Justícia. Miri, al nostre entendre, 
enfortir la confiança de la justícia passa perquè sigui més transparent, àgil, que sigui 
molt més eficaç, que hi hagi coordinació entre diversos departaments, que hi hagi 
punts d’informació per als ciutadans i que cada jutjat tingui els recursos necessaris. 
Aquest seria una mica el nostre model. Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc i una premissa, 
nosaltres la legitimitat del Congrés espanyol per legislar sobre Catalunya i sobre la 
nostra ciutat, com pot entendre, la posem totalment en dubte, però el debat vostès 
l’han posat i en parlarem. A vostès no els preocupa ni la misèria, ni les causes de la 
injustícia, ni allò que provoca que la gent pugui delinquir. De fet, són una organització 
delinqüent que viuen bastant a gust amb una colla de delinqüents que han estat 
finançant el seu partit i les seves seus de forma il·legal. Per tant, no ens venguin que la 
seva preocupació és la delinqüència, no, no ho és. 

Vostès el que estan aplicant aquí de fet, és allò que es coneix com un terme que és el 
«populisme punitiu», que és fer populisme del més jo diria cínic a través de dir que, 
vinga, tothom a les presons i com més gent i més temps a les presons, més segurs 
estarem. Però això no ho corrobora –com deia el senyor Rodríguez i a qui li vull agrair 
les paraules que anteriorment ha dirigit a la meva persona– cap estudi. Es dediquen a 
agafar casos grans, que de fet n’hi han entre cinc i set a l’Estat espanyol, segurament, 
dels tants que vostè ens ha dit que hagin passat. De fet ara ha reconegut que en 
quaranta anys no hi ha hagut cap cas a Girona, ho ha reconegut vostè, que en 
quaranta anys no hi ha hagut cap cas, cap, i ens estan dient que sí, sí, que és molt 
important legislar sobre una cosa que no està passant. De fet, tot això ho fan mentre 
són incapaços de parlar què és allò que realment afecta les llibertats o la justícia a la 
població. 

I mirin, que em diguin que és un delicte extremadament cruel i greu matar un cap 
d’estat per sobre de matar una altra persona, que facin aquesta comparació quan totes 
les persones..., des del nostre grup pensem que totes les persones són iguals, són 
iguals davant de la llei i són iguals en la vida i en la mort, ens sembla que no té res de 
sentit, ni res d’argumental. Vostès parlen d’una proposta quan ja hi ha avui dia 
mecanismes dins la justícia per condemnar a trenta i a quaranta a anys les persones al 
nostre sistema, amb acumulació de delictes, ja passa i ja pot passar avui això, no 
estan proposant res de nou. 



145 
 

I finalment cal considerar i cal recordar que l’Estat espanyol és un dels estats amb més 
presos a nivell europeu, vostè que parlava de França, Itàlia, Regne Unit, mirin quants 
presos hi han per habitant a cada un d’aquests països, i això passa tot i que nosaltres 
tenim, a l’Estat espanyol, una de les taxes de delinqüència més baixes d’Europa. Per 
tant... No, no, no, vostès estan condemnant i estan fent lleis que condemnen molta 
més gent al que significa la presó, malgrat no hi han les causes objectives per fer-ho. 

I parlant de presons, una abraçada als presos polítics catalans que encara passen allà 
moltes nits. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Diu: «Las penas 
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.» Això és la 
seva Constitució, aquella que diuen tant defensar. I, per tant un article de la 
Constitució, el número 25, que ja s’hi ha fet referència deixa clar que la presó no té 
una finalitat de càstig, sinó que té una finalitat de reeducació, d’inserció social i, per 
tant, sota aquesta proposta de moció que, a més, considero estranyíssima, és a dir, 
aquí mateix reconeixen que en el Congrés això ha estat derogat gràcies a la feina 
de..., ha estat proposat i, per tant, que han vist aquí que no hi havia continuïtat i, per 
tant, decideixen portar-ho en un ple municipal, un tema que evidentment no és de la 
nostra competència, que és un argument que vostès sempre posen sobre la taula. 
Però, en qualsevol cas, el seu concepte de la presó difereix molt, per sort, del nostre, 
que en aquest cas coincideix amb el que diu la Constitució espanyola. 

En aquest sentit creiem evidentment que la presó ha de tenir aquesta finalitat, vostès 
defensen i busquen un concepte que en el fons no deixa de posar sobre la taula que el 
que tindrien ganes és que hi hagués la cadena perpètua, es busca un altre nom que 
intenta..., no deixa de ser un eufemisme del que és la cadena perpètua. Però el que és 
veritat és que l’Estat espanyol, com ja s’ha dit aquí, presenta un dels índexs de 
criminalitat més baixos d’Europa i, en canvi, una de les taxes més altes de població 
reclusa. 87 centres penitenciaris de l’Estat alberguen més de 76.000 interns, davant 
dels 33.000 de l’any 1990, un increment del 130 per cent en els últims vint anys, quan 
l’augment de la població de l’Estat espanyol ha estat només del 20 per cent. És a dir, a 
l’Estat espanyol hi ha 160 presos per cada 100.000 habitants; a Alemanya n’hi ha 88; a 
Itàlia, 108; a França, 102; a Suècia, 68; la mitjana de la Unió Europea és de 126. És a 
dir, estem molt per sobre en població reclusa del que ens pertocaria per la població 
que tenim i a més a més hi ha hagut un creixement a l’alça en els últims trenta anys, 
per tant... I tot això no és problema d’un codi penal tou, és a dir, aquest Codi penal ja 
és molt dur, creiem que no fa falta endurir-lo més en aquest sentit. 

No estem d’acord, doncs, amb aquesta moció que ens porten perquè és contrària al 
nostre concepte d’aquestes mesures penitenciàries, hem de tenir com a objectiu la 
reinserció. Per tant, és un concepte que amaga una pena a perpetuïtat que busca 
apartar indefinidament les persones en lloc de la seva reinserció. I, a més a més, ens 
sembla que la introducció de la cadena perpètua, encara que amb una denominació 
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diferent suposa apartar-se d’aquells principis que han d’inspirar qualsevol sistema 
penal. Acabo. 

Vostès en el fons el que volen amb les penes de presó és buscar venjança i això és 
una manera d’utilitzar el Codi penal que és perversa i això ho han demostrat amb dos 
exemples que em serviran per acabar. Per una banda, ETA ha reconegut, per 
exemple, tothom hi estem d’acord, que s’ha desarmat, s’ha dissolt, però en canvi la 
política penitenciària amb els presos, que ni tan sols beneficia els propis presos, sinó 
que beneficia les seves famílies, no ha canviat. Per tant, és un exemple que la presó 
s’utilitza amb una finalitat de venjança. I un altre exemple, estan proposant vostès de 
canviar..., una altra reforma del Codi Penal per tal que no es pugui indultar pels 
delictes de sedició i rebel·lió, dels quals s’estan acusant els nostres líders 
independentistes. És un altre exemple que el vostre concepte, el seu concepte de Codi 
penal és un Codi penal que busca la venjança. I aquí evidentment a nosaltres no ens 
hi trobaran i per això votarem en contra d’aquesta moció. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bàsicament recullo i no 
manllevo però sí que m’adhereixo a les manifestacions fetes pels portaveus que m’han 
precedit, tant d’Esquerra Republicana com la CUP, per indicar-los que votarem en 
contra de la moció presentada. Entenem..., i intentaré baixar potser la metàfora del 
que s’ha fet per parlar d’altres qüestions, però des d’un punt de vista tècnic el Codi 
penal espanyol és un dels més durs que hi ha a la Unió Europea, està permetent 
penes de trenta-quaranta anys de forma directa i si ho compara vostè, que ha fet la 
referència, amb altres països de la Unió Europea, no hi han altres països que 
estableixin unes penes tan altes. I quan parlen del que vostès estan proposant, 
parteixen, com deia, de penes inferiors i, per tant, d’una possibilitat d’aconseguir 
aquest principi bàsic que es busca amb el tema de l’intern, que és aquesta reinserció a 
la societat o reeducació perquè pugui tornar a la societat. 

El que estan fent és retrocedir fins al 1870, és a dir, estan parlant de cadenes 
perpètues, estan parlant que la gent perduri a la presó anys i panys i li estava dient al 
senyor Lluc Salellas, perquè suposo que tots hem tingut l’oportunitat de llegir l’article 
que va aparèixer aquest diumenge passat a El País, que justament estava fent una 
reflexió important amb el títol de «Obsesión por eternizar las penas de cárcel», aquí 
veurà les ràtios que s’estableixen a nivell de països europeus. I li deia al senyor 
Salellas, és a dir, som el país amb la taxa de delinqüència inferior, però, en canvi, amb 
les penes més dures i amb més gent a la presó. 

Això ens hauria de fer reflexionar que el sistema no funciona i estic d’acord amb vostè 
que convindria fer una reflexió envers el sistema, però també estic d’acord amb els 
dos-centes juristes i magistrats que han signat un document que li estan dient al 
Govern que deixi de legislar amb base al dolor de la gent i que legisli tècnicament, que 
no vagi a buscar aquesta lluita, aquest combat que tenen perquè quan ha parlat el 
Grup de Ciutadans ha acabat amb la frase que encara no l’he entès i no sé què 
votaran, diu «Aquest no és la pitjor situació.» Encara no sé què vol dir aquesta frase, 
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suposo que deu vol dir una abstenció, vostès mateixos que van votar en contra en el 
moment que es va instaurar aquest sistema. Aquesta competència que tenen per 
veure qui carrega més, jo crec que està fent un mal favor a l’Estat espanyol i un mal 
favor a tothom, perquè això de competir a veure qui penalitza més em preocupa de 
veritat. No escolten dos-centes experts, i això també preocupa, juristes, magistrats... I 
fan cas, i fan cas..., una cosa que li vull fer una reflexió i acabo aquí, parlo del google 
change aquest que han fet de 2 milions de persones que sembla que els han donat un 
suport. Li faré una equació: 2 milions sobre 47 milions, 2 milions sobre 5 milions i mig. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo crec que no 
ho han entès. No, no, ni legislem amb el dolor de la gent, ni fem populisme perquè fem 
ara..., al Codi penal la presó permanent revisable va estar aprovada l’any 2015, 2015. 
Ara algunes forces polítiques al Congrés dels Diputats, liderades pel Partit Socialista, 
pel PSOE, en demanen la derogació, però el Partit Popular ni ho fa en cop calent, ni 
ho fa jugant amb el dolor, ni ho fa amb re del que vostès han dit. El Codi penal amb la 
presó permanent revisable ja està aprovat des de l’any 2015. 

I miri, home, jo sincerament vostès que acaben de fer una cosa que encara dividirà 
més la societat gironina, que és canviar el nom d’una plaça només mitjançant, segons 
la seva moció, una entrada al registre d’una persona que li demanava i del propi grup 
de Convergència i Unió i llavors han fet el gran clam dient que el clam popular els 
portava a fer el canvi, que digui ara que d’entrada 2 milions de firmes recollides a 
través de change.org, que sí però no, quan saben que totes les últimes enquestes que 
han sortit sobre aquest tema diuen que vuit de cada deu espanyols, per tant, el 80 per 
cent de la societat espanyola dona suport al fet que no es derogui la presó permanent 
revisable, deixa molt que desitjar, sincerament, senyor Ribas. 

I en referència al tema del Tribunal Constitucional hi ha un recurs admès a tràmit. Si el 
Tribunal Constitucional resol que la presó permanent revisable no és constitucional, 
nosaltres serem els primers d’acceptar-ho, perquè acceptem les sentències del 
Tribunal Constitucional, quan ens agraden i quan no, perquè respectem i creiem en ell, 
cosa que vostès no fan. 

Miri, jo al senyor Salellas ni li contestaré perquè no vull fer un debat que ara no toca i 
ell busca sempre aquesta crispació que sincerament ja n’hi ha prou, deixi de crispar 
l’ambient. 

Ara, el que sí que lamento molt i ho he de lamentar moltíssim, ho ha dit el senyor 
Terés però he entès que era en nom de tota Esquerra Republicana, i és posar com a 
exemple els terroristes d’ETA. Sincerament li dic molt clar: el meu grup i jo 
personalment sempre, sempre, sempre al costat i a favor de les víctimes dels actes 



148 
 

terroristes, mai al costat dels terroristes, com ha fet vostè amb la seva intervenció. 
Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyor Terés... 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Per al·lusions perquè és una possibilitat que no 
utilitzo... (Veus de fons.)  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Home, senyora Veray, és que 
acaba de dir el que ha dit i... 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Jo crec que l’exemple era prou clar, vull dir jo 
crec que ha quedat prou clar, he fet referència a la política penitenciària envers les 
famílies dels presos d’ETA. (Veus de fons.) Òbviament. I he dit clarament que la 
política penitenciària de dispersió a qui perjudica és a les famílies i que aquesta 
mesura que ni tan sols he dit amb aquestes paraules, que ni tan sols beneficia el pres, 
qui beneficia és a les seves famílies, posa sobre la taula, denota, que la seva visió del 
Codi penal i de la política penitenciària és la revenja perquè fins i tot quan ETA ha 
estat dissolta i ha entregat les armes, val?, doncs quan ETA ha fet això, vostès 
segueixen, el seu Govern segueix amb aquesta política penitenciària de castigar les 
famílies dels presos. Jo crec que ha quedat prou clar i que, per tant, evidentment el 
nostre grup no està al costat del terrorisme, no ho ha estat mai, som un grup pacifista. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs els sembla que ho 
podem deixar així, senyora Veray... (Veus de fons.) Però no per donar arguments 
respecte a això. Ell ha dit el que ha dit, senyora Veray. (Veus de fons.) Bé, si veig que 
no, doncs serà que no, no sé què vol dir, però... (Veus de fons.) Digui, digui, però si 
veig que no està responent una al·lusió, la tallaré. Digui, digui. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, no, sí que li respondré, perquè clar, els 
terroristes que hi han a les presons i que van matar en nom d’ETA porten a les seves 
espatlles més de vuit-cents morts a Espanya, més de vuit-cents morts. Si vostè 
considera que dir el que ha dit no és posar-se al costat del verdugo, en lloc de la 
víctima, sincerament jo crec que els gironins i les gironines m’entendran 
perfectament... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray... (Veus de fons.) 
Senyora Veray, deixem-ho aquí. Jo sincerament no he entès això que està dient vostè 
en absolut, en absolut, eh? En absolut ho ha dit. Si els sembla, passem a la votació 
d’aquesta proposta, d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra?  
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb el 
vot en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
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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 a favor dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, la moció que presenta el Grup Municipal del 
Partit Popular per donar suport i defensar la presó permanent revisable. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
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. 
 
A favor: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

22. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES per millorar la gestió de la 
diversitat a Girona. 

Un 22% dels gironins i de les gironines són nascuts a l'estranger, l'origen dels quals és 
molt divers. La majoria de nouvinguts provenen de l'Amèrica Central i del Sud (44,5%), 
del Magreb (17,6%) i de la Unió Europea (15,7%) i les nacionalitats més comunes són 
Honduras, Marroc i Romania. Girona és, doncs, una ciutat molt diversa, però 
malauradament moltes vegades el desconeixement mutu alça barreres entre les 
diferents comunitats i impedeix l'assoliment de majors cotes de cohesió social. 

En aquest sentit, una Girona per a tothom s'ha de construir amb una mirada global, 
que inclogui la de les persones nouvingudes. Pensem, també, que una bona gestió de 
la diversitat repercuteix positivament en el conjunt de la ciutadania. Tot i que a Girona 
no patim greus problemes de convivència, és imprescindible promoure la relació, 
comunicació i interacció entre tots els veïns i veïnes, sigui quin sigui el seu origen. La 
creació d'espais i de dinàmiques de relació genera confiança interpersonal, construeix 
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xarxes cíviques i acumula un capital social que pot revertir en positiu al conjunt de la 
societat. 

Per tots aquests motius, pensem que el Consistori ha d'aprofundir en les polítiques 
públiques de gestió de la diversitat i de la immigració i actuar en dues grans línies: 
d'una banda, promoure la igualtat real de drets, deures i oportunitats socials de tots els 
ciutadans; i de l'altra, promoure la interacció positiva entre tots els veïns i veïnes 
posant èmfasi en el sentiment de pertinença compartit, tot estimulant el contacte, el 
coneixement mutu i el diàleg com a via per fomentar la cohesió. 

Per aquestes raons, proposem a aprovació d'aquest plenari: 

1.- Visibilitzar i normalitzar la diversitat cultural present a la ciutat a través de mesures 
com ara campanyes de sensibilització, tallers antirumors o experiències de diàleg 
intercultural. 

2.- Impulsar experiències de mediació en aquells casos on es detectin problemes de 
convivència relacionats amb prejudicis xenòfobs o amb persones nouvingudes en 
general. 

3.- Realitzar activitats formatives per al personal de l'Ajuntament amb l'objectiu de 
capacitar-los millor per a atendre una ciutadania diversa. 

4.- Promoure l'associacionisme entre persones nouvingudes amb campanyes 
destinades als diferents col·lectius d'immigrants de la ciutat, i sobretot, a les persones 
no organitzades. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la moció 
número 22 d’Esquerra-MES. La defensarà el senyor Terés. Endavant. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, que m’he guardat tota la feina pel final. (Veus 
de fons.) Aquesta moció no la llegiré perquè evidentment ja la tenen, suposo que l’han 
pogut valorar, el que vol posar sobre la taula és una problemàtica que nosaltres creiem 
que evidentment ens afecta, ens afecta cada vegada més, darrerament, per exemple, 
hem tingut l’exemple del nord d’Itàlia, és el problema de la xenofòbia, de la 
discriminació, doncs és una problemàtica que va apareixent molt sovint lligada a les 
polítiques de l’extrema dreta i dels moviments populistes i, per tant, a nosaltres ens 
sembla que cal fer prevenció i la millor prevenció és la que nosaltres volem posar a 
sobre la taula, que té a veure amb mesures, amb mesures de proximitat, amb mesures 
que intenten desactivar els rumors, els estereotips, les polítiques d’intentar fer la 
mediació, de donar a conèixer quines possibilitats ens permeten la riquesa cultural. 
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Per una banda creiem que hi ha tot un seguit de mesures que tenen a veure amb 
visibilitzar, amb normalitzar la diversitat cultural i que, per tant, podrien passar per 
accions que es poden entendre des del propi Ajuntament que tenen a veure amb 
campanyes de sensibilització, tallers antirumors, experiències de diàleg intercultural, 
per una altra banda, ens sembla que hi han experiències de mediació, per exemple, en 
comunitats de veïns amb mediació on hi ha conflictes o possibles conflictes i, per tant, 
disposar d’aquests recursos a nivell municipal ja sigui directament o per intermediació 
d’entitats que tenen experiència en aquests camps ens sembla que seria positiu. 
També tot allò que té a veure amb la formació del personal municipal, perquè ha de 
cridar l’atenció aquesta diversitat. I, per tant, creiem que la formació d’aquesta primera 
línia que té per encàrrec l’atenció a la població val la pena fer-la i que aquesta 
formació doni recursos a situacions que segurament els mateixos treballadors 
municipals ens podrien explicar, molts d’ells amb anècdotes i amb situacions que a 
vegades no saben massa com poder manejar, alguns sí, perquè evidentment 
l’experiència els porta, però sempre hi ha rotació de personal i evidentment la formació 
del personal municipal és imprescindible. 

I després per últim, la promoció de l’associacionisme també ens sembla que és un 
repte important de cares a la ciutat, és a dir, més enllà de l’atenció, de l’acollida, el fet 
de facilitar l’organització, la creació de col·lectius d’immigrants o col·lectius mixtos que 
permetin la participació en la nostra societat, que és la societat d’acollida. 

Ja entenem que tot això són unes mesures que per sí soles no resoldran aquest 
problema que comentava a l’inici de la discriminació racial, de la segregació, ja 
entenem que segurament el que cal són segurament polítiques d’habitatge que evitin 
la formació de guetos o polítiques educatives que evitin la segregació escolar o per 
què no, evidentment, avançar amb el dret a vot de tots aquests col·lectius, molts d’ells 
són ciutadans de Girona i no tenen dret a vot i estem parlant de prop d’un 20 per cent 
i, per tant, això també és un fre, el fet que ciutadans que estan empadronats no puguin 
exercir aquest dret a vot. Ja entenem que evidentment calen moltes més coses que 
aquest paquet de mesures que nosaltres proposem, aquestes es circumscriuen en 
aquest camp de la mediació, de la sensibilització i, per tant, ja entenem que no resolen 
o que no prevenen tota aquesta problemàtica, però sí que veiem que són unes bones 
propostes de cares a anar-les implementant, algunes d’elles evidentment ja s’estan 
fent, però segur que es pot aprofundir molt més i, per tant, els demanem el vot 
favorable en aquesta moció. Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, aquesta 
moció una la llegeix i pot dir: «Ah, doncs està bé, és de caire social, és... Miri, doncs jo 
els he de dir que a mi m’ha creat molts dubtes. D’entrada l’he trobat cínica i li he de dir, 
o sigui, problemes de convivència? Però si els que estan creant problemes de 
convivència a la nostra societat són vostès, si la gent que té por a sortir a manifestar el 
seu pensament que no és el que pensen vostès li fa por, si ahir a la Plaça del Vi hi 
hauria hagut molta més gent de la que va haver-hi però no va sortir perquè no vol que 
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siguin assenyalats. Però si això és el que estan fent ara vostès a la ciutat de Girona. I, 
escolti jo amb els col·lectius que..., i tant amb la gent nouvinguda, el que faci falta. De 
fet m’ha sorprès que en tota la seva moció no parlen d’integrar-los, això sí, parlen que 
s’organitzin, parlen de parlar amb ells i posar èmfasi en el sentiment de pertinença 
compartit, que em pregunto quin sentiment de pertinença és, si és que volen 
adoctrinar-los. Sincerament els ho he de dir, és que aquesta moció té un transfons que 
a mi em preocupa i em preocupa molt, perquè la diversitat cultural hi és, i ideològica, i 
sexual, i de molts altres tipus a la nostra societat i vostès des de fa molts mesos no 
respecten aquells que no pensen com vostès. 

Per tant, jo ara m’he de creure la moció que presenten? M’he de creure les seves 
bones intencions? Doncs sincerament actes de fe ja fa molt que no en faig, en aquest 
Ajuntament, ja ho saben. I, per tant, si el que volen és tenir-los organitzats per 
adoctrinar-los, no comptin amb nosaltres. Si el que volen és seguir parlant de 
campanyes de sensibilització, de millor relació, de tot, amb els nouvinguts, però el que 
fan és seguir creant confrontació i trencament de la convivència a la nostra societat en 
funció de si s’està a favor o en contra de la independència, amb nosaltres tampoc hi 
comptin, perquè no fan campanyes de sensibilització o aquests tallers antirumors 
perquè aquells que no pensem com vostès deixem d’estar insultats i amenaçats, 
senyor Terés? Per què no ho fan això? Per què no ho fan? Per què no fan coses en 
què a Girona tots els gironins i les gironines, pensin com pensin i votin el que votin, 
puguin sortir al carrer sentint-se lliures i segurs? Per què no ho fan això? 

Per tant, ho sento molt, però aquesta moció la trobem en aquests moments molt 
cínica, la trobem que no s’adequa a la realitat que tenim a la nostra societat 
actualment degut al seu procés independentista i, per tant, ens agradaria, sincerament, 
veure més responsabilitat política de persones que formen part d’aquest Ajuntament 
que [#, 04:35:19] no estan a l’equip de govern semblen equip de govern quan es parla 
d’independència. No els ho votarem en contra perquè jo no estic en contra de cap 
campanya de sensibilització que ajudi que les persones nouvinguts se sentin millor, 
més còmodes, més integrades –que vostè no ha fet servir aquesta paraula en tota la 
seva moció– a la nostra ciutat, fa molt que treballem en aquests temes des de 
l’Ajuntament de Girona i penso que ni aquest Govern ni el d’abans ni cap govern que 
vingui deixarà de fer-ho, però sincerament en lloc de parlar tan, tan, tan dels 
nouvinguts, potser que es preocupi dels gironins i les gironines que no comparteixen la 
independència i en aquests moments no poden sortir tranquils al carrer degut a la 
pressió i a la constant agressió que vostès els estan sotmetent. Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez: Gràcies, alcaldessa. En nuestras ciudades (…) un 
entorno dinámico donde cada vez más compartimos nuestro día a día con gente de 
todos los orígenes. Para su buena acogida e integración es fundamental el 
conocimiento común de la realidad, la preparación de una llegada amable a nuestra 
sociedad y de una integración (…), la sociedad de la que formamos parte muy a 
menudo crea estereotipos o prejuicios que no se ajustan a la realidad. En este sentido 
existen en diferentes municipios las redes antirumores que buscan dar a conocer a la 
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gente, los hábitos, la cultura y la manera de ser de los diferentes ciudadanos, de 
manera que se eviten prejuicios demasiado habituales. 

Desde el Grupo Municipal de Ciutadans apoyamos las redes antirumores y 
entendemos que es una demanda más que refuerza los vínculos entre los residentes 
más antiguos y aquellos que van llegando a nuestros municipios. Las nuevas 
incorporaciones a nuestra ciudad entran en contacto con el Ayuntamiento al poco de 
establecerse, por este hecho es por lo que es básico que el personal del Ajuntament, 
del Ayuntamiento, haya recibido previamente formación que facilite la acogida, la 
resolución de las necesidades de los nuevos llegados y su día a día. También 
nosotros, los regidores, tenemos que ser permeables, inclusivos y tenemos que tener 
la visión que la pregunta y la respuesta a las inquietudes de los nuevos ciudadanos 
pensando que con las nuevas incorporaciones no perdemos identidades, sino que las 
enriquecemos. Es la suma de todos los que nos hará más fuertes, más cercanos y 
más ricos socialmente hablando. 

Nuestro grupo votará a favor de esta moción. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Referent a la moció, compartim la 
importància de posar en valor la riquesa, diversitat cultural i que tothom vingui d’on 
vingui, sigui d’on sigui, es pugui sentir partícip del que és el projecte comú de 
construcció de la ciutat de Girona. Només volíem fer un petit matís respecte a la 
moció, que és el posar en valor la feina que ja està feta fins ara, que entenem que en 
el títol, que diu «millorar la gestió de la diversitat» entenem que ja queda una mica 
implícit això. En molts centres cívics, a dintre de la programació, hi ha experiències de 
diàleg intercultural que han tingut molt d’èxit amb grans resultats i també volíem posar 
en valor les associacions de nouvinguts que estan funcionant i les activitats que 
realitzen com, per exemple, per dir-ne una, l’Associació d’Hondurenys de Girona. 

Respecte a les activitats formatives del personal de l’Ajuntament apunten a un debat 
de fons de com passar de la fase que estem ara dels plans d’acollida a passar a plans 
de ciutadania, és a dir, les propostes. I cal afrontar també, com apunten a la moció, les 
diferències culturals d’origen han pogut també portar alguns petits conflictes de 
convivència a l’espai públic que cal combatre des de diferents fronts. Són oportunes 
les campanyes que proposen vostès però també potenciar la presència dels 
educadors de carrer que poden ajudar a resoldre aquests conflictes de la millor 
manera possible i també proposaríem que el fet que pensem que l’origen d’aquests 
educadors sigui també divers podria ajudar la comprensió mútua i aquesta gestió de la 
diversitat. 

En resum, hi votarem a favor. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Granados... 
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Sr. Toni Granados Aguilera (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Evidentment la moció la votarem a favor, però volem destacar tres aspectes per 
nosaltres bàsics i que haurem avançar conjuntament amb millorar la gestió de la 
societat. Primer, visualitzar la integritat per d’una vegada avançar en cohesió social. 
Veiem bé, la proposta de tallers antirumors i creiem que des de l’Ajuntament s’avanci 
per uns catàlegs d’activitats antirumors amb una aposta per la interculturalitat i que 
ofereixi gratuïtat a entitats, serveis, equipaments i centres educatius. 

Segon. A la nostra ciutat tenim una gravíssima anomalia democràtica que fa veïns i 
veïnes que no tinguin dret a vot ni puguin ser votats. Avui a Catalunya vivim (...) de 
persones que (...) origen, això és greu. Hem d’ensenyar accions de sensibilització (...) 
per donar més visibilitat i trobar solucions en aquesta limitació de drets i a Girona no 
tenim de mirar enrere, allà on viuen i on treballen s’han de tenir drets i obligacions 
igual que qualsevol altra persona que hagi nascut aquí. 

Tercer. Denunciar aquells que basen la seva acció política en l’exclusió, en el treball 
contrari a la segregació escolar. I volem aprofitar, volem agrair a l’Espai Antiracista de 
Girona i Salt i Girona Acull, com altres col·lectius de la ciutat, que estan fent una bona 
feina per visualitzar la diversitat i proposar accions per millorar-la. Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Anuncio ja el vot favorable 
del nostre grup a aquesta moció. I aprofito ja, com que és el vot favorable, vol dir que 
moltes de les coses que vostès ens proposen les canalitzarem i les acceptem, però sí 
que crec que és un moment o jo aprofito aquest moment per reconèixer la tasca que 
estan fent, no des d’ara sinó ja fa temps, els serveis socials d’aquest Ajuntament vers 
tot el tema d’acolliment dels nouvinguts, no adoctrinem els nouvinguts, ni molt menys, 
sinó que els integrem a la nostra societat. I vull que quedi clar perquè a més és una 
tasca que ja, com els dic, no depèn del nostre Govern, sinó que ja ens l’anem trobant i 
l’únic que hem fet és des del nostre Govern apostar per la seva continuïtat i reforçar-ho 
amb totes aquelles mesures que tinguem a mà. Per tant, no adoctrinem, sinó que 
integrem. 

És un model molt específic que es basa..., inclús s’empara amb el model basc i que 
inclús som coneixedors perquè en converses amb el secretari general d’Immigració 
actual de la Generalitat doncs hi ha hagut a vegades certes discordances perquè 
potser no s’alinea molt amb les línies marcades des d’aquest departament, però així li 
hem fet arribar a ell que nosaltres continuarem apostant per la continuïtat d’aquest 
model perquè creiem que la trajectòria és bona i els resultats són bons. I per això 
continuem per aquí. Com aquí s’ha dit, la interculturalitat és un tema transversal que 
es treballa amb moltes de les activitats i projectes comunitaris que ja es fan i amb 
serveis específics socioeducatius que fan els centres cívics i els serveis socials bàsics 
a la nostra ciutat, que tenen com a objectiu bàsic l’accés a la ciutadania i l’exercici dels 
drets de tots els ciutadans. Com vostès ja saben i crec que també se sumaran amb mi, 
molta part d’aquesta acollida dels nouvinguts es fa mitjançant entitats del tercer sector, 
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que avui ja se n’ha parlat moltes vegades d’ells, i crec que és el moment de reconèixer 
la tasca que fan aquestes entitats com són Àkan, Creu Roja i Càritas, amb aquest 
paper concret d’acollida del nouvingut, perquè hi sumen el vessant evidentment 
administratiu, que s’ha de fer moltes vegades amb aquestes persones, però també hi 
sumen el vessant més social, que ells molta més experiència i el treballen molt bé. Jo 
vull agrair la tasca a aquestes tres entitats en concret que ens ajuden en aquesta 
acollida. 

Quan parlem d’integració del nouvingut la fem des del punt de vista d’integració a la 
nostra ciutat i ja des de primer moment, i s’intenta fer un tractament molt individual, 
perquè a ningú se’ns escapa que depenent d’on venen aquestes persones tenen unes 
peculiaritats diferents. Però també tenim en compte d’on venen però també a on van, 
perquè és evident que depèn de quin barri van a viure té les seves característiques, 
les seves peculiaritats i els hem d’ajudar a integrar-se i a adaptar-se a aquest barri, al 
funcionament del barri, les associacions, etcètera, puntuals d’aquest barri. Vaig 
acabant. Per tant, entenem que la integració conjunta i això vol dir participar en les 
activitats del barri, vol dir participar amb l’altra gent que viu al barri és important perquè 
s’enforteixen els dos aspectes. Per tant, la tasca que estan fent els centres cívics i els 
serveis socials bàsics de normalització d’aquesta acollida però a la vegada fer-la 
individualitzada, integrant-los en les activitats del barri creiem que és molt positiva, 
creiem que hem de fer tallers antirumor, però que aquesta integració hi hagi una 
manera també de fer l’antirumor i per aquí continuarem treballant. 

Per no allargar-me, ja saben vostè com s’intenta potenciar la integració d’aquests 
nouvinguts amb associacions com podria ser el Centre Cívic Santa Eugènia amb 
l’Associació Africans Subsahariana, Marroquins i Hondurenys, el Centre Cívic del Ter 
amb les dones marroquines, el Pont Major, amb les dones àrabs, el Pont del [#, 
04:46:05] amb el col·lectiu gitano, tallers múltiples que hi han del banc del temps, 
tallers de cuina, qui tenim per veí, tots els temes de diàleg intercultural... 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí. Entenem que estem treballant aquesta línia, donem 
suport a aquesta moció perquè l’únic que farà és potenciar més aquesta integració 
d’aquestes persones. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies. Gràcies a tots els grups que hi 
donaran el seu vot favorable per fer l’esforç d’entendre de què anava aquesta moció i, 
per tant, saber-la analitzar en la seva justa mesura. Evidentment estem totalment 
d’acord que s’ha de posar en valor la feina feta, la feina feta fins ara, que no és poca, 
l’Ajuntament de Girona ha optat tradicionalment per un model de no centralitzar tota 
l’atenció dels ciutadans nouvinguts a la ciutat en un únic punt, sinó fer-ho d’una forma 
transversal des de la seva xarxa de centres cívics d’equipaments de serveis socials. I, 
per tant, també ens sembla que val la pena recuperar aquesta figura –per anar sumant 
coses que han anat sortint– dels educadors de carrer, nosaltres és una figura que 
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també hem reivindicat a vegades amb molta precisió, algun educador de carrer que 
trobem a faltar en algun barri concret. I, per tant, creiem que evidentment fan feina a 
barris, posar en valor la feina que es fa als barris, els projectes comunitaris a les 
entitats que treballen en el tercer sector, l’espai antiracista, la bústia que té de 
denúncies que evidentment és una bona eina i que caldria també potenciar-la. Per 
tant, es tracta d’això, d’una moció que el que vol és intentar anar sumant tot això, 
intentar-ho coordinar, avançar, potenciar-ho més perquè evidentment els reptes que 
ens depara el futur no són menors i tot l’esforç que es faci en aquesta línia creiem que 
serà benvingut. 

Per tant, ja entenem que tot això es circumscriu només en un àmbit que és aquest de 
la sensibilització, de la mediació, de posar recursos en favor de l’educació i que 
evidentment caldria treballar per la cohesió social, pel dret a l’habitatge, perquè s’evitin 
guetos, perquè en el camp de l’educació també es faci feina, però evidentment això 
serà objecte segurament d’altres mocions o d’altres debats que tindrem aquí. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del 
Grup Municipal del Partit Popular, la moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana - MES per millorar la gestió de la diversitat a Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa- presidenta): Moltes gràcies. 
 

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

23. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C's) per reprendre el 
diàleg amb les institucions de l'Estat. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

Les institucions juguen sense cap mena de dubte un paper fonamental en el dia a dia 
d'una ciutat, d'una comunitat i d'un país, doncs són vitals per establir i mantenir un 
ordre social i, per tant, tota institució té una finalitat concreta. Com a tal, és important 
que existeixi cooperació bidireccional entre totes elles. 

En aquest sentit, l'article 3 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic recull, entre els principis generals que han de regir l'actuació d'una 
Administració Pública, la lleialtat institucional. De la mateixa forma es pronuncia l'article 
140 del mateix text legal, quan estableix que les diferents Administracions Públiques 
actuen i es relacionen amb altres Administracions i entitats o organismes vinculats o 
dependents d'aquestes d'acord amb el principi de lleialtat institucional. I, en igual 
sentit, es manifesten els articles 31.2 i 107.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

No obstant l'anterior, durant els últims mesos hem pogut constatar com, a la ciutat de 
Girona, aquesta col·laboració i cooperació interadministrativa i aquesta lleialtat 
institucional a la que fan esment les normatives referenciades, ha deixat d'existir. 

Hem vist com, des d'aquest ajuntament, s'han trencat relacions amb les institucions 
estatals, ocupant així les pàgines de la premsa local. Però no només això, sinó que 
amb diferents decisions que s'han anat prenent arran d'aquesta ruptura de relacions - 
sempre fem referència a decisions merament polítiques - la nostra ciutat ha passat 
d'ocupar les pàgines de la premsa local a ocupar-les a nivell autonòmic i també a nivell 
estatal. 

Quin benefici hi treu Girona d'aquesta ruptura de relacions? 

Quin benefici hi treuen els gironins i gironines d'aquesta decisió política? 



158 
 

Som conscients de que les institucions, en algunes ocasions, tenen problemes per 
complir amb els compromisos amb la nostra ciutat i, per això, recolzem que s'exigeixi 
al Govern d'Espanya, o a la Generalitat de Catalunya, que respectin els compromisos 
adquirits amb Girona. 

No hem d'oblidar que, com a regidors, hem de tractar assumptes de política municipal i 
que el nostre àmbit d'actuació és el municipi, els gironins i les gironines. I és important 
remarcar que el govern de la ciutat de Girona, sigui del color que sigui, ha de vetllar 
per tots els seus veïns, independentment de la seva ideologia. 

També hi ha a Girona ciutadans que no pensen com l'actual equip de govern. Ells no 
són Girona? Ells són igual de gironins i gironines que qualsevol altre ciutadà. 

Aquest "bucle" en el que hem entrat a Girona no beneficia, en absolut, la nostra 
ciutadania. Només fa que seguir dividint els gironins per la seva ideologia, els continua 
enfrontant. 

Necessitem una ciutat on gent de diferents ideologies pugui conviure pacíficament, on 
les institucions col·laborin de manera bidireccional, una ciutat on el més important sigui 
el respecte per sobre de la intolerància. 

És per tot això, que el grup municipal de CIUTADANS, proposa els següents punts 
d'acord: 

1.- Que l'alcaldessa i l'equip de govern reprenguin el diàleg amb les institucions de 
l'Estat, millorant els fluxes d'informació i la coordinació i cooperació existent fins el 
moment. 

2.- Comunicar aquest acord a la Subdelegació del Govern a Girona per al seu 
coneixement. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara seria la moció número 23, 
que és a proposta del Grup Municipal de Ciudadanos. Senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, tots han llegit la nostra 
proposta i crec que aquesta és molt clara. Creiem que les institucions presents a la 
nostra ciutat, per tant, parlem de nivell municipal, nivell autonòmic i també nivell 
estatal, han de tenir una bona comunicació bidireccional entre elles. Crec que a ningú 
se li escapa que estem veient com això no està succeint a la ciutat de Girona i creiem 
que és una decisió que més enllà de la ideologia dels diferents grups d’aquest 
consistori, trencar relacions amb alguna de les institucions presents a la nostra ciutat 
només ens pot portar a un carreró sense sortida que és clarament perjudicial per a tots 
els gironins i per a totes les gironines, independentment del que pensin. Per tant, des 
del meu grup els demanem el vot favorable a la proposta. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
donarà suport a la moció, evidentment, com no podia ser d’una altra manera, però sí 
que volia fer un parell de reflexions al Grup de Ciutadans que és qui la presenta, el 
proponent. La veritat és que jo hagués agraït que aquesta moció l’haguéssim posat ja 
en pràctica des del primer dia com ha fet el meu grup i durant aquests cinc mesos a 
través de precs i preguntes a l’alcaldessa i de declaracions públiques demanant-li dia 
sí i dia també que tiri enrere els dos oficis que són els causants de tota la situació que 
després s’ha arribat amb la qual trenca relacions amb els representants del Govern 
d’Espanya a Girona i a Catalunya, amb la Casa Reial i amb els cossos i forces de 
seguretat de l’Estat. Per tant, benvinguda la moció, benvingut el recolzament del Grup 
de Ciutadans, però els he de dir que arriben gairebé cinc mesos tard en aquest 
recolzament. 

També dir-los que precisament la moció crec que l’han limitat molt, a mi em preocupa 
que la seva moció no reflecteixi el que es retornin les relacions normals amb els 
cossos i forces de seguretat, amb la Guàrdia Civil i la Policial Nacional, quan a més fa 
poques setmanes vam viure una jornada de la Policial Local trista, trista perquè per 
part de l’Alcaldia s’ha pres la decisió que s’ha pres i, per tant, no va ser com la dels 
altres anys, on era un moment d’unitat i germanor de tots els cossos de seguretat, sinó 
que només era de la Policia Local atès que no es va deixar que es convidés Guàrdia 
Civil i Policial Nacional, amb la qual la Policia Local sempre hi ha tingut una relació 
extraordinària, perquè hem de dir que totes les forces de seguretat en aquesta ciutat 
sempre han tingut una relació extraordinària, no només de coordinació, sinó també 
d’amistat més enllà de la feina que fan i això a part de la irresponsabilitat de 
l’alcaldessa signant els dos oficis que va signar el 4 d’octubre, doncs, ho ha posat i ho 
està posant en perill. 

I també dir-li que bé, que la moció en sí per mi té aquest dèficit, en el punt 2 ho 
expressa claríssimament perquè diu que només es comuniqui l’acord..., per desgràcia 
suposo, senyora Pujola, que no tirarà endavant i que ens quedarem bastant soles a 
defensar la normalitat en aquesta ciutat, doncs jo ho hagués també ampliat a fer-ho, a 
comunicar aquest acord a la Guàrdia Civil, a la Policial Nacional, a la pròpia Delegació 
del Govern i també a la Casa Reial perquè també crec que la moció hauria d’aprofitar 
per restablir i demanar que es restableixin les relacions amb la Casa Reial, la qual fa 
poques setmanes hem viscut un nou episodi d’anar en contra de tot allò que té a veure 
amb la Casa Reial com és denegar-li per part d’aquest equip de govern el que es 
pugui celebrar els premis de la Fundació Princesa de Girona a l’Auditori. 

Per tant, com li dic, benvinguda sigui la moció i el suport, però per desgràcia els partits 
independentistes sectaris en aquest Ajuntament sumen més vots que els nostres i 
sembla que a ells els agrada i els interessa més la crispació i la confrontació a la 
societat gironina que la normalitat que vostès avui demanen i que saben que jo 
comparteixo i que m’han sentit defensar durant aquests cinc mesos dia sí, dia també. 
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Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP)): Gràcies, senyora alcaldessa. Certament 
compartim el fons de la moció, creiem que l’Ajuntament de Girona ha de mantenir i 
tenir bones relacions amb les diferents institucions ja siguin de la Generalitat, de 
l’Estat, etcètera. Ja no només per un tema de llei, com fa esment la moció, sinó també 
pel benefici de la ciutat. Estem d’acord també que l’Estat, tot i la situació de la relació 
que hi ha entre administracions, es comprometi a mantenir els acords que ha arribat 
per la ciutat. El problema, al nostre enteniment, és que creiem que les normalitzacions 
de les relacions de l’Ajuntament amb l’Estat no s’aconseguiran a través d’aquesta o 
posteriors mocions que es presentin, hauria de ser l’alcaldessa i el seu equip de 
govern que faci aquest pas, de la mateixa manera que van decidir en el seu moment, 
en el seu dia, trencar-les. Creiem que la fractura que viu la ciutat i el país amb mocions 
d’aquest tipus no ajuden a la normalització de les relacions entre institucions. Pels 
motius esmentats, el nostre grup s’abstindrà en aquesta moció. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): Gràcies. «Gent de diferents 
ideologies puguin conviure pacíficament.» Això ho explicava la senyora Pujola en la 
seva moció. Cal que li recordi l’1 d’octubre? Com vostès han justificat que no 
poguéssim viure pacíficament, que tenim un gironí a l’exili, que Roger Torrent ha estat 
amenaçat directament pel Partit Popular amb els seus fills de la manera més vil que hi 
pot haver. És aquesta la pau de la qual parlen vostès en la seva moció, senyora 
Pujola? Una moció en què parla del diàleg i no exigeix res a l’Estat, absolutament res, 
només exigeix a l’Ajuntament, a l’Estat, res. No exigeix res a un estat que tomba per 
sistema totes les lleis que aprova el Parlament de Catalunya, o un estat que no 
proposa absolutament res a Catalunya, un estat que empara la violència i que, de fet, 
ja és l’estat de l’a por ellos, un estat que persegueix vaguistes. Per tant, nosaltres no, 
no votarem la seva moció perquè no acceptem que vostès diguin que aposten pel 
diàleg quan són aquells que estan propiciant la violència dia rere dia des del poble de 
Catalunya. 

I acabaré amb la cita d’un pensador algerià, que a vostè suposo que les cites li 
agraden, era un senyor que es deia Albert Camus, no sé si sap qui és. Deia: «Sí, el 
que s’ha de combatre avui són la por i el silenci i amb ells la separació dels esperits i 
les ànimes que aquesta por i silenci produeixen, el que s’ha de defensar és el diàleg i 
la comunicació universal entre els homes; la servitud, la injustícia i la mentida són les 
[#, 04:56:59] que trenquen aquesta comunicació i impedeixen el diàleg.» La seva 
servitud al règim, la seva injustícia com a Estat, la mentida dels mitjans de 
comunicació i dels seus portaveus permanent envers el que passa al nostre país. 

Gràcies. 



161 
 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Miri, nosaltres en teoria 
som partidaris que l’alcaldessa es reuneixi sempre i que parli amb la delegació de 
l’Estat per desencallar tots els temes que facin falta, de fet, nosaltres som molt 
partidaris dels diàlegs, sempre, sempre, de parlar, sempre, de convèncer i 
d’intercanviar punts de vista, de fet, fa anys i anys i anys que estem reclamant un 
diàleg amb l’Estat espanyol, vostè ho sap perfectament, i la resposta a l’altra banda 
sempre ha estat: no, no i no. 

A partir del dia 1 d’octubre la resposta no va ser no, no i no, sinó que va ser el 155 
directament. I què vol dir el 155? Doncs el 155 és empresonament sense llibertat 
condicional dels nostres presos, que són presos polítics, vol dir exili dels altres polítics, 
vol dir bloqueig de les institucions, vol dir atac a la llengua, a l’escola i als mitjans de 
comunicació, vol dir un rosari de denúncies per falsos delictes d’odi, vol dir 
imputacions arbitràries, un reguitzell. 

Per tant, tot i que nosaltres portem el diàleg en el nostre ADN, aquesta moció la 
votarem en contra perquè és una moció que es posa al costat dels qui van ordenar la 
repressió a la nostra gent el dia 1 d’octubre i aquesta és una línia vermella que 
nosaltres no traspassarem mai. Als que varen actuar amb violència contra la gent de 
Girona que va anar a votar tranquil·lament, doncs ni aigua, senyora Pujola. 

I encara com si no n’hi hagués prou, votarem que no perquè trobem intolerables les 
amenaces del senyor Millo amb relació al futur d’alguns projectes que l’Estat té 
emparaulats a Girona. Nosaltres no podem admetre de cap manera voler negociar 
posant una amenaça a sobre de la taula de negociació. Moltes gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. (Pausa.) Aquesta és la 
resposta que es rep actualment quan es demana dialogar amb el que està succeint a 
Catalunya: silenci, silenci absolut. I fa molt poc, sap quina era la resposta? Pilotes de 
goma, porres i privar votar. Davant d’aquests fets, el que va posar de manifest 
l’alcaldessa d’aquesta ciutat i l’equip de govern és que el que requeríem evidentment 
és diàleg, però requeríem que es demanés perdó i s’assumissin les responsabilitats 
del que va succeir l’1 d’octubre en aquesta ciutat. I avui la resposta segueix sent el 
silenci. Segueixen sense assumir les responsabilitats i sense adonar-se’n que el va 
van vindre és allò de a por ellos i a reprimir gent que pensa diferent. 

A part d’això li puc ben assegurar que el diàleg del dia a dia per tirar endavant els 
temes de la ciutat no s’ha de reprendre perquè mai s’ha trencat, en absolut. Es tenen 
les reunions i es tenen les converses que facin falta per totes aquelles matèries que 
afecten la ciutat en el seu dia a dia, no hi ha hagut trencament de cap mena, conversa 
ni de cap necessitat de tindre de recorre a cap mena de coacció per poder tindre de 
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parlar o tindre de tractar els temes que afecten la ciutat. El que trobem aberrant és que 
en el moment actual vingui el seu grup i presenti aquesta moció. 

Jo li vaig dir en el seu moment a una persona del seu grup: si volen baixar a torejar a 
la plaça, ho facin de veritat i no s’amaguin a darrere de mocions que l’únic que fan és 
fer doldre més el que va patir aquesta societat. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyora Veray, jo crec que la 
moció no arriba tard, o sigui, és una moció que simplement arriba. Des del meu grup 
no recordem una moció com aquesta per part del Partit Popular, així que el que arriba 
tard és potser la crítica. En tot cas, regidora, gràcies pel vot favorable del seu grup. 

Ara ja sé, senyor Ribas, per què vostè porta l’Àrea de Cultura, perquè és vostè un 
grandíssim actor, senyor Ribas. 

Vostè, senyor Salellas, m’ha dit avui..., m’ha parlat de la meva servitud al règim, m’ha 
comparat amb un funcionari franquista, jo crec sincerament que les seves declaracions 
a una regidora com jo de Ciutadans per defensar la democràcia en ple segle XXI es 
qualifiquen per si soles. Per tant, crec que no li haig de donar més resposta que 
aquesta. 

Mirin, nosaltres estem aquí pel benestar de tots, no només per una part de la 
ciutadania i creiem que si perdem tota connexió amb les institucions de l’Estat, potser 
aquí qui guanya és el seu ego, però segur que qui perd és la ciutat i tots els gironins i 
gironines. Creiem que un governant no només ha de fer allò que li agrada, sinó també 
el que no li agrada tant i si tenim una representant, en aquest cas vostè, senyora 
Madrenas, com a alcaldessa, que ha de parlar amb les institucions de l’Estat per 
negociar, per facilitar i per exigir, no pot oblidar que aquesta és una de les seves 
funcions i creiem que si vostè com a alcaldessa no està disposada a fer la seva feina, 
des del meu grup li demanem que deixi pas a algú amb més sentit de ciutat i del deure 
perquè creiem que no podem perdre tots per aconseguir quatre titulars o tres 
fotografies als mitjans de comunicació. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Només per 
posar-li un exemple, aquest mateix divendres estava parlant amb el cap de gabinet 
d’un ministre, per exemple, per un tema de ciutat. Vull que ho sàpiga, perquè potser la 
demagògia l’està fent vostè ara. Podem passar a la votació d’aquesta moció? 

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra?  
Abstencions? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
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Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots a favor dels grups municipals 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la 
moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans per reprendre el diàleg amb les 
institucions de l’Estat. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció es desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
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. 
 
Abstenció:  
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
A favor: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

24. Moció que presenta el grup municipal CUP - Crida per Girona de millores en 
el transport públic davant la diversitat funcional. 

Girona disposa d'una xarxa de transport públic que ha anat creixent en els darrers 
anys. Actualment el bus urbà, la Girocleta o el taxi són bones alternatives al vehicle 
privat i que s'adapten a les diferents realitats dels gironins i gironines. Poc a poc també 
s'han anat adaptant els transports per fer-los més accessibles davant la diversitat 
funcional. Al mateix temps, però, el transport públic encara té moltes possibilitats de 
millora a la nostra ciutat i especialment per a les persones amb dificultats de mobilitat. 

D'una banda, la mobilitat reduïda suposa encara avui un problema per moure's per una 
Girona lluny de ser plenament accessible. De l'altra, sabem que la mobilitat i el 
transport públic són elements clau per avançar cap a una ciutat sostenible. Per això és 
molt important oferir a les persones amb dificultats de mobilitat una bona alternativa al 
vehicle privat. 
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Pel que fa al bus urbà hem anat avançant en accessibilitat, però encara no és un mitjà 
de transport plenament segur ni pràctic per a les persones amb mobilitat reduïda. Tot i 
així, per facilitar l'ús del bus a aquestes persones fa anys que se les va incorporar a la 
targeta Bus Social que ofereix 40 viatges gratuïts per mes. Aquesta targeta però està 
subjecte a criteris econòmics i exigeix la renovació anual. Això comporta una dificultat 
afegida innecessària per a la finalitat de la mateixa. 

El taxi sovint es converteix en l'únic mitjà de transport factible per les persones amb 
dificultats de mobilitat, per això és clau oferir un bon servei de taxi adaptat. Actualment, 
però, la reduïda flota de vehicles adaptats i la manca de coordinació entre aquests 
serveis obliga a les persones amb mobilitat reduïda a haver de reservar amb un o més 
dies d'antelació i, en dies festius o èpoques de vacances, fins i tot pot resultar 
impossible disposar d'un taxi adaptat. El mateix Pla de Mobilitat Urbana de Girona 
aprovat el 2014 ja detectava aquestes mancances i proposava millorar el servei per a 
persones amb mobilitat reduïda augmentant el nombre de llicències de taxi i creant un 
grup de treball per oferir el servei de taxi a preus d'altres transports públics. En relació 
al nombre de llicències el nou Reglament Regulador del Servei del Taxi preveu que 
augmentin fins el 20% en 10 anys fixant que totes les noves llicències hauran de ser 
adaptades a persones amb mobilitat reduïda, però alhora comprometent-se a adoptar 
mesures per incentivar l'adaptació dels vehicles actuals. El reglament també preveu 
que s'estableixi un sistema de guàrdies per garantir que el servei quedi sempre cobert. 

En definitiva, per tal de continuar avançant cap a una Girona plenament accessible 
que no converteixi la diversitat funcional en un problema per a la mobilitat, cal millorar, 
també, els actuals serveis de transport públic i el seu accés a les persones amb 
mobilitat reduïda. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple municipal 
l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Millorar els requisits per a les persones amb una discapacitat reconeguda 
igual o superior al 65% per poder tenir accés a la targeta Bus Social de manera que 
sigui indefinida i no estigui subjecte a criteris econòmics. 

SEGON.- En relació amb el servei de taxi, elaborar i tirar endavant un pla d'actuacions 
que inclogui les mesures previstes tant en el Pla de Mobilitat Urbana com en el 
Reglament Regulador del Servei del Taxi. Aquest document s'haurà de treballar en el 
marc de la Taula del taxi i de la Taula de Mobilitat, amb la participació de les entitats 
de persones amb discapacitat. 

TERCER.- Estudiar altres mesures que potenciïn el transport públic i/o compartit entre 
les persones amb diversitat funcional. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, crec que és 
la darrera, sí, moció, d’avui, que en aquest cas la presenta CUP - Crida per Girona i la 
substanciarà la senyora Pèlach. Endavant. 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, aquesta és una moció que 
bàsicament el que pretén és donar solucions de mobilitat amb transport públic a les 
persones que tenen mobilitat reduïda. Els serveis que hem detectat una sèrie de 
problemes, en aquest sentit, per exemple, persones amb percentatge de discapacitat 
altíssim que per diferents motius quedin sense la targeta Bus Social o que eren 
obligades a renovar cada any amb els problemes afegits que comporta això per a 
aquestes persones, però també de burocràcia per al mateix Ajuntament. O, per 
exemple, dificultats per disposar del servei de taxi en dies de vacances o festius o fins i 
tot en hores nocturnes o haver-lo hagut de reservar amb molta antelació per poder 
tenir garantit aquest servei. 

Nosaltres entenem que en una societat inclusiva, que és la que volem, s’ha d’atendre 
la diversitat funcional, o sigui, és aquella que té una diversitat funcional. I com ho fa? 
Doncs posant els suports necessaris perquè aquesta diversitat funcional no esdevingui 
de facto una desigualtat. I això en termes de mobilitat es concreta en qüestions com 
eliminar barreres arquitectòniques, però també amb posar facilitats amb utilitzar tots 
els transports públics possibles o tots els transports possibles per poder-los utilitzar de 
la manera més fàcil possible. Per tant, allà on no arriba la persona per aquesta 
dificultat de mobilitat, doncs nosaltres hi posem suports perquè això no suposi una 
desigualtat. Això ho fem també amb els vehicles privats, posant l’exemple de les 
places d’aparcament que tenen reservades, però també ho hem de fer amb el 
transport públic. Hi hauria algunes mesures previstes, però hem detectat aquestes 
problemàtiques i aquesta moció pretén donar-hi solució. I com que nosaltres a més a 
més de voler una societat inclusiva volem una ciutat sostenible, creiem que és 
especialment important aquest èmfasi en el transport públic perquè també les 
persones en el marc de diversitat funcional, totes elles puguin utilitzar-lo de manera 
segura i satisfactòria. 

Per això nosaltres el que demanem és, en primer lloc, millorar alguns dels requisits de 
la targeta de Bus Social. També demanem, en segon lloc, que el servei de taxi es faci 
un pla d’actuacions amb unes mesures que, de fet, ja estan previstes algunes d’elles 
en el Pla de mobilitat urbana o en el Reglament regulador del servei de taxi que vam 
acordar tampoc fa tant, i són mesures com, per exemple, l’augment de percentatge de 
llicències adaptades, que pot ser a través de noves llicències, sabem que això és molt 
difícil i, per tant, acollir-nos també a l’adaptació que es vulgui fer als vehicles actuals 
per arribar a aquest percentatge previst, perquè només amb noves llicències seria molt 
difícil aconseguir-ho. I també preveure aquestes mesures, que de fet ja estan 
reconegudes, per exemple, un sistema de guàrdies per garantir que el servei quedi 
sempre cobert. 

Per tant, demanem que en el marc de la Taula del Taxi i la Taula de Mobilitat es 
discuteixi com es concreten aquestes mesures i es faci un pla d’actuacions que 
resolguin aquests problemes que hem explicat i demanem que això es faci tal com 
està previst en alguna d’aquestes taules amb les entitats i amb persones amb 
discapacitat. 
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Finalment, en l’últim punt, demanem estudiar altres mesures amb la idea que poder el 
debat en aquestes taules pugui aportar noves idees que a nosaltres no se’ns han 
ocorregut o, per exemple, en el cas de la bicicleta, doncs tenim també el transport 
públic que és la Girocleta, la veritat és que hem intentat buscar sistemes que també 
puguin facilitar les persones amb diversitat funcional un ús, per exemple, de la bicicleta 
a través d’un sistema de transport públic, no hem trobat la solució, però poder sí que 
en el marc d’aquesta taula apareixen idees i, per tant, acollir també aquestes idees 
que puguin facilitar el transport públic a la diversitat funcional. 

Aquesta és la nostra proposta i agrairem que hi doneu suport per precisament superar 
aquests problemes que hem explicat. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies. Miri, jo abans de centrar-me en la 
moció, una cosa, senyora Roca, el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, el 
senyor Millo, ni ha amenaçat ningú, ni ha posat en risc cap dels projectes que hi ha a 
la ciutat de Girona, això que li quedi molt clar. I, per tant, també li demanaria que 
sigués més prudent en les seves declaracions. 

Centrada en la moció de la CUP, mirin, doncs hi votaré a favor. I me l’he llegit tres 
vegades perquè m’ha sorprès cap referència en tota la moció ni que Espanya és molt 
dolenta o Madrid que perjudica per alguna cosa..., cosa que agraeixo i molt perquè miri 
que en les seves exposició de motius, malgrat després ens fan propostes d’acord que 
no hi tenen res a veure, normalment se’ls en va la mà. Aquesta vegada no i jo els ho 
agraeixo. 

Compartim, compartim la preocupació que expressa la moció, compartim l’exposició 
que ha fet ara la senyora Pèlach, tenim certs dubtes sobre coses que diu el Reglament 
del taxi que finalment puguin acabar passant, aquest increment del 20 per cent de les 
llicències en deu anys... Bé, nos els mateixos dubtes que teníem en el seu moment 
perquè la societat va canviant, sorgeixen diferents models també de mobilitat i potser 
això pot fer que el tema de les llicències del taxi no pugi o no incrementi tant com 
s’esperava, per tant, és evident que alguna cosa hem de fer, per tant, s’hi ha de 
treballar. 

En el primer punt, sí que el que vostès diuen millorar els requisits per a les persones 
amb una discapacitat reconeguda pel tema de la targeta de Bus Social, després ja 
diuen directament que sigui indefinida i no subjecta a criteris econòmics, per tant, no 
es tracta de millorar els requisits, és canviar-los directament i fer-la extensiva de 
manera indefinida a tota aquella persona que acrediti una discapacitat igual o superior 
al 65 per cent, cosa que podem compartir-ho. Com li he dit, li votarem a favor. 

Jo només vull fer una... No m’estendré més perquè jo crec que el transport públic és 
una preocupació de tots, però sí que li he de dir i, perdonin, que m’ha sorprès, m’ha 
sorprès que li hagi tirat en cara, així de clar, a la senyora Paneque, que presentava 
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una moció i que després parlava de fer-ho en el marc del Consell de Cohesió i Serveis 
Socials, quan vostè al final en aquesta moció fa el mateix, ens presenta la moció i ens 
diu «i ara (...) servei de taxi (...) fem i ho treballem en el marc de la Taula del Taxi i de 
la Taula de Mobilitat», que era el primer que nosaltres li anàvem a dir, que totes 
aquestes mocions, la seva d’avui i altres que han presentat altres grups amb relació al 
servei de transport públic o de mobilitat, nosaltres el primer que hem dit –avui li diré al 
final però sap i el senyor Alcalà sap quina és la meva manera de pensar– que a part 
de mocions l’important és treballar bé la Taula de Mobilitat que és on es parla de tots 
aquests temes, on es pot avançar més. Sí que després ha de venir el Ple i s’ha 
d’aprovar, però jo crec que la Taula de Mobilitat i, en aquest cas, la Taula del Taxi és 
el millor marc per plantejar certes coses per més que les que ens deia no les puguem 
compartir tots, però si al final vostè mateixa ho diu en la seva moció al punt 2 hem 
d’acabar-ho treballant en el marc de la Taula del Taxi, la Taula de Mobilitat, potser no 
caldria presentar mocions, malgrat algun grup es pensi que l’única manera 
d’aconseguir coses i de treballar en aquest Ajuntament o de demanar el Govern és la 
moció, n’hi ha d’altres com negociar directament amb el Govern o fer precs, que vol dir 
demandes directes al Govern. I jo, senyora Pujola, fa cinc mesos que li faig el prec que 
vostè avui ha demanat a la moció. Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Bien, cuando 
nuestro grupo ha presentado (…) propuestas sobre transporte público, siempre hemos 
escuchado alguna que otra queja, porque es un tema que se tiene que tratar en la 
Mesa de Movilidad. Nosotros no obstante (…) que una propuesta es buena tanto si se 
presenta en Mesa de Movilidad como si se presenta a Pleno, o qué color tenga el 
grupo que la presenta. [#, 05:12:56] a la moción que aquí se nos presenta. Es cierto 
que se tienen que mejorar las opciones de transporte de los ciudadanos con 
diversidad funcional y tenemos que conseguir que la circulación de estas personas sea 
más fácil por nuestra ciudad. Y tenemos que conseguir un entorno más respetuoso 
con la diversidad funcional y lo tenemos que hacer garantizando que tenga acceso 
físico y económico. Ciutadans quiere velar por los ciudadanos con diversidad 
funcional, razón por la cual presentamos mociones en referencia a parques públicos 
adaptados promoviendo una ciudad más respetuosa y apoyaremos la mejora del 
transporte. La movilidad es fundamental en una ciudad que tiene que ser integradora, 
respetuosa y dinámica. Gracias. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
està d’acord a millorar les condicions de les persones amb diversitat funcional, emetre 
targetes Bus Social sense caducitat, de vigència indefinida, segur que ajudarà els 
perceptors i tècnicament ja es fa en determinats serveis. El diàleg o contactes amb 
altres plataformes de transport també contribuirà a obrir noves portes, o sigui a ser 
més capaços. En resum i per finalitzar, el nostre grup votarà a favor de la moció 
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perquè compartim el fons, que en definitiva és eliminar barreres a les persones. 
Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. El millorar l’accessibilitat és 
un dels deures que tenim tots, les administracions, però també, diguéssim, 
conscienciar tothom que cal millorar les condicions i la situació d’accessibilitat dels 
seus habitatges, dels seus negocis, etcètera. Hem de començar per..., o estem 
treballant i jo que entenc que es porta molts anys treballant, però és una feina que no 
s’acaba i que s’ha de continuar i s’ha de perseverar. En els edificis públics, podem 
començar per aquesta casa, que segur que té certs problemes d’accessibilitat que 
amb projectes complicats, entenc, però que s’han de solucionar. En carrers o en 
places per permetre l’accessibilitat, també amb el transport, en els espais de pública 
concurrència, en els habitatges, en edificis privats, etcètera. I això tenim lleis i decrets 
que van en aquesta línia i que qualsevol actuació que es faci ajuden que tothom 
treballi en aquesta línia. 

Per tant, veiem bé millorar els requisits per poder tenir accés a la targeta de Bus Social 
a les persones amb discapacitats iguals o superiors al 65 per cent. També creiem que 
s’ha de definir un pla d’actuacions per millorar el servei del taxi adaptat. I evidentment 
treballar i estudiar les mesures per potenciar el transport públic i l’accessibilitat. 

Per tot això hi votarem a favor. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. És la voluntat 
d’aquest equip de govern treballar per millorar la mobilitat en general de les persones i 
en particular les persones amb mobilitat reduïda per tal que siguin més autònomes. És 
per aquest motiu que li agraeixo que el que és per parlar d’aquesta moció i que em 
permetés fer alguna aportació per tal que no tinguéssim discrepàncies i la poguéssim 
aprovar però sobretot amb la intenció que les propostes que ens proposessin siguin 
viables, i aquí hem coincidit plenament. Precisament aquesta setmana hem solucionat 
un dels casos que vostès demanen en el punt número 1, i que li vaig comentar. Amb 
l’aprovació d’aquesta moció quedarà resolt de forma automàtica. En el punt 2 i 3 
haurem d’estudiar quines mesures podem implantar per tal de..., com diu vostè, 
haurem de treballar-ho a la Taula de Mobilitat i amb els sectors directament implicats 
dels que estic segur que tindrem la seva col·laboració. Per tot això, el nostre vot serà 
favorable. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pèlach... 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, breument. Simplement per 
agrair els suports. Dir que el prec..., perquè algú em retreia que no ho hagués fet en 
forma de prec, és un prec que havíem fet, el senyor Alcalà segur que el recorda i que 
posteriorment en diverses ocasions havíem preguntat, però la veritat és que fins ara no 
s’havia pogut desencallar el tema i, per tant, hem decidit, hem apostat per fer la 
proposta en forma de moció i, a més a més, no tractar exclusivament el tema de la 
targeta de Bus Social, que era el que li havia fet al prec, sinó anar a veure altres temes 
de transport públic i mobilitat i per això hem introduït aquests altres dos punts. 

Simplement també aclarir que a la Taula del Taxi, per exemple, nosaltres com a grups 
polítics de l’oposició no hi tenim representació i, per tant, sí que era oportú fer aquesta 
proposta, diguéssim, en forma de moció en el Ple, perquè és un espai on nosaltres no 
hi som; sí que hi som a la Taula de Mobilitat, però la veritat és que el tema del taxi és 
un tema que crec que s’ha de tractar específicament en aquesta taula on hi són els 
representants del taxi amb una majoria i una diversitat que permet fer aquest diàleg 
que realment és el que es necessita. Moltes gràcies.  

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

Vots a favor de la moció? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona de millores 
en el transport públic davant la diversitat funcional. 
 

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 Torreblanca, Eva Palau  Gil  
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. 
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PART DE CONTROL  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem al torn de part de 
control i, per tant, de dació de compte, tant de resolucions d’Alcaldia com d’acords de 
Junta de Govern Local. Sí, senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): En primer lloc hem vist la sentència 
número 10 de 18 de gener de 2008, que és un dels decrets que es dona compte avui, 
s’explica que s’ha estimat el recurs contenciós administratiu interposat contra un acord 
de la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2017 i que d’alguna manera es parla d’un 
cas en què hi ha hagut un treballador que sembla que ha guanyat en aquest cas 
contra l’Ajuntament i ens agradaria saber si ens poguessin explicar més detalladament 
de què fa referència o a quin cas es refereix. 

En segon lloc, hem pogut veure que s’ha iniciat o que hi han hagut diverses multes a 
establiments d’hostaleria del Barri Vell pel tema de mala gestió de residus. Ens 
agradaria saber si és un que s’ha detectat ara especialment o és que s’ha iniciat ara la 
campanya i si es preveuen millores a curt termini. 

I finalment hem vist que l’empresa que organitza el Festival Internacional de Circ a la 
Devesa de Girona se li ha estalviat tot de tràmits d’audiència pública, per exemple, per 
poder obtenir la llicència de cara a l’activitat que realitzarà a final de mes. Aquest és 
l’enèsim exemple des del nostre punt de vista d’un tracte de favor a una empresa que 
primer se li va dir que només hauria de pagar cinc dies de taxa malgrat hom coneixia i 
era vox populi que necessitaria molt més de cinc dies d’ocupació del Camp de Mart. 
Llavors han canviat..., quan aquest grup municipal ho va denunciar, vostès han canviat 
de taxa, en lloc d’incrementar trenta dies, han decidit que n’hi aplicaven una de nova 
dient que abans no sabien que existia l’altra taxa. Doncs ens preocupa que el Govern 
de l’Ajuntament no sàpiga que aplica una taxa per fires i llavors s’havien descuidat 
aquesta taxa i n’aplicaven una altra. Bé... I llavors l’han canviat per tornar a afavorir 
aquesta empresa des del nostre punt de vista, també contradient els usos que es 
defineixen per a la Devesa. Per tant, ens agradaria saber al final que ens expliquin 
exactament quina és la proposta i quin és el tractament amb aquest esdeveniment que 
hi haurà a la ciutat i si pensen aplicar-ho a qualsevol altre que demani autorització de 
la Devesa o de qualsevol espai públic per fer activitats culturals, ja siguin entitats 
sense ànim de lucre o empreses. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Simplement hem vist que 
s’havia constituït la Comissió de treball per la redacció de l’avantprojecte, el reglament 
i normes de la gestió del Parc de la Devesa de Girona, la veritat és que en altres 
ocasions aquestes comissions se’ns hi ha convidat als representants de l’oposició, no 
ha estat així, s’ha prioritzat, diguéssim, una comissió tècnica, però sí amb el 
representant del Govern. I, per tant, ens hauria agradat ser-hi. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si ja 
estem, respecte a la sentència, senyora Planas.  

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí. Si li sembla bé, senyor Salellas, quedem 
una estona, anem a parlar amb la cap de recursos humans perquè ens ho expliqui. 
Més que res perquè és una qüestió d’una persona en concret i, per tant, li explicarem 
la situació, si li sembla correcte. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I respecte a les multes per mala 
gestió de residus a establiments, senyor Berloso... 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Veritablement han 
començat els quatre agents ambientals aquells que ja vàrem parlar. En aquest 
moment, doncs, encara estan fent com pràctiques i acompanyats de la Policia 
Municipal, evidentment han començat aquí al Barri Vell i especialment per tota la 
qüestió aquesta d’hostaleria, que hi havia la normativa i els acords que vam arribar 
respecte al cartró. No únicament s’ha fet aquí al Barri Vell, sinó també a l’Eixample, a 
les botigues de l’Eixample. I bé, no és una campanya especial, sinó que comencen a 
agafar pràctica i després suposem que dintre d’aquest mes ja quedaran d’alguna 
manera ubicats i tenim previst dividir la ciutat amb tants agents com disposem en 
aquest moment ambientals a fi i efecte que comencin a cuidar tota la qüestió que 
tenen de la seva competència, junt evidentment amb la Policia Municipal. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte al 
Festival Internacional del Circ... No sé... Sí. Tothom una mica? Bé, el senyor Alcalà... 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): No, perquè pel que respecta a la part d’activitats... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Digui, digui, senyor Alcalà, sí. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Val. Al tractar-se d’una activitat esporàdica no fixa, 
no cal l’exposició pública. És així. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No sé si... Vaja, es cobra la taxa 
que s’ha cobrat a tots els circs que han vingut a Girona i respecte... Sí, i alguns han 
estat exempts. Alguns han estat exempts. Tots els circs que han vingut a Girona o han 
pagat aquesta taxa, tots, o se’ls ha fet exempts, i això és així. I ara no sé si... El 
Mundial aquest o no sé exactament què han demanat... 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Bé, és que jo tampoc he entès exactament la 
pregunta...(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Les condicions més pràctiques, 
diguéssim. (Veus de fons.) Doncs ja li he dit, sí, tots els circs que han vingut a Girona 
han pagat aquesta taxa o bé se’ls ha eximit. 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Jo he preguntat si totes les entitats 
sense ànim de lucre o empreses que promoguin activitats o que (...) activitats a la 
Devesa se’ls aplicaran les mateixes condicions que s’han aplicat... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El que s’ha fet és aplicar..., 
perquè és un circ, és que per què vol que contestem una cosa que no és comparable. 
Doncs no, si es fa una carrera de no sé què, doncs es pagarà per fer la carrera. Jo ho 
puc comparar amb un circ, amb els altres circs que hagin vingut a Girona els últims 
trenta anys. I els circs que han vingut a Girona han pagat aquesta taxa, sempre, a tot 
arreu, excepte força vegades que es veu que era exempt. Perquè vaig mirar els últims 
quinze-vint anys i es veu que moltes vegades era exempt. Doncs és el que li puc dir, 
sí, sempre que es fan activitats similars, perquè no és el mateix fer un circ que fer, no 
sé, una altra cosa, doncs sí, efectivament, el màxim que han arribat a pagar mai és 
aquesta taxa, això si l’han pagada. I és el que els puc dir. El que es feia just abans 
doncs només es dipositava una fiança i això és el que es feia. Doncs guaiti, aquests 
senyors pagaran, és així. No sé..., és així, si era això el que em demanava, la 
comparativa. 

26. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a precs i 
preguntes. Gràcies. Comencem per ordre. Senyora Veray... Els demano, si us plau, els 
prego a tots els regidors que prenguin nota de les seves i que contestin després 
directament. 

Gràcies. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo li faré dos precs 
i una pregunta, molt ràpidament. El primer prec és que retiri d’una vegada per totes les 
pancarta de «llibertat presos polítics» d’aquest Ajuntament que sap perfectament que 
és de part i no representa tots els gironins i les gironines, i la Casa Consistorial, 
l’Ajuntament, és de tots. 

Segona, que si us plau apliqui les ordenances d’aquest Ajuntament i, per tant, no tan 
sols faci que la brigada municipal retiri tots els emblemes, llaços de color groc que 
estan apareixen nit rere nit en aquesta ciutat en els ponts, a les baranes dels ponts, als 
arbres, als fanals, per tant, al mobiliari urbà, per tant, que faci que es retirin. I segona 
que apliqui les ordenances i posi sancions a aquelles persones o grups organitzats 
que estan posant aquestes coses al mobiliari urbà, que sap perfectament que està 
prohibit en aquesta ciutat. 

I tercera, és amb relació al CAP Vilaplana de Taialà, que vostè sap que s’ha pres la 
decisió per part del departament de tancar els caps de setmana i les urgències. 
M’agradaria saber quin és el capteniment del Govern i en aquest cas de la pròpia 
alcaldessa per evitar aquesta decisió i, per tant, que es rectifiqui i que es tiri enrere, un 
cop també vist, com vam poder comprovar divendres, que els propis veïns del barri i 
també dels municipis del voltant que dona servei el CAP Vilaplana de Taialà no hi 
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estaven d’acord. Hi ha situacions personals al barri que fan que efectivament sigui 
necessari que el CAP estigui obert els caps de setmana i que també tingui el servei 
d’urgències. 

I ja avançar-li que no em torni a contestar si us plau l’excusa de l’article 155, sap que 
no és veritat, la directora general de planificació del Departament de Salut continua 
sent la senyora Magrinyà, per tant, es pot reunir amb ella quan vulgui. El seu regidor 
de Cultura i la regidora Eva Palau han fet referència avui en aquest Ple que han tingut 
reunions fa pocs dies amb directors generals o amb secretaris generals del Govern de 
la Generalitat, per tant, ells mateixos li han dit que quan vostè diu que tot és culpa del 
155 perquè no té interlocutor és mentida. Els mateixos interlocutors del Departament 
de Salut territorials i a nivell de Catalunya, més enllà del conseller Comín, que com ja 
sap l’únic que vol és treure’ns el Trueta de la ciutat, més enllà de l’exconseller Comín 
els altres són els mateixos. Per tant, interlocutors, si té voluntat política de mantenir 
obert el CAP de Taialà els caps de setmana, els té. Ara jo li pregunto: té voluntat 
política de demanar que es tiri enrere aquesta decisió? La pregunta és aquesta i ja li 
faig el prec, que sigui que sí, si us plau, que rectifiquin, que tirin enrere i que es 
mantingui i no s’unifiqui tot al CAP Güell, perquè les persones d’aquest barri 
necessiten que aquest CAP estigui obert els caps de setmana i tingui el servei 
d’urgències per situacions personals que s’hi viuen i també, com sap, perquè hi ha 
molta gent d’avançada edat que li agrairà si aconsegueix que aquesta decisió es tiri 
enrere. Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, muy brevemente. Mi pregunta iba en este 
sentido, por lo tanto, no tiene sentido que la haga y espero la respuesta. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc una 
pregunta i un prec. Amb relació a la pregunta, fa aproximadament dos o tres plens 
vàrem parlar d’una revisió de les tarifes dels aparcaments Saba. Hem sabut que han 
pujat el cost mensual dels abonats, està aquesta pujada contemplada a dins de les 
condicions de la concessió? 

I el prec, si es pogués estudiar la possibilitat d’allargar l’horari dels autobusos 
municipals per tal de poder fer transbord amb les arribades dels últims TAV que 
arriben des de Barcelona. Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Sí, era per al senyor Alcalà, a veure si hi ha 
alguna resposta amb el tema del radar de Campdorà que teníem pendent. I ja és un 
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prec de l’associació, a veure si es pot posar un rètol també a Campdorà que digui 
«escola», «església de Campdorà», que la gent no sap trobar-ho. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, una qüestió sobre el Consell Municipal de 
Seguretat. Si no recordo malament va sortir fa alguns plens per saber quan es farà la 
convocatòria i si els representants de les diferents entitats i patronals que hi havien de 
ser han designat el seu representant. 

I fa alguns plens també –i no ens ha arribat, per tant, fem el prec– vàrem demanar el 
patrimoni, el llistat de material del projecte ubicat al Parc Científic, a la regidora Planas, 
i voldríem saber si ja el tenen elaborat i si ens ho poden fer arribar. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, alcaldessa. També 
retornant al que hem parlat aquí abans els companys, volíem demanar també quines 
gestions ha fet l’Ajuntament envers el CAP de Taialà, un aclariment, a veure si (...) de 
la Generalitat o (...) consensuat o què. Val? 

Després una cosa, respecte de la bona fe, no ens mereixem aquest tracte, això és una 
frase que vaig veure a l’empresa Trargisa, senyor Berloso, s’està respectant la (...) la 
incineradora, perquè em sembla que s’està fent una obra incorrecta. I (...) això sí. 

Després fa un any vàrem presentar una moció sobre la tinença d’animals juntament 
amb el PACMA, llavors ens van dir que no s’aprovava perquè en breu es posaria en 
contacte (...) amb les associacions aquestes per treballar el tema. Com tenim el tema 
de la modificació de l’ordenança? 

I després ens ha arribat una queixa també vinculada al tema d’animals, que la nit no hi 
ha recollida d’animals, si els troben abandonats, no s’han proposat implantar aquest 
servei? Perquè jo crec que seria important. Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Gràcies. A veure, jo sobre les obres 
del TAV, més que res confirmar que s’acabaran al març tal com es va comentar a la 
Comissió d’Urbanisme. Després una altra qüestió, l’edifici del TAV, allà on hi ha 
l’estació del TAV i del bus, no té adreça postal. Això caldria solucionar-ho. 

Després hi ha una altra..., bé, aquestes coses van sortint a mesura que es passa per 
allà, sobretot pels veïns, hi ha molt poca llum a davant de l’estació del TAV i del bus i 
pensem que caldria demanar a Adif que posi llum, a la façana. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Quan diu al darrere..., és a dir, 
quan diu a davant de l’estació vol dir... A la plaça Espanya? 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): No, a l’edifici mateix del TAV...(Veus 
de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, d’acord. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): A la façana Adif hi té unes càmeres 
de vigilància, penso que a més hi podrien posar llum. (Veus de fons.) 

I després una altra qüestió, a veure a l’estiu qui passarà per aquell parc perquè sense 
vegetació ni res, vull dir serà insuportable que ningú passi per allà vull dir que..., a més 
suposo que hi ha problemes (...) arbres, no sé com ho farem. 

I deixant a banda aquest tema, una altra pregunta és amb el tema dels talls de llum, a 
veure com tenim el tema, perquè encara la setmana passada hi va haver un barri que 
es va quedar sense llum. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, fa plens que venim 
demanant quan ens donaran l’informe que ha contractat l’empresa sobre per què el 
Trueta havia de (...). Aquest informe el vam demanar al novembre, ens van dir que al 
desembre, llavors la senyora Palau al desembre era de baixa, ens van dir que aviat 
seria... Bé, hem arribat al febrer i encara no tenim cap informació al respecte, com a 
mínim aquest grup. 

En segon lloc, en els últims dies hem rebut queixes i crítiques el Govern de 
l’Ajuntament de Girona per la sensació que cada vegada és més complicat fer música i 
cultura en directe a la ciutat, no només és el tema del Sunset, que és un tema en 
concret, sinó que també el Pou Rodó aquest cap de setmana no s’hi ha pogut fer una 
ballada que estava organitzada i de fet, diguéssim, hi ha tot un seguit de gent que 
organitzen cosetes, sí, no són un gran festival internacional, però organitzen cosetes 
que es troben i ens van fent arribar queixes i crítiques de per què no es poden fer les 
seves accions. 

En tercer lloc, malgrat nosaltres el mes de desembre vam demanar el llistat de totes 
les entitats que han participat del Pla estratègic de turisme, aquest llistat, que es va 
comprometre ja per part de la senyora Plana a oferir-nos-el, i a més sabem que s’ha 
denegat a una entitat que hi ha participat, el llistat de les entitats o agents que ha 
participat fins ara al Pla estratègic de turisme. No compartim aquesta opacitat, no la 
compartim i agrairíem que es socialitzés per tenir la informació. 

Sobre els càmpings, no tenim clar, senyor Alcalà, quan vam fer aquells petició que 
regularitzessin i intentessin que la Generalitat ens digués que teníem set espais a la 
ciutat que podrien ser càmpings un dia o altre, això exactament en quin punt està? 
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I finalment sobre transports metropolitans, bé, sobre el transport de Girona i els 
autobusos hem rebut diverses queixes de l’estat dels autobusos vells i antiquats, dels 
horaris cada vegada més exigents i que provoquen més baixes entre els treballadors i 
conductors de la plantilla i també que les instal·lacions malgrat fa anys que es diu que 
s’anirà a Vilablareix a un nou espai, doncs continuen amb la precarietat actual del 
polígon d’allà Salt. Ens agradaria saber si pensen actuar en aquest àmbit o no. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, diferents qüestions. En primer 
lloc, va sortir a premsa que inspecció de treball que havia detectat fins a 1.063 casos 
de (...) de treball submergit a les comarques gironines. Llavors jo voldria saber si s’han 
preocupat de saber quants d’aquests casos són a Girona ciutat. I que també agrairíem 
que també inclogués dades com aquesta a l’informe socioeconòmic que fa al Ple, 
perquè més enllà de saber si l’atur augmenta o baixa, doncs també crec que és 
important saber quina és la qualitat d’aquesta ocupació i evidentment el treball 
submergit denota la molt poca qualitat d’aquesta ocupació, per tant, entenem que és 
també una dada important a reconèixer, en primer lloc. 

En segon lloc, ens preocupa ja no tan sols que hagin anat abandonant els espais que 
teníem de treball sobre la llengua catalana al nostre Ajuntament, que teníem algun 
consell que fa anys que no es reuneix, a més veiem que hi ha un menyspreu, nosaltres 
entenem que és un menyspreu a la llengua catalana quan tenen la tendència 
contínuament a introduir anglicismes amb conceptes que creiem que són 
absolutament innecessaris per qüestió suposo que de moda. Això es fa directament a 
l’Ajuntament de Girona, hem vist per exemple que s’ha encarregat una carpa que diu 
«Girona enjoy sport», com si no poguéssim dir «gaudeix de l’esport a Girona», per 
exemple. Però també ens preocupa que ho faci Fira de Girona on sabem que 
l’Ajuntament de Girona té una participació important. I, per exemple, veient la 
campanya de màrqueting del District 21 market, que de fet és FiraRebaixa, doncs hem 
hagut d’utilitzar un fulletó on hi ha més paraules angleses que catalanes, ens 
preocupa, i creiem que és un menyspreu a la nostra llengua i si nosaltres no l’estimem, 
no ho farà tampoc la resta de la gent. Fins i tot, hem de veure com a Dinosfera tot el 
contingut, tot, era absolutament en castellà, això també ens preocupa. Creiem que no 
estem donant el tractament que cal a la llengua catalana a la nostra ciutat i, per tant, el 
prec és que millorin en aquest sentit i que es faci un esforç per donar el tractament que 
es mereix. 

També volem demanar que es pengés l’estudi d’habitatge que hem parlat també en 
diferents ocasions en aquest pla a la web de l’Oficina Municipal d’Habitatge, creiem 
que és oportú que tothom el pugui consultar. També volíem demanar quan està previst 
convocar la taula del Pla integral Girona Est, diria que fa quasi dos anys que no es 
convoca aquesta taula, llavors és impossible saber quin és l’estat d’aquest pla integral, 
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si s’està realitzant o no. No entenem per què no s’ha convocat aquesta taula en tot 
aquest temps. 

I llavors també en veure que s’havia realitzat una sessió d’acollida per l’Ajuntament de 
Girona i volíem saber en què va consistir i si això s’emmarca en algun pla, perquè 
precisament fa més d’un any que vam aprovar una moció que preveia la realització 
d’un pla d’acollida on precisament es podrien incloure moltes de les mesures que avui 
ens comentava a la seva moció Esquerra Republicana, no entenem per què encara no 
estan tirant endavant aquest pla i volíem... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pèlach, corregeixi’m, 
però em sembla que havíem acordat que màxim tres minuts de preguntes i ha superat 
ja bastant i jo li pregaria si pogués ja... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Em penso que era..., m’equivoco o 
diria que era un minut o un minut i mig..., sí, no?, per persona del grup i, per tant, 
seríem una mica més enllà. 

D’acord, és l’última, que és el Pla d’accions operatiu de foment de l’esport femení. 
Hem tingut accés a aquest document i realment ens preocupa moltíssim el contingut 
d’aquesta pla, hi ha frases com que l’increment de la pràctica ha estat relacionat amb 
els moviments internacionals health and beauty, o com que hi han barreres biològiques 
amb relació a la pràctica de l’esport per part de les dones, o com que les adolescents 
abandonen l’esport perquè no suporten la pressió, no volen tenir contacte físic –estem 
parlant d’adolescents– i que tenen mandra i desgana. De veritat, o sigui, els faria una 
llista més llarga però em limito a aquestes perquè realment no tinc més temps. 
Realment són continguts sexistes, és realment preocupant i és un pla absolutament 
centrat en el màrqueting quan se suposa que és un pla de dona i esport. M’agradaria 
saber per què s’ha fet, quin és l’objectiu d’aquest pla i per què l’han encarregat a una 
empresa de màrqueting, un pla de dona i esport. M’agradaria que em contestessin 
això. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Mirarem de contestar-ho tot, no 
només això. Senyor Poch... 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Dues preguntes. Sabem que 
ha plegat el tècnic vinculat al Consell Participatiu de la Llengua, voluntàriament, i ens 
agradaria saber si el Govern pensa substituir-lo o com vol articular això. 

I la segona pregunta és amb relació a la Central del Molí, a veure quines previsions hi 
ha, com està tot una mica, perquè pugueu explicar en quina situació ens trobem. 
Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí. Un parell de qüestions. Una té a veure amb la 
mitja jornada aquella que crec que vam perdre amb el canvi de tècnic de cooperació, a 
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veure si hem trobat alguna manera que una àrea que només té un tècnic i mig pugui 
acabar de tenir la dedicació que comptava fins ara. 

I l’altra pregunta jo entenc que suposo que deu anar dirigida a esports perquè té a 
veure a dues actuacions a la Devesa, una estava prevista, va ser votada, per dir-ho 
així, en els últims pressupostos participats, que era un equipament esportiu amb un 
pressupost de sis mil euros per instal·lar en el parc de la Devesa per poder fer activitat 
física joves i gent gran, em penso que estava plantejat així el projecte, no conec el 
detall absolut, però ens han dit des de l’associació de veïns que hi ha dificultats per 
poder concretar quin tipus d’instal·lació i on posar-ho i que sembla que no acaba 
d’avançar la cosa. Però també ens ha sobtat que la inversió prevista en el pressupost 
municipal 2018 d’inversions de seixanta mil euros era per un circuit esportiu. Llavors 
voldríem saber com pensen combinar aquestes dues..., si es que es combinen 
aquestes dues instal·lacions i exactament com quedarà, si és que ja hi ha alguna 
planificació per fer-ho. Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, en 
primer lloc, hem tingut coneixement que l’Associació de Veïns de Santa Eugènia va 
entrar divuit demandes de barri i fins a data d’avui no han obtingut resposta. Volem 
conèixer si properament es donarà resposta a les mateixes i quin és el capteniment del 
Govern amb aquest tema. 

També hem conegut que un educador de carrer que feia la seva tasca al Parc Núria 
Terés a partir de l’1 de gener va deixar de tenir contracte. I volem saber si es pensa 
cobrir la seva absència o si es pensa tornar a contractar aquesta persona que havia fet 
molt bona tasca. 

També respecte al Centre Cívic Mercadal volem conèixer quan es pensa acabar 
d’arranjar el segon pis, on els lavabos no funcionen des del seu inici d’entrada en 
activitat el mes de setembre, que falta encara per instal·lar l’elevador i també falta un 
despatx demandat per l’Associació de Veïns del Mercadal, que el volen a baix per ser 
visibles. I finalment un tema que encara ens neguiteja més respecte a aquest espai, 
que segons sembla no hi han tots els permisos en regla per la utilització del mateix. 

També ens agradaria conèixer com és que abans una empresa del tercer sector 
netejava els parcs infantils i el mirador de l’antic Col·legi Maristes i ara no ho fan, se’ls 
ha acabat el contracte i volem saber quins són els motius del mateix. 

I finalment i acabo, els dies de partit al camp del Girona i l’últim que van jugar contra el 
Bilbao el diumenge, de forma incívica molts usuaris llencen brossa pel terra o als 
voltants del camp. Hem tingut coneixement per alguns dels usuaris del campus de la 
UdG que el dimecres encara continuava la mateixa quantitat de brossa allà, no s’havia 
netejat. Ens agradaria saber si tenen previstes neteges extraordinàries aquests dies. 
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Gràcies. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies. Voldríem saber si ja tenen 
informació sobre el Pla de les Pedreres, sabíem que una persona va posar una 
demanda, si ja tenen informació. 

Després voldríem saber com està el Consell de les Arts i la Cultura que vàrem aprovar 
ara fa uns quants plens amb una moció. 

I per últim, fa molts dies, senyor Alcalà, fa mesos, li vàrem parlar de la dificultat a 
vegades amb la senyalística a la ciutat de Girona, en concret li parlàvem de la dificultat 
que té alguna gent que és de fora per trobar la residència de la gent gran de Palau. I 
ens agradaria saber si han fet alguna cosa o si tenen pensat fer-ho. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Els demano 
brevetat perquè queda un quart d’hora. Senyor Sastre, no sé si hi havia res de vostè... 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Senyora alcaldessa, referent a la pregunta sobre 
Santa Eugènia dels divuit punts que van presentar deu fer aproximadament un parell 
d’anys anys, de fet en el llistat hi havia detallat  tot d’actuacions molt estructurals i 
altres de més petites. N’hi han moltes que s’han tirat endavant: millores en la neteja, 
amb el tema mateix de (...) o el Parc Núria Terés en el parc infantil s’escapava la sorra, 
això ja es va arreglar, altres també s’han tirat en marxa, algunes es tiraran en marxa 
de manera imminent com el canvi de circulació del carrer Turó, que va ser una petició 
veïnal i ja s’ha comunicat a l’associació de veïns en aquest sentit, i altres que són de 
més complexitat, o bé s’han d’estudiar o bé estan també en fase d’estudi. Gràcies. 

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

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Senyor Terés, no hem recuperat el mig 
tècnic, però sí que hem recuperat mitja administrativa que comença precisament 
demà. Això és el que hi ha. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Senyora alcaldessa, intentaré..., que tinc vàries preguntes, 
intentaré ser molt breu. En resposta a la senyora Veray, el senyor Vázquez i el senyor 
Granados, el CAP Taialà..., em sembla que ningú més ho ha preguntat. A veure, quan 
el Departament de Salut es va posar en contacte amb nosaltres que si no recordo 
malament era al voltant de Nadal per comunicar-nos que havia pres aquesta decisió, 
des d’aquell moment concretament jo, però de part de l’alcaldessa, els vàrem 
manifestar que no estàvem gens d’acord amb aquesta decisió. Ells ho volien fer el dia 
18 de desembre, volien fer ja aquesta actuació, vàrem aconseguir que no es fes en 
aquell moment, perquè a més en aquell moment estàvem en plena epidèmia de grip i 
hi havia una gran demanda no només al CAP Taialà, sinó en general a tots serveis 
d’urgències, i posteriorment han anat parlant amb mi com a regidora de Salut i sempre 
els hem dit que no estàvem d’acord amb aquest tancament. 
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Ells es basen en dades tècniques, en dades assistencials; nosaltres ens basem en 
dades demogràfiques i característiques d’aquell barri on dona resposta aquest CAP. I 
així ho vàrem manifestar a la reunió que va haver-hi la setmana passada, crec, allà 
mateix el senyor Alcalà i jo hi érem i tots els veïns que hi havien, representants 
d’associacions, etcètera, els vam dir que no estàvem d’acord amb el tancament 
d’aquest CAP. Després malauradament aquest no –es veu que no vaig parlar prou 
clar– es va interpretar com un sí, no sé per què, però ja vaig dir allà i el senyor Alcalà 
estava al meu costat i també ho va dir, no estem d’acord amb el tancament d’aquest 
CAP. 

Llavors allà que hi havia els representants del Departament de Salut, es va treure el 
compromís, que ja sé que no és la solució, de moment, però sí que va haver-hi el 
compromís i que nosaltres estarem al cas d’aquest compromís, que d’aquí tres mesos 
hi haurà una reunió on les diferents associacions de veïns faran públic, si és que hi 
hagut algun incident, i per part del departament es portarà la seva valoració de com ha 
anat funcionant aquests tres mesos. Jo li he de dir que avui he tingut les dades de com 
va funcionar aquest cap de setmana i he demanat que cada dilluns se’m passin les 
dades de com ha funcionat el cap de setmana previ. 

Aquesta és la nostra posició. S’ha interpretat malament, intencionadament o no, aquí 
cada u que opini el que vulgui, però el que s’ha dit és que nosaltres estàvem a favor, 
quan ho hem dit a totes les reunions que hem anat, tant des del departament com amb 
els veïns, però el senyor Alcalà el divendres va assistir a la concentració-manifestació 
que va haver-hi al barri en contra d’aquesta situació. Em consta perquè m’ho ha 
explicat ell i gent que estava allà que va voler intervenir i malauradament no es va 
respectar la democràcia i no es va deixar opinar aquesta persona, dir la seva opinió, 
doncs aquí estem. Vull dir, cada u que interpreti el que vulgui: no estem d’acord amb el 
tancament del CAP de Taialà, ho hem dit al Departament de Salut, òbviament si 
vingués un conseller li diríem al conseller, però no li hem pogut dir al conseller i li hem 
dit a qui hem tingut a l’abast a poder-li dir. Ja més clar no sé si (...) com un sí, doncs 
ho sento molt, però això és el que hi ha. 

Respecte al projecte del nou Trueta, el senyor Salellas que ho ha preguntat, s’està..., 
independentment que jo estigués de baixa o no, s’ha anat treballant, estan a punt 
d’entregar-nos, estan a punt, no el tenim encara i sí que tenim la intenció i ja li 
comento ara que, quan el tinguem, farem la presentació amb tots vostès, els ho 
presentarem òbviament i després farem públics els resultats d’aquest projecte o 
d’aquest..., no és un projecte, és un estudi, evidentment. 

Referent a la..., la senyora Pèlach, a l’estudi..., suposo que vol dir l’estudi que ha fet 
Lacol sobre habitatges buits, com que ja hem donat els resultats i s’ha fet públic, no 
tenim cap inconvenient i es penjarà a la pàgina web, no hi ha cap problema. El Pla 
integral de Girona és..., no hi ha data de reunió, però ja me’n cuidaré, m’estic posant 
una mica al dia, llavors el convocarem quan més aviat pugui, ja el convocarem, no hi 
ha data, no li puc dir que hi ha data perquè no en tinc. 
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La sessió aquesta d’acollida, no sé ara a què es refereix, deixi’m que m’informi i li diré 
alguna cosa, perquè ara no sé a què es refereix. I em sembla que..., la senyora Pèlach 
no sé si m’havia... 

I el senyor Albertí, no? L’educador al carrer, sí, no? Es tornarà a agafar, el que passa 
que no li puc assegurar si serà la mateixa persona o no. L’opinió que tenim d’aquesta 
persona és molt i molt positiva, la seva tasca que ha fet. Llavors ara comprometre que 
serà ell no li puc dir, però té moltes opcions que sigui ell. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Martín, 
referent al tema dels horaris d’autobusos d’intentar ajustar-los amb els horaris de tren, 
de vegades s’ha fet, però moltes vegades és Renfe que canvia i és difícil compaginar. 
Sí que intentem en la mida que sigui possible que es puguin solapar, no solapar, sinó 
encaixar perquè sigui més fàcil la mobilitat. 

Senyor Rodríguez, el tema del radar vostè sap que és una problemàtica de 
competències de la titularitat, que el compromís nostre és poder desencallar aquesta 
qüestió i poder posar un radar de forma fixa o que almenys hi hagi la caixa allà i amb 
aquesta idea estem treballant i crec que al final ho aconseguirem. 

Referent al tema de la col·locació del rètol de l’església, ho vaig demanar, que fa 
temps que m’ho va demanar i jo ho vaig demanar a l’àrea perquè ho posessin. Demà 
preguntaré a veure en quina situació està. 

Senyora Costa pregunta moltes coses sobre el tema del tren, el regidor del projecte 
ferroviari li contestarà. Hi ha una qüestió que no li he entès sobre l’estació 
d’autobusos, l’adreça, no... (Veus de fons.) No té adreça, val, ho mirarem. 

Senyor Salellas, sobre el tema de la situació del càmping... No, no, és que no ho sé. 
No ho sé. No, no, ara li contestava a vostè. Referent a tema de la situació del càmping 
en principi el tècnic em va dir que aquesta setmana tindria fets tots els informes. Sí 
que d’algunes de les opcions que es varen donar, els informes que ja van avançar 
estarien en zones inundable si no serà viable fer-los allà dintre del cicle dels cinc-cents 
anys doncs hi ha alguna cosa que no seria compatible. 

Sobre l’estat dels autobusos vells, estem preparant el plec de condicions per renovar 
quatre autobusos, dos seran petits i dos grans, i aquests grans seran amb una mida 
superior als que tenim ara actualment, perquè efectivament cada vegada hi ha més 
necessitat, hi han més usuaris dels autobusos i creiem que donarem millor servei. 

Sobre les cotxeres, es faran a Mas Xirgu, Vilablareix no, les farem a Mas Xirgu. Ja 
disposem dels terrenys i s’està preparant el projecte. 

Sobre les baixes dels treballadors jo tinc..., m’ha dit això? Tenim converses 
normalment amb els sindicats i no m’han manifestat un problema..., no estic al cas 
d’aquesta informació. 
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El senyor Poch, la Central del Molí s’està anant amb el ritme de les obres normal, no 
em consta que hi hagi cap incidència i la previsió és que en un any i mig hauria d’estar 
acabada, s’està treballant. 

Senyor Pere Albertí, referent a les propostes de Santa Eugènia, n’hi ha una que és 
molt important que realment ja fa temps que em varen demanar i que segons la 
tècnica, a partir del dia 15, es realitzarà i que allà suposarà un canvi important que és 
el canvi de sentit de circulació al carrer Montseny. 

I el tema de la pista que també genera molts problemes, de la pista tancada que 
juguen a futbol, s’ha fet una prova amb la pista de Taialà que també generava molts 
problemes i si funciona com sembla que està funcionant, substituint la xarxa metàl·lica 
per unes de tipus corda, doncs serà la que col·locarem. 

Referent al Centre Cívic del Mercadal, l’ascensor, aquesta plataforma està en procés 
de licitació i també es farà un espai per l’associació de veïns una vegada s’han posat 
d’acord entre l’associació de veïns i la gent gran. I això també i amb els tècnics ja 
vàrem acordar on es faria i de la manera que es faria. 

La senyora Roca, sobre el Pla de les Pedreres, no entenc la pregunta que m’ha fet 
sobre una demanda, no sé si... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, va haver-hi un ciutadà que va posar una 
denúncia i nosaltres volíem saber què en sabia l’Ajuntament. És que és la segona 
vegada que ho preguntem i la primera vegada ens van dir que no tenien cap 
informació. Han passat dos mesos i volíem saber si ja sabien alguna cosa. (Veus de 
fons.) Va impugnar el pla. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja ho mirarà, senyor Alcalà. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, ja ho miraré. I sobre la senyalització de la 
ciutat, els criteris per senyalitzar els diferents edificis importants, el que a criteri general 
s’està fent ara a totes les ciutats és senyalitzar una vegada s’està més a prop de la 
zona, és a dir, si vostè vol anar a Palau o vol anar al camp de futbol, no ho posen a la 
sortida de l’autopista, sinó que més o menys ja una vegada s’hi acosta, vostè ha de 
saber que ha d’anar cap al sector de Palau, no cap al sector de Domeny. És així com 
es fa la senyalització perquè si no estaríem inundats de senyalització. I això vàrem fer 
un estudi i és el que ens va determinar, d’acord? Gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Quant el tema del [#, 
05:56:40] que em sembla que ho ha preguntat la senyora Paneque a la senyora 
Planas, però m’ho volia preguntar a mi, no sé si ens hem confós o no. Bé, en tot cas, 
vostès saben que aquest projecte era a tres bandes, Parc Científic i Tecnològic i amb 
l’Ajuntament de Girona, perdó i amb la Universitat de Girona, el projecte es va acabar 
aquest juliol passat i amb el canvi de govern de la universitat estem acabant de mirar a 
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veure com gestionem tot el que queda, tot el que hi ha d’inventari. Una part està molt 
obsoleta, però estem mirant com utilitzem la resta de material, ja sigui per grups de 
recerca, ja sigui també per l’Ajuntament de Girona. En tot cas, potser es podria 
aprofitar alguna cosa, no molta, pel tema d’indústries culturals i creatives amb el PEC. 

Quant al Pla estratègic de turisme, senyor Salellas, ni opacitat, ni mala fe, simplement 
metodologia del pla i metodologia del treball. Quan estigui el treball, li presentarem 
totes les entitats que han col·laborat i que han intervingut. Per tant, ara van parlant... 
l’empresa, la consultoria van parlant amb diferents entitats i altres vegades ja li he 
explicat que en funció del que ells van veient, doncs es reuneixen amb uns o amb uns 
altres, però no tingui por que tothom tindrà i es farà públic evidentment amb tota la 
transparència les entitats que hi han intervingut. 

Quant al treball submergit que comentava la senyora Pèlach, nosaltres no en tenim 
constància, en tot cas, mirarem a veure si realment és així i ja l’informaríem. 

I quant al tema dels anglicismes, per cada promoció econòmica jo també tinc molta 
mania amb el tema dels anglicismes i d’utilitzar el català cada vegada més, però sí que 
és veritat que per tema de màrqueting i de comunicació a vegades utilitzem aquests 
anglicismes com (...) perquè arriba a més públic. Però sí que és veritat que cada 
vegada estem intentant mirar que s’utilitzi molt més el català. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies. Senyora Veray, respecte als graffitis, 
cartells, contracartells, pancartes i llaços que han anat apareixent a la ciutat, ara s’ha 
començat a fer neteja perquè ja deu ser la tercera o la quarta que es fa i estem 
treballant en aquest sentit. 

Senyora Paneque, respecte al Consell Municipal de Seguretat, de moment no tenim 
previst quan es farà la reunió, sí que ara en aquest moment estem treballant, vull dir 
que aprofitem totes els visites que fan les diferents associacions de barri i creant unes 
taules de seguretat de barri que està molt ben acceptat per banda dels veïns. 

Senyor Granados, Trargisa, s’ha tractat..., no sé exactament el que dallò, als 
treballadors se’ls ha tractat amb tot el respecte, han intervingut els seus representants 
amb el comitè..., sí, sí, vull dir, amb el comitè d’empresa, s’ha tractat amb ells, el 
comitè d’empresa i els... Home, vostè dirà que no i jo li dic que sí, no cal que faci que 
no, que és que sí, perquè ja fa dues setmanes que està tancat el pacte, no sé si ho 
sap o no ho sap o només està amb l’històric de fa un temps perquè els interessa 
sempre a vostès treure, diguem-ne, quan hi ha hagut un merder o alguna cosa 
d’aquest tipus, però després ja no es poden «enterar» de si s’ha solucionat o no s’ha 
solucionat. El tema de Trargisa està solucionat, el tema de Trargisa està solucionat. 

Després, respecte a l’ordenança d’animals, doncs tenim diferents reunions, 
l’ordenança és la que hi ha, amb diferents associacions, el Col·legi d’Advocats que 
també té una dallò i diferents associacions i estem tirant endavant i tal. Respecte a la 
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recollida d’animals a la nit, em sembla que això si hi ha algun cas ho fa la Policia, em 
sembla que ho té encomanat la Policia. 

Senyora Costa, respecte als talls de la llum, sí que a diferents barris hi han estat, Vila-
roja des de fa..., deu fer de després de festes que va haver-hi..., sí, deuria ser després 
de festes, no ho recordo exactament, l’última tallada, no han tingut més problemes, es 
va..., la companyia, es va fer una intervenció policial, es va trobar els pisos enganxats 
corresponents, s’han desenganxat i, per tant, no hi ha hagut més problemes. A Font de 
la Pólvora evidentment s’han fet intervencions, però evidentment allà hi han 
enganxades inclús a les faroles municipals i s’hi està treballant. També van haver-n’hi 
a altres barris, al barri de Can Gibert... (veus de fons), Germans Sàbat, era, Germans 
Sàbat també es va denunciar a la companyia, s’hi va anar i s’ha canviat un tram de 
cable que es veu que sí que estava en mal estat i no ha tornat..., almenys no tenim 
més avisos. 

Amb tot això, s’ha treballat, diguem-ne, amb Endesa, s’ha fet una denúncia a Indústria 
de la Generalitat respecte a aquesta situació, al Defensor de la Ciutadania i per banda 
d’Endesa ara comença a haver-hi respostes. El que passa que Endesa no fa 
intervencions si no troba, diguem-ne, el suport dels Mossos i de la Policia Municipal 
que els puguin acompanyar i, per tant, tenen un calendari que només el saben ells i 
van fent aquests suports. 

Després el senyor Terés respecte a l’Associació de Veïns de la Devesa, sí que és cert 
que tenien un sobrant de..., una reserva feta de sis mil «i pico» d’euros però se’ls va 
plantejar fa dues setmanes o tres, que van tindre una reunió amb la regidora de barri i 
amb l’associació respecte que els vàrem avisar que hi havia, tal com ha dit vostè, un 
pla per banda de pressupost d’esports de seixanta mil euros, que és el que volien fer, 
al final ens varen presentar que el que demanaven era un parc de salut en el Camp de 
Mart, nosaltres hem traspassat al responsable de la Devesa i del Camp de Mart vejam 
si aquest parc de salut és possible o no és possible i en breu contestarà de la 
possibilitat d’instal·lar aquest parc de salut allà, que són aquests sis mil «i pico» 
d’euros. I dels seixanta mil, la senyora Muradàs li explicarà el que hi ha. 

I després el senyor Albertí, sí, sí que és cert que hi havia una entitat del tercer sector 
que feia la neteja dels jardins (...), s’està fent una reorganització de tot el de jardineria i 
tal i per tant ha quedat integrat, diguem-ne, aquesta feina tenien el contracte fins fa..., 
el mes passat em sembla que els vencia i les brigades pròpies, que ara són els que es 
cuiden d’allà dalt d’aquell sector, són els que se’n cuiden i de moment no s’ha renovat 
aquest contracte amb ells. 

I després es fa una neteja extraordinària després cada dia després del futbol. 
M’estranya, m’estranya això, aquesta..., no sé si vostè ho ha pogut comprovar o 
només li han dit, perquè està..., hi ha una tendència ara a dir «no se fa, no se fa, no se 
fa» i després prenem mesures per poder tindre el control de si es fa i no es fa i també 
som criticats. Miraré vejam si això és dallò, però sàpiga que després de cada partit se 
fa una neteja extraordinària. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, respecte al tècnic de normalització 
lingüística, no sé qui m’ho ha preguntat... Sí, hem demanat a l’àrea un informe de les 
característiques de la plaça per poder-la treure a concurs i crear una plaça vacant. 
Estem treballant-hi. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, respecte al pla de l’esport femení que 
comentava ara la regidora Laia Pèlach, comentar que en cap cas és un pla estratègic, 
això és cert i, en tot cas, revisarem si és que es diu en algun moment que (...) un pla 
estratègic. És un pla de foment de l’esport femení, jo ara estava agafant les dades i 
d’aquí que sigui una empresa de màrqueting i buscant en tot cas que sigui per 
promocionar l’esport femení. Aquesta és la voluntat que hem tingut, no la d’elaborar un 
pla estratègic evidentment que no ha sigut..., la voluntat, sí, vull dir, en tot cas no és 
aquest l’objectiu d’aquest encàrrec que hem fet. En tot cas també, no hi ha cap 
voluntat que hi hagi comentaris sexistes, només faltaria, perquè precisament per això 
és un pla de foment de l’esport femení, el revisaré i miraré, en tot cas, aquests 
comentaris que vostè ha fet, perquè evidentment que no els compartim, si és que és 
així, tal com diu vostè. 

Pel que respecta a les situacions del circuit de la Devesa, estem parlant amb el 
regidor, amb el Narcís Sastre per veure com s’hauria de concretar aquesta estructura, 
diguéssim, o refer, si com el que hi havia abans, semblant, però... Ho dic pel tema dels 
aparells. Però, en tot cas, nosaltres des d’Esport no hem parlat amb l’associació de 
veïns, per tant, és el que li ha comentat el regidor Eduard Berloso. I respecte a allò 
altre, ho estem treballant. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. No vaig assistir a la 
Comissió d’Urbanisme, però sí que li confirmo el que m’ha semblat entendre que li 
havien comentat que a partir del mes de març les obres acabaran i, per tant, iniciarem 
el tràmit administratiu de la recepció pròpiament de l’espai, sempre quedarà pendent el 
que és la plantació dels espais interiors que evidentment la gespa es planta en període 
més bon temps. 

Quant a la llum, ja m’ho havia demanat vostè, jo vaig fer traslladar el tema a Adif, estic 
esperant la resposta perquè mentre no es faci la marquesina els vaig demanar que 
col·loquessin focus que il·luminessin aquesta zona de davant de l’edifici satèl·lit per 
millorar-ho. Tornaré a insistir demà. 

Amb el tema del Pou Rodó, senyor Salellas, és un problema de contaminació acústica, 
és un espai que està molt afectat per la contaminació acústica i, com vostè sap, va 
haver-hi una trobada amb veïns que es va demanar que se’n renovés el que era 
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l’afectació d’espectacles tant musicals com de qualsevol altra característica en el Barri 
Vell. Llavors, a partir d’aquí, va haver-hi aquesta afectació i queixa dels veïns i no 
s’estan prohibint, sinó que es procura limitar perquè no hi hagi afectació als veïns. 

I el Consell de les Arts, ja els vaig dir l’altre dia a la comissió que com que tindrem un 
mapa cultural, s’aprofitarà la mateixa reunió el mes que ve per entregar-los perquè 
puguin treballar el mapa cultural, vindrà el senyor Jaume Colomer. I a la mateixa 
reunió com a següent punt de l’ordre del dia els posaré deures, ja els ho avanço, que 
és propostes pel reglament que hauria de tindre un conseller de les arts a la ciutat de 
Girona, que és el que havíem quedat en el passat Ple, crec recordar, o a l’anterior. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I a la senyora 
Veray, mentre existeixin presos polítics, doncs no tenim intenció de retirar la pancarta 
exigint la seva llibertat. 

Gràcies i bona nit. 

I dit això, quan són les dotze i vuit minuts de la nit 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. 

 


