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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 15 DE GENER DE 2018. 
 
A la Ciutat de Girona, a les sis i tres minuts de la tarda del dia quinze de gener 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. 
 
 

ORDRE DEL DIA  
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1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.  

Expedient 2017047367. Assabentat pressupostos exercici 2018 organismes 
dependents de l’Ajuntament de Girona.  

3. RATIFICACIONS. 

3.1 Expedient 2014002987. Decret d’Alcaldia de data 1 de desembre de 2017, relatiu a 
requeriment de continuïtat de prestació de servei a l’empresa UNIPOST, S.A. del 
contracte dels serveis postals de l’Ajuntament de Girona, pel que fa al LOT 3. 

3.2 Expedient 2017022967. Decret de l’Alcaldia de data 15 de desembre de 2017 
relatiu a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a 
les Entitats Locals de Catalunya adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU pel Consorci 
català de Desenvolupament Local. 

PROPOSTES 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 

4. Expedient  2014001622. Requeriment a ACCENT SOCIAL, SL, beneficiària de 
l’escissió parcial efectuada per la societat CLECE, SA, perquè continuï prestant els 
serveis. 

5. Expedient  2012001571. Abonament a FUNDACIÓ MAS XIRGU de l’import del 5% 
de les facturacions corresponents al quatrimestre juliol-octubre 2017. 

6. Expedient 2016009694. Abonament a EULEN,S.A., de l’import del 8% de les 
facturacions corresponents al quatrimestre juliol-octubre 2017. 

7. Expedient 2016009694. Abonament a la Fundació Mas Xirgu, de l’import del 8% de 
les facturacions corresponents al quatrimestre juliol-octubre 2017. 

8. Expedient 2016027672. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d’Habitants a 1 
de gener de 2017. 

Comissió Informativa d’Educació i Esports 

9. Expedient 2017049965. Aprovació del Pla Estratègic de l’Esport Local i el Mapa 
d’Instal.lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) 2018-2028. 

Comissió Informativa de Cultura 

10.  Expedient 2017018179. Prendre coneixement de l’establiment del servei públic 
municipal sala de cinema en versió original “Cinema Truffaut”. 
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11. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

12. Expedient 2017046740. Moció que presenta l'entitat Centre de recursos per la pau 
i la solidaritat, per declarar el municipi de Girona "Zona lliure de paradisos fiscals". 
 

13. Expedient 2017046869. Moció que presenta l’entitat Centre de recursos per la Pau 
i la Solidaritat contra l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència 
sanitària amb càrrec a fons públic a través del servei català de la salut i contra 
l’avantprojecte de contractes de serveis a les persones. 

 
14. Expedient 207047097. Moció que presenta l’entitat Associació cultural Burg de 

Sant Pere de Galligants per a la regulació dels habitatges destinats a ús turístic. 
 

15. Expedient 2017047890. Moció que presenta l’entitat Associació de naturalistes de 
Girona en resposta al gasoducte Midcat. 

 
MOCIONS 

16.  Expedient 2018000658. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per 
Girona per l’elaboració d’un protocol de clàusules ambientals a l’Ajuntament de 
Girona.  
 

17. Expedient 2018000660. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES per al 
foment i la regulació de les àrees de lleure. 

 
18. Expedient 2018000725. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de 

neteja de propaganda electoral. 
 

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 2017021497 a la número 
2017025759, des de 1 de desembre de 2017 fins a 31 de desembre de 2017. 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 1 de 
desembre de 2017 (ordinària), 5 de desembre de 2017 (ordinària), 15 de desembre de 
2017 (ordinària), i 22 de desembre de 2017 (ordinària). 

19. PRECS I PREGUNTES. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda. Primer de tot, si els 
sembla, quan a aprovació de les actes, hi ha dues actes per aprovar, una d’un ple 
ordinari i una d’un ple extraordinari, i és cert que n’hi havia una d’elles que era 
llarguíssima, d’unes dues-centes pàgines i que des de Secretaria per poder fer la 
revisió es va tardar una miqueta més. Igualment sé que ja se’ls ha traslladat a tots 
vostès. Jo no sé si algú s’oposa a aprovar-les i, si no, ho deixaríem per un altre ple. 
Però per tenir, doncs, les coses arreglades ens agrada aprovar-ho a cada Ple. Si algú 
s’hi oposa, ho deixem estar i ho deixem sobre la taula i ho fem al proper Ple. 

Algú s’oposaria a l’aprovació avui? Perfecte. Sí, senyor Poch? 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): A la sessió extraordinària del Ple que es va fer el 
22 de novembre hi ha una errada, que en el llistat d’assistents no hi surto jo i, en canvi, 
hi surt en Ricard Calvo, que ja no era regidor. Que això s’hauria de corregir. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, si li sembla bé, tenim en 
compte aquesta rectificació i ho corregirem. I tenint en compte que hi constaria 
aquesta rectificació, podem considerar aprovada l’acta del Ple ordinari de 13 de 
novembre? Algun vot en contra o alguna abstenció? Gràcies. 

I l’extraordinària del 22 de novembre, algun vot en contra o alguna abstenció? 
Perfecte. Moltes gràcies. 

 

VOTACIÓ 
S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions del Ple ordinari de 13 de 
novembre de 2017 i del Ple extraordinari urgent de 22 de novembre de 2017. 
 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

Passaríem a informes de Presidència. En aquest cas, respecte al projecte ferroviari, 
doncs, només indicar que finalitza…, de fet finalitzava avui, però per un problema 
tècnic, les aportacions que també es facin demà també seran considerades, només 
faltaria, perquè no ve pas d’un dia ni de dos, les aportacions –que n’hi ha hagut 
moltes, no sé el nombre exacte, ja ho concretarem– per a la reposició de la plaça 
d’Espanya, respecte a aquella proposta que es va fer des dels serveis tècnics. Doncs, 
hi ha hagut molts comentaris, reflexions, aportacions. I representa que avui acabava el 
termini, però hi ha hagut un problema i les que es presentin demà també seran 
tingudes en compte. I, per tant, aviat podrem fer com un repàs o podrem explicar-ho, 
podrem exposar-ho i veure com partim a partir d’ara, eh? I, per tant, no puc explicitar 
res més perquè encara no havia finalitzat. 

I quant al mercat de treball, que saben que sempre fem unes referències a la situació 
de l’atur a la nostra ciutat, enguany es va acabar el mes de desembre amb 5.125 
persones registrades a l’atur a la nostra ciutat. Aquest és el quart any consecutiu de 
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reducció en mes de desembre. I des de l’any 2012, que va ser l’any rècord en la xifra 
d’atur a Girona en un mes de desembre, que era de 7.565 persones, doncs, des de 
llavors s’ha produït una reducció del 32,25 per cent. Important destacar que les xifra de 
persones aturades el desembre representa una disminució interanual –saben que 
sempre ens fixem en els marges interanuals, perquè ens permeten, doncs, tenir 
coneixement de l’evolució, perquè a vegades d’un mes per a l’altre podria ser equívoc– 
però es produeix de nou una disminució interanual, en aquest cas, de 372 persones. 
És a dir, des del desembre de l’any passat al desembre del 2017. Això suposa, per 
tant, una reducció percentual de 6,77 per cent. És lògic que aquesta reducció 
percentual cada vegada, a mesura que es va reduint l’atur, també sigui menor, 
evidentment.  

Llavors, el nombre de registrats a l’atur el mes de desembre, dels darrers nou anys, 
enguany és l’any més baix, el desembre amb menys atur a la nostra ciutat. 

Però això, ja saben vostès que portem mesos dient que és aquesta la tendència, 
doncs, s’està consolidant aquesta tendència. Per tant, cal retrocedir fins al 2008 per 
trobar una dada d’atur inferior en un mes de desembre. 

En global –i aquesta és la xifra interessant–, fa quaranta-nou mesos consecutius que 
es produeix una reducció interanual de l’atur registrat a la nostra ciutat.  

I també saben que no em refereixo tant a la contractació laboral, perquè a vegades, 
doncs, no acaba d’aportar les dades, tot i que les tenen aquí, eh?, però que ens facin 
parlar de tendències, però, en cavi, sí de les persones que en cada moment estan 
afiliades, consten afiliades a la seguretat social. En aquest sentit, en relació amb les 
persones afiliades a la seguretat social a la nostra ciutat, les dades –que saben que 
sempre anem un mes enrere–, per tant, les dades disponibles, que són les 
corresponents al mes de novembre de 2017, marquen un increment –i això és positiu–, 
en aquest cas interanual, i, per tant, donen continuïtat a aquesta tendència de 
recuperació.  

Després de la caiguda tan important que va haver-hi de l’afiliació a partir del 2008, que 
saben que es va reduir substancialment el nombre de persones afiliades a la 
seguretat, és a dir, que tenen un contracte de treball, s’estan assolint unes xifres ja 
molt similars a les anteriors d’aquell any. Només per situar-nos una mica, pensin que 
les dates…, les dades –disculpin– més altes, més altes en la història de la nostra ciutat 
de persones afiliades a la seguretat social eren els anys 2007, una cosa, així, que 
estàvem parlant de 72.250, 72.450… Xifres així, 72.000 i escaig. Vam arribar a tenir de 
persones afiliades a la seguretat social només 60.000 i escaig, eh?, de 72.000 
persones afiliades a 60.000. I ara, en canvi, tornem a estar, per això ho he volgut 
destacar, perquè tornem a estar a les 72.000 i escaig de persones afiliades a la 
seguretat social. I és una dada positiva, tot i que no ens cansarem mai de repetir que 
mentre hi hagi 5.000 persones aturades a la ciutat de Girona són xifres que no es 
poden considerar bones en cap dels sentits; tampoc en el sentit que caldrà que 
prestem més atenció a les retribucions, que possiblement s’hagi perdut valor a l’import 
de les retribucions, i, per tant, és un aspecte que hem de treballar. Però, com a mínim, 
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anem veient que es va consolidant aquesta tendència positiva en el mercat de treball 
en dos sentits, tant en reducció de l’atur com en més persones afiliades a la seguretat 
social. 

També m’agradaria fer esment que qui vulgui seguir el Ple en directe ho faci a través 
de l’enllaç que ja està penjat al perfil del Twitter nostre de l’Ajuntament –com que hi ha 
persones que ens estan escoltant–, perquè la web no funciona i per això –m’ho 
acaben de comunicar–, que, si us plau, tothom que vulgui seguir en directe, doncs, el 
Ple a través del Twitter de l’Ajuntament es podrà fer. 

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Assabentat pressupostos exercici 2018 organismes dependents de 
l’Ajuntament de Girona.  
Donar compte al Ple Municipal dels pressupostos i estats de previsió d'ingressos i 
despeses previstos per a l'exercici 2018 dels ens públics dependents de l'Ajuntament 
de Girona i pels imports següents en euros: 

1r.- Estat de previsió d'ingressos i despeses societats participades majoritàriament 
per l'Ajuntament de Girona: 
 
. Cementiri de Girona SA 
Ingressos : 116.620,82 
Despeses : 112.161,73 
. Tractaments de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA 
(TRARGISA) : 
Ingressos : 7.542.682,00 
Despeses : 7.542.682,00 
. Vivendes de Girona SA:  
Ingressos : 518.882,62 
Despeses : 437.103,20 
 
2n.- Pressupostos de les fundacions dependents de l'Ajuntament de Girona: 

. Fundació Auditori Palau de Congressos : 1.849.250,00 

. Fundació Masó : 212.888,00 

. Fundació Museu del Cinema: 579.760,27 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, en primer punt hi hauria 
aquest decret i acord a donar compte al Ple, però saben vostès que després al final 
també poden fer l’acció fiscalitzadora.  

3. RATIFICACIONS 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de desembre de 2017 relatiu a requeriment de 
continuïtat de prestació de servei a l'empresa UNIPOST, S.A. del contracte dels 
serveis postals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa al LOT 3. 
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Per acord del Ple de la Corporació de data 13 d'octubre de 2014, es va adjudicar el 
contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona a les empreses "Sociedad 
Estatal de Correos i Telégrafos, SA." , "GIROASSIST, SLU" i "UNIPOST, SA". En 
concret, es va adjudicar: 

A l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA." , el LOT 1, consistent en 
el servei de distribució i lliurament de cartes, paqueteria, burofax nacional i avís de 
rebuda electrònica, telegrama nacional i internacional i publicorreu, enviaments 
publicitaris amb adreça. 

A l'empresa "GIROASSIST, SLU", el LOT 2, consistent en tasques de manipulació 
d'alguns dels enviaments generats per l'Ajuntament, que consisteixen en la 
classificació de tot tipus de correspondència, confecció de certificats, ensobrat, 
reemborsaments i processos necessaris per a portar a terme el control de la 
correspondència, de la seva recollida i distribució, així com de les demés activitats 
complementàries addicionals o específiques que requereixi el servei, segons s'indica 
al plec de prescripcions tècniques. 

A l'empresa "UNIPOST, SA", el LOT 3, consistent en el servei de distribució i 
lliurament de trameses mitjançant missatger; de publicitat que inclou cartelleria i 
notes informatives sense adreça (bustiades) i altres serveis. 

Els respectius contractes es van formalitzar el 28 de novembre de 2014, essent el 
termini de durada dels mateixos de 2 anys a comptar del dia 1 de desembre de 2014. 

De conformitat amb la clàusula cinquena dels contractes, aquests es poden 
prorrogar per dos anys més, per comú acord de les parts, de conformitat amb l'article 
303.1 del TRLCSP. 

Així mateix es preveu que el contracte també s'entendrà prorrogat obligatòriament 
per les empreses adjudicatàries en el cas de resolució o finalització del termini 
contractual, sense que s'hagi iniciat el servei per part dels nous adjudicataris. En tot 
cas, aquest termini no superarà els 6 mesos. 

Per resolució de l'Alcaldia de 5 de desembre de 2016, convalidat pel Ple municipal, 
en sessió del dia 12 de desembre de 2016, es va acordar: 

Primer, requerir a la "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA. ", amb NIF 
A83052407, que continués realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels 
serveis postals de l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes que els previstos 
al contracte signat en data 28 de novembre de 2014, a partir de l'1 de desembre de 
2016 i fins que s'iniciés el servei per part d'un nou adjudicatari o com a màxim fins al 
31 de maig de 2017. 

Segon, requerir a l'empresa "GIROPARK, SAU", amb NIF A17213539, per tal que 
continués prestant el servei correponent al LOT 2, del contracte dels serveis postals de 
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l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en 
data 28 de novembre de 2014, a partir de l'1 de desembre de 2016 i fins al 31 de 
desembre de 2016. 

I, tercer, prorrogar el contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona LOT 3, 
amb l'empresa "UNIPOST, SA", amb NIF A62690953, en els mateixos termes que els 
previstos en el contracte signat en data 28 de novembre de 2014, per un any, de l'1 
de desembre de 2016 fins al 30 de novembre de 2017. 

Per acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió del dia 13 de febrer de 2017, es 
va acordar revisar el preu unitari de la "gestió d'entrega" del LOT 1 del contracte dels 
serveis postals subscrit amb l'empresa "Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 
SA" i del preu unitari "segon intent" de les notificacions administratives trameses 
mitjançant missatger, del LOT 3 del contracte dels serveis postals subscrit amb 
"UNIPOST SA". 

Sigui com sigui, el 30 de novembre de 2017, finalitza la pròrroga del contracte 
subscrit entre l'Ajuntament i UNIPOST SA, i tal i com es deriva de l'informe emès per 
la tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, no procediria la seva pròrroga, 
pels següents motius: 

Atès que l'empresa "UNIPOST, SA", amb NIF A62690953, ha estat declarada en 
concurs voluntari de creditors per l'interlocutòria de data 18/7/2017 dictada pel Jutjat 
del Mercantil núm. 7 de Barcelona, i per tant davant la possibilitat que la situació 
derivés en una causa de resolució de contracte, d'acord amb els articles 223 i 224 del 
TRLCSP. 

Atès que amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, moltes de les notificacions i de 
les trameses fetes mitjançant missatger que abans es realitzaven en paper, es 
realitzen ara electrònicament, disminuint considerablement els volums dels serveis 
contractats. 

Atès que cal realitzar un estudi acurat sobre la necessitat de continuïtat del contracte 
tal i com està configurat a dia d'avui, sense que es pugui prescindir però a hores d'ara 
del servei de missatgeria en la seva totalitat. 

Atesa la necessitat de disposar del servei de missatgeria, el qual es considera 
essencial, i que aquest no quedi interromput per la importància de les tasques 
contractades. 

Vist que extingit el contracte i/o la seva pròrroga, de conformitat amb la clàusula 
cinquena del mateix, el contractista ha de mantenir obligatòriament la prestació del 
servei per raons d'interès públic, fins que s'iniciï el servei per part d'un nou 
adjudicatari. Sense que aquest termini pugui superar els 6 mesos. 
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Atès que els dos anys de contracte, més l'any de pròrroga, amb l'empresa UNIPOST, 
SA han estat satisfactoris, d'acord amb l'informe emès per la tècnica de Secretaria 
Administrativa i Estadística. 

Vist l'informe de data 30 de novembre de 2017, emès per la tècnica de Secretaria 
Administrativa i Estadística, senyora Maria Rosa Mañas Tulsà. 

De conformitat amb la clàusula VII.2 del plec de clàusules administratives particulars, 
el contracte s'entendrà també prorrogat el contracte obligatòriament per a l'empresa 
adjudicatària en el cas de resolució o finalització del termini contractual, sense que 
s'hagi iniciat el servei per part del nou adjudicatari. En tot cas, aquest termini no 
superarà els 6 mesos. 

Vist l'article 161.2 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
serveis i subministraments, que recull que els serveis es prestaran amb la continuïtat 
i regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense altres interrupcions que les que 
es produirien si el servei el prestés directament per l'entitat titular dels mateixos. 

Atesa l'existència de motius d'interès públic fonamentats en la necessitat de disposar 
de l'esmentat servei i que aquest no quedi interromput per la importància de les 
tasques contractades. 

Atès que l'òrgan competent per l'adopció del present acord és el Ple de la 
Corporació. 

PRIMER.- REQUERIR a l'empresa "UNIPOST, SA.", amb NIF A62690953, per tal que 
continuï prestant el servei del LOT 3, del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament 
de Girona, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en data 28 de 
novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, a partir de l'1 de desembre de 2017 i 
fins que s'iniciï el servei per part d'un nou adjudicatari o com a màxim fins al 31 de 
maig de 2018. 

La societat "UNIPOST, SA", amb NIF A62690953, ha de continuar prestant el servei 
de conformitat amb els preus unitaris i les condicions establertes al contracte signat 
en data 28 de novembre de 2014, i d'acord amb el preu unitari de la "gestió 
d'entrega" aprovat per acord del Ple de l'Ajuntament del dia 13 de febrer de 2017. 

L'import màxim anual de la despesa ascendeix a cinquanta-nou mil tres-cents dos 
euros amb noranta-quatre cèntims (59.302,94 €) IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en quaranta-nou mil deu euros amb seixanta-nou cèntims (49.010,69 €) de 
pressupost net i deu mil dos-cents noranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims 
(10.292,25€) d'IVA calculat a un tipus del 21%, amb el següent detall: 

- Correus i Notificacions, 34.549,89 € anuals. (Secretaria, Estadística, Serveis 
Jurídics, Personal, Registre, Gestió Econòmica, Patrimoni). 
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- Altres subministraments serveis socials, 8.349,86 € anuals. 

- Despeses Urbanisme, 4.062,23 € anuals (Urbanisme, Cartografía Digital) 

- Cooperació i difusió cultural, 284,65 € anuals.  

- Despeses relacions institucionals, 3.842,83 € anuals. 

- Fires, 6.327,63 € anuals. 

- Material oficina sostenibilitat 948,84 € anuals. 

- Material oficina mobilitat, 545,6 € anuals. 

- Activitats Joventut 106,75 € anuals. 

- Material oficina policia municipal, 225,36 € anuals. 

- Despeses esports 59,30 € anuals.  

El cost corresponent al període de l'1 de desembre de 2017 i fins al 31 de maig de 
2018 (sis mesos) és de vint-i-nou mil sis-cents cinquanta-un euros amb quaranta-vuit 
cèntims (29.651,48 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en vint-i-quatre mil cinc-
cents cinc euros amb trenta-cinc cèntims (24.505,35 €) de pressupost net i cinc mil 
cent quaranta-sis euros amb tretze cèntims (5.146,13 €) d'IVA calculat a un tipus del 
21%. 

L'import màxim de l'1 de desembre de 2017 al 31 de desembre de 2017 (1 mes), és 
de quatre mil nou-cents quaranta-un euros amb noranta-dos cèntims (4.941,92 €) 
IVA inclòs. Aquest import es desglossa en quatre mil vuitanta-quatre euros amb vint-
i-tres cèntims (4.084,23 €) de pressupost net i vuit-cents cinquanta-set euros amb 
seixanta-nou cèntims (857,69 €) d'IVA calculat a un tipus del 21% amb el següent 
detall: 

• 2017 410 92000 22201 Correus i Notificacions 2.879,16 € (Secretaria, 
Estadística, Serveis Jurídics, Personal, Registre, Gestió Econòmica, Patrimoni). 

• 2017 500 23100 22199 Altres subministraments serveis socials, 695,82 €. 

• 2017 300 15000 22610 Despeses Urbanisme, 338,52 € (Urbanisme, 
Cartografia Digital) 

- 2017 800 33000 22699 Despeses àrea cultura, 23,72 €. 

• 2017 100 92221 22619 Despeses relacions institucionals, 320,24 €. 

- 2017 120 33811 22610 Fires, 527,30 €. 
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• 2017 700 17000 22009 Material oficina sostenibilitat 79,07 € . 

• 2017 310 13300 22009 Material oficina mobilitat 45,47 €. 

- 2017 520 92500 22611 Activitats joventut 8,90 €. 

• 2017 510 13200 22009 Material oficina policia municipal 18,78 €. 

- 2017 201 34100 22610 Despeses esports 4,94 €. 

La resta, de l'1 de gener de 2017 al 31 de maig de 2017 (5 mesos), que ascendeix 
com a màxim a vint-i-quatre mil set-cents nou euros amb cinquanta-sis cèntims 
(24.709,56 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en vint mil quatre- cents vint-i-
un euros amb dotze cèntims (20.421,12 €) de pressupost net i quatre mil dos-cents 
vuitanta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims (4.288,44 €) d'IVA calculat a un 
tipus del 21% amb càrrec al pressupost 2018. 

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

SEGON.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la corporació en la propera 
sessió que se celebri. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Però, en canvi, sí que hi ha 
dues ratificacions, que saben vostès que s’han de votar, crec que les coneixen bé. No 
sé si hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció prèvia. Després, si de cas, deixaríem 
la tinenta d’alcalde per si creu que ha de rectificar. No cal que els ho exposem un altre 
cop de nou. Vostès ara facin la seva intervenció i després ella respondria, depèn de 
les seves intervencions; si els sembla bé, per no anar allargant les intervencions. 

Per tant, anem per ordre, com que veig que sí que hi ha intervencions. Si de cas, 
primer seria alguna intervenció referent a aquest primer expedient, el que fa referència 
a l’Unipost. Hi ha alguna intervenció? 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 (PSC-CP):  Moltes gràcies, alcaldessa. El que portem a 
ratificació avui és que Unipost continuï prestant aquest servei fins al 31 de maig. Un 
error material que em sembla que hi ha en el Decret que és que quan es desglossa el 
preu del desembre del 2017 i llavors els cinc mesos del 2018, en el text veuran que 
posa 2017. És un error material simplement que caldria esmenar. 
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I només notificar que el nostre vot serà favorable, amb el compromís que es va parlar 
en comissió informativa que aquest contracte una vegada s’hagin esgotat aquests cinc 
mesos, doncs, s’intentarà que sigui un contracte reservat de l’Administració per a un 
centre especial de treball. Per tant, el sentit del nostre vot favorable és que es 
mantingui aquest compromís i que, per tant, a partir del mes de maig sigui un centre 
especial de treball qui pugui desenvolupar aquest contracte. Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres 
també en el mateix sentit: entenem els motius pels quals se’ns proposa que aprovem 
aquest requeriment de continuïtat de prestació de servei, atès que les tasques 
associades al lot 3 s’han demostrat que estaven destinades fonamentalment a 
missatgeria, cartellera i publicitat. Entenem els motius que ens va explicar la regidora 
Maria Àngels Planas que actualment amb les noves metodologies, sobretot a la part 
de missatgeria, no té massa sentit el preu pel qual estava estipulat, i, per tant, tot el 
que sigui abaratir el servei hi estarem d’acord. 

I em sumo al que acaba d’explicitar en aquest moment la regidora Sílvia Paneque, que 
a comissió informativa se’ns va informar que probablement aquest servei podria ser 
assignat a una empresa del tercer sector; per tant, pregaríem que a les noves 
condicions de contractació s’establissin clàusules que afavorissin la participació 
d’aquestes empreses. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a 
tothom. Sí, a la comissió informativa us vaig explicar que…, bé, que el contracte no 
tenia sentit perquè ara amb la Llei 39/2015, la qual fa que s’hagin de fer els 
enviaments de manera electrònica, doncs, perd el sentit. Però sí que hi ha una part del 
contracte, que és la publicitat, i que inclou cartelleria i les notes informatives, o sigui, 
les bustiades, que sí que realment s’han de seguir prestant. Per això hem de requerir 
que segueixin prestant el servei. Però nosaltres el que farem ara ens donem aquest 
temps per poder-ho estudiar i poder treure una nova licitació i, com ja vaig dir en el seu 
moment, que sigui per als centres especials de treball, que pensem que ho poden fer. 
Moltes gràcies.  

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

Doncs, si els sembla, passaríem a la votació i, per tant, ratificació, d’aquest Decret. 

Vots a favor de la ratificació? 
Moltes gràcies. 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la resolució per la qual es requereix l’empresa Unipost per tal que continuï 
prestant el servei del lot 3 del contracte de serveis postals de l’Ajuntament a partir de 
l’1 de desembre de 2017 i fins com a màxim el 31 de maig de 2018. 

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

 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la ratificació del Decret d’Alcaldia d’1 de desembre de 2017 és 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

Decret de l'Alcaldia de data 15 de desembre de 2017 relatiu a pròrroga de 
l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les Entitats 
Locals de Catalunya adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU pel Consorci Català de 
Desenvolupament Local. 

Per acord de Ple de data 10 de juliol del 2017, es va acordar l'adhesió del municipi 
de Girona al contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), a partir de 30 de 
setembre del 2017 i fins al 31 de desembre del 2017, per un valor estimat del 
contracte de 1.073.629,71 € en funció del consum, i d'acord amb el detall de 
condicions econòmiques que es recollia en el mateix. 

La clàusula tercera del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte 
derivat de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01) estableix que aquest contracte 
derivat es podrà prorrogar, després del període inicial que finalitza el 31 de 
desembre de 2017, per dos períodes més de dotze mesos addicionals com a màxim, 
essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de tres anys. De conformitat amb 
l'article 23.2 del TRLCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l'òrgan 
de contractació i les empreses adjudicatàries, sense que es pugui produir pel 
consentiment tàcit de les parts. 

Amb data 17 d'octubre del 2017, l'òrgan de contractació de l'ACM ha aprovat la 
pròrroga del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'electricitat amb 
destinació a les Entitats Locals de Catalunya ( expedient 2015.05-D01) per un termini 
de 12 mesos, des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre del 2018. 

Amb data 11 de desembre del 2017, s'ha emès informe per part de l'enginyera 
tècnica municipal, en el que es proposa: " PRORROGAR el contracte derivat de 
l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05 D01), a partir de l'1 de gener de 2018 i pel període de 12 
mesos, fins al 31 de desembre del 2018, per un valor estimat del contracte de 
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3.201.078,39€ en funció del consum, i d'acord amb el següent detall de condicions 
econòmiques especificades per lots i tarifes: 

Preus del terme de potència: Lot 
1 Baixa Tensió (BT): 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 115,128 

Sublot BT2 2.0DHAP1 139,543 

Sublot BT3 2.0DHAP2 59,813 

Sublot BT4 2.0DHSP1 138,27 

Sublot BT5 2.0DHSP2 67,27 

Sublot BT6 2.0DHSP3 55,67 

Sublot BT7 2.1A 131,268 

Sublot BT8 2.1DHAP1 153,268 

Sublot BT9 2.1DHAP2 75,168 

Sublot BT10 2.1DHSP1 153,268 

Sublot BT11 2.1DHSP2 82,368 

Sublot BT12 2.1DHSP3 67,868 

Sublot BT13 3.0AP1 100,068 

Sublot BT14 3.0AP2 86,068 

Sublot BT15 3.0AP3 58,428 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 89,709 

Sublot AT2 3.1AP2 81,878 
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Sublot AT3 3.1AP3 63,719 

Sublot AT4 6.1AP1 105,767 

Sublot AT5 6.1AP2 88,626 

Sublot AT6 6.1AP3 81,842 

Sublot AT7 6.1AP4 72,251 

Sublot AT8 6.1AP5 65,789 

Sublot AT9 6.1AP6 56,682 

Els preus del contracte seran actualitzats durant el mes de gener de 2018, un cop 
aplicats els termes regulats d'acord amb el que estableix el plec de clàusules 
administratives particulars de l'acord marc. 

Baixa tensió €/KW i any Tarifa Període 1 
Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426 

2.0 DHA 38,043426 

2.0 DHS 38,043426 

2.1 A 44,444710 

2.1 DHA 44,444710 

2.1 DHS 44,444710 

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

Alta tensió €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

 

 

Període 4 

 

 

Període 5 

Període 6   

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731 

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 

 

14,33417 

 

14,33417 
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6,540177 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d'1 de febrer de 2014)." 

Atesa la clàusula tercera del plec de clàusules administratives que regeixen el 
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP. 2015.05 D01), així com l'article 
23.2 del TRLCSP. 

D'acord amb l'informe emès amb data 11 de desembre del 2017 per l'enginyera 
tècnica municipal. 

Atès que l'adopció del present acord correspon al Ple de l'Ajuntament de conformitat 
la Disposició Add. 2a. del TRLCSP i l'article 23.2 del TRLCSP, que determina que 
correspon adoptar les pròrrogues a l'òrgan de contractació. 

Primer.- PRORROGAR el contracte derivat de l'Acord marc de subministrament 
d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), a 
partir de l'1 de gener de 2018 i pel període de 12 mesos, fins al 31 de desembre del 
2018, per un import màxim del contracte de 3.201.078,39€ en funció del consum, en 
base a les condicions econòmiques de la pròrroga de l'acord marc i d'acord amb el 
següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 

Preus del terme de potència: Lot 
1 Baixa Tensió (BT): 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 
Sublot BT1 2.0A 115,128 

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 89,709 

Sublot AT2 3.1AP2 81,878 

Sublot AT3 3.1AP3 63,719 

Sublot AT4 6.1AP1 105,767 

Sublot AT5 6.1AP2 88,626 

Sublot AT6 6.1AP3 81,842 

Sublot AT7 6.1AP4 72,251 
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Sublot AT8 6.1AP5 65,789 

Sublot AT9 6.1AP6 56,682 

Els preus del contracte seran actualitzats durant el mes de gener de 2018, un cop 
aplicats els termes regulats d'acord amb el que estableix el plec de clàusules 
administratives particulars de l'acord marc. 

Baixa tensió €/KW i any Tarifa Període 1 
Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426 

2.0 DHA 38,043426 

2.0 DHS 38,043426 

2.1 A 44,444710 

2.1 DHA 44,444710 

2.1 DHS 44,444710 

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

Alta tensió €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

 

 

Període 4 

 

 

Període 5 

Període 6   

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731 

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 

 

14,33417 

 

14,33417 

6,540177 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre 
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d'1 de febrer de 2014). 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia 
Sau. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d'energia elèctrica-, per import de 3.201.078,39€- € que s'imputarà, dins el 
pressupost municipal de l'any 2018, d'acord amb la relació de partides que consta a 
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l'informe emès per l'enginyera tècnica municipal, d'11 de desembre del 2017, 
concretament: 

2018 130 33220 22100 Subm. energia elèctrica arxiu, 16.307,04 eur. 

2018 200 32300 22100 Subm elèctric educació, 324.764,99 eur. 

2018 201 34200 22100 Subm energia elèctrica esports, 318.294,23 eur. 

2018 300 15000 22100 Subm. energia elèctrica instal·lacions sanejament, 

5.397,24 eur. 

2018 300 16500 22100 Subm. energia elèctrica enllumenat públic, 1.477.462,10 eur. 

2018 310 13300 22100 Subm. energia elèctrica semàfors, 93.977,62 eur. 

2018 310 44200 22100 Subm. energia elèctrica estació autobusos - mobilitat, 

107.921,42 eur. 

2018 310 92000 22100 Subm. energia elèctrica magatzems i tallers brigades 

u.o.s., 29.117,80 eur. 

2018 310 92500 22100 Sumb elèctric punts recàrrega vehicles elèctrics, 

16.428,80 eur. 

2018 410 92000 22100 Subm. energia elèctrica edifici consistorial, 116.251,11 eur. 

2018 500 23100 22100 Subm energia elèctrica serveis socials i centres socials, 

156.419,79 eur. 

2018 504 15210 22100 Subm. energia elèctrica habitatge - serveis socials, 

13.135,49 eur. 

2018 510 13200 22100 Subm. energia elèctrica policia municipal, 26.525,38 eur. 

2018 520 92500 22100 Subm. energia elèctrica joventut, 9.697,70 eur. 

2018 600 43300 22100 Subm. energia elèctrica promoció (beates), 3.853,76 eur. 

2018 603 43120 22100 Subm. energia elèctrica mercat abastaments, 86.525,46 eur. 
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2018 603 43130 22100 Subm energia elèctrica Mercagirona, 13.619,78 eur. 

2018 700 17000 22100 Subm. energia elèctrica lavabos públics, 2.264,87 eur. 

2018 800 33301 22100 Subm. energia elèctrica cultura, 2.450,00 eur. 

2018 800 33302 22100 Subm. energia elèctrica cc la mercè, 22.767,37 eur. 

2018 801 33210 22100 Subm. energia elèctrica biblioteques - centres cívics, 

85.258,03 eur. 

2018 802 33321 22100 Subm. energia elèctrica museu, 16.307,04 eur. 

2018 803 33331 22100 Sumb, energia elèctrica teatre, 62.386,04 eur. 

2018 805 33351 22100 Subm. energia elèctrica sales rambla - centre d'art 
contemporani (bòlit), 6.176,62 eur. 

2018 806 33361 22100 Sumb. energia elèctrica la Marfà, 52.043,34 eur. 

2018 201 34220 22100 Subministrament energia elèctrica de l'estadi Montilivi, 

62.664,82 eur. 

2018 310 13410 22100 Subministrament energia elèctrica dipòsit de vehicles, 

3.388,72 eur. 

2018 530 24100 22100 Subm. energia elèctrica smo i sefed, 25.303,75 eur. 

2018 540 15100 22100 Subm. energia elèctrica umat-beates, 3.853,76 eur. 

2018 600 43000 22100 Subm. energia elèctrica sales rambla, 7.251,46 eur. 

2018 601 43210 22100 Subm. energia elèctrica of. turisme i punt benvinguda, 

1.851,48 eur. 

2018 603 43110 22100 Subm. energia elèctrica mercat ambulant, 3.055,77 eur. 

2018 710 17100 22100 Subm. energia elèctrica reg aspersor i parc migdia, 

12.902,18 eur. 

2018 720 31200 22100 Subm. energia elèctrica consultori i laboratori, 8.085,60 eur. 



20 
 

2018 730 23120 22100 Subm. energia elèctrica cooperació - serveis socials, 7.174,24 
eur. 

2018 740 16400 22100 Subm. energia elèctrica cementiri, 2.319,76 eur. 

Essent partides de caràcter prorrogables, d'acord amb la base 30 del pressupost 
2017, per a iniciar la tramitació anticipada d’expedients de despesa, s'haurà d'haver 
aprovat inicialment l’expedient del pressupost, la modificació de crèdit que el suporti 
també inicialment, o ser una partida amb consideració de prorrogable i sempre que 
l’import a comprometre sigui inferior a la consignació inicial del pressupost en vigor, i 
s’haurà de fer constar als plecs de clàusules administratives particulars o de bases 
corresponents la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per 
a finançar les obligacions que se’n derivin. 

Tercer.- Ratificar l'acord en el pròxim ple de la corporació que se celebri. 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l'ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 

Cinquè.- Notificar la resolució a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica 
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona) ( EXP. 2015.05- D01). 

Sisè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes, per a la seva inscripció les dades 
bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem a la següent i última 
ratificació, d’un decret d’alcaldia. No sé si hi ha alguna intervenció? Sí, perfecte. 
Doncs, per part de Ciutadans, el senyor Vázquez. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. 
Sobre este decreto nos gustaría saber qué alternativas se han estudiado desde que 
aprobamos este punto hace ya seis meses. En su momento se dijo que cambiábamos 
el convenio que tenía ACM porque nos salía más económico y que no daba tiempo a 
preparar un nuevo pliego de cláusulas. 
(Comentaris de fons.) 

Creemos que hemos tenido tiempo en seis meses de trabajar en este sentido. Nos 
gustaría saber en qué hemos avanzado. Gracias. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Pensi que es tracta de 
ratificar un Decret, vull dir que a la comissió podien haver preguntat tots els dubtes. 
Senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres votarem 
favorablement aquesta pròrroga de dotze mesos. Entenem que en aquesta compra 
col·lectiva hi ha un estalvi econòmic aproximadament d’un 10 per cent i que, per tant, 
ens és favorable i per això hi donarem suport. Però sí que voldríem saber o encarregar 
un estudi a la mateixa central de contractació de l’ACM o a la Junta Consultiva de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya –no sé a qui li pertocaria– per tal de saber 
si es poden incloure clàusules en aquest contracte vinculades a l’estat de les 
instal·lacions i possibles sancions per talls de subministrament. És a dir, si es poden 
introduir aquest tipus de clàusules en aquesta contractació, que entenem que en ser 
col·lectiva ens és avantatjosa, però sí que voldríem millorar. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres no ratificarem aquest 
punt, perquè entenem que és un punt en què s’ha prioritzat de manera exclusiva 
temes econòmics; aquest és un acord que com deien alguns, doncs, a nivell econòmic 
sembla que ens interessa més. Però nosaltres entenem que fent aquest acord i 
prorrogant, per tant, aquest contracte el que fem és perpetuar un funcionament nefast 
del que és una multinacional explotadora com Endesa i que al mateix temps estem 
perdent l’oportunitat de qüestionar i d’exigir millores. 

De fet, recentment hem vist com a la nostra ciutat tenim problemes continuats de talls 
en barris com Taialà, que nosaltres vam posar sobre la taula, o també recentment sé 
que hi ha hagut una reunió per aquest problema també a Girona est. I, per tant, 
nosaltres el que no farem és avalar amb aquest acord aquells qui abusen i qui es riuen 
dels nostres conciutadans. Tenen un manteniment deficient de les instal·lacions que 
els provoquen talls continuadament. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, és per anunciar que no ratificarem, el nostre 
grup, aquest punt amb l’argumentari que ja hem anat fent en altres plens. Bàsicament 
seria perquè ens agradaria que l’Ajuntament hagués avançat més en clàusules de 
contractació ambiental. Per altre costat, que no ens fixéssim només com a criteris 
l’econòmic. I perquè el que demanaríem és que les empreses que es poguessin 
presentar fossin empreses que compleixin amb criteris sostenibles. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si la 
tinenta d’alcalde… Sí? 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, només comentar al senyor Vázquez que jo 
en cap moment vaig dir que faríem un estudi per fer una nova licitació. Jo això no ho 
he dit en cap moment; jo vaig dir que nosaltres ens acollíem a la contractació de 
l’Associació Catalana de Municipis perquè realment econòmicament ens sortia més a 
compte. Fins ara no ho havíem fet, i ja hi era el contracte, però no ho havíem fet 
perquè realment anaven més cars que nosaltres. Ells què han fet ara? Han fet una 
nova licitació i en aquesta licitació han obtingut un preu millor que el que obtindríem 
nosaltres si féssim una nova licitació, perquè hem estat fent l’estudi, els tècnics de la 
casa…, hi ha un informe tècnic de l’àrea que ens diu que no podríem obtenir millors 
preus que el que s’ha obtingut a l’Associació Catalana de Municipis.  

I, per tant, en cap moment vaig dir que nosaltres faríem una nova licitació; ens acollim 
sempre on hi ha millor preu.  

Quant a encarregar un estudi per incloure-ho a les clàusules, preguntarem si és 
possible, perquè aquesta licitació, senyora Paneque, la fa l’Associació Catalana de 
Municipis i, per tant, és global i és per a tots els municipis. Però, bé, entendrem i 
preguntarem si és possible i, bé, ho faríem. 

Quant a les clàusules mediambientals, vostès ja saben que ara hi ha la nova Llei de 
contractes, que és de l’1 d’octubre…, ai, del 9 de març, que es posa en funcionament, i 
aquí sí que hi ha clàusules ambientals. I a més a més, ja es parlarà més endavant en 
una moció, nosaltres estem en una…, vam crear una comissió per estudiar aquestes 
clàusules mediambientals, i, per tant, ja es parlarà a la comissió i no vull tirar-ho 
endavant. Però aquest Ajuntament sí que està per les clàusules mediambientals. 

Aquesta vegada en temes d’electricitat són complicats i per això ens acollit a 
l’Associació Catalana de Municipis, però en qualsevol moment podem fer noves 
licitacions si veiem que realment ens surten més a compte. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a la votació de la 
ratificació d’aquest Decret d’alcaldia.  

Vots a favor de la ratificació? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, l’abstenció del Grup Municipal Ciutadans, 
integrat per dos membres, i els vots en contra dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat 
per quatre membres, prorrogar el contracte derivat de l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya a partir de l’1 de gener de 
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2018 i per al període de dotze mesos, fins al 31 de desembre de 2018, i per un import 
màxim de 3.201.078,39 euros. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia de 15 de desembre de 2017 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. 
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. 
Abstenció:  
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

4. Requeriment a ACCENT SOCIAL SL, beneficiària de l'escissió parcial 
efectuada per la societat CLECE SA, perquè continuï prestant els serveis. 

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: 
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-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. 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 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. 

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, 
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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." 

Vist l'informe de data 24 de novembre del 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, en el que declara la necessitat de seguir prestant els serveis atès 
que no es poden deixar desateses les persones, doncs aquest fet podria afectar a la 
integritat física de les mateixes i que es tracta d'un servei d'obligat compliment i 
proposa requerir a ACCENT SOCIAL SL, perquè els prest. 

Vist el recollit a l'article 161.2 del Decret 179/1995, pel que s'aprova el Reglament 
d'obres, serveis i subministraments, que recull que els serveis es prestaran amb la 
continuïtat i regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense altres interrupcions 
que les que es produirien si el servei es prestés directament per l'entitat titular dels 
mateixos. 

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. 

Els preus unitaris dels serveis són: 

• Servei d'Atencions Personals: 15,57 €, més IVA 4%: 0,62 €. Preu total: 16,19 € 

• Servei d'Atenció a la Llar: 12,69 €, més IVA 4%: 0,51 €. Preu total: 13,20 € 

Segon. L'import màxim del servei és de tres cents cinquanta-tres mil quatre cents 
setanta-set euros amb vuitanta cèntims (353.477,80 €), quantitat que es desglossa en 
tres cents trenta-nou mil vuit cents vuitanta-dos euros amb cinquanta cèntims 
(339.882,50 €) de pressupost net, i tretze mil cinc cents noranta-cinc mil euros amb 
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trenta cèntims (13.595,30 €) d'IVA, calculat amb un tipus del 4%, des del dia 15 de 
gener de 2018 fins el dia 14 de maig de 2018, per un total de 22.724 hores de servei 
(17.900 hores de serveis d'atencions personals, i 4.824 hores de serveis d'atencions 
a la llar). 

Amb càrrec a la partida 2017 501 23130 22610 Programa d'atenció a domicili del 
vigent pressupost municipal. 

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. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, doncs, a les 
propostes, en primer lloc, a les que provenen de la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Règim Interior, la número 4. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el 24 de maig 
del 2014 es va fer una licitació del servei d’atenció domiciliària, del SAD, i es va 
adjudicar a l’empresa Clece per 964.000 euros per donar servei a persones i famílies 
amb dificultats del desenvolupament i per la manca d’autonomia personal. 
El 14 de juliol d’aquest 2017 l’empresa Clece ha efectuat una escissió parcial per 
segregació de la branca de l’activitat que comprèn els serveis socials del territori de 
Catalunya per ser aportades a una societat beneficiària, Accent Social, SL, que es va 
aprovar en un plenari. 
S’estan realitzant actuacions per estudiar una nova forma de gestió del servei diferent 
de la contractació que tenim ara. Aquest canvi de gestió en el servei d’atenció 
domiciliària no és possible realitzar-lo en el temps que teníem previst, és complicat, i, 
per tant, cal requerir l’empresa perquè segueixi fent aquest servei de moment fins 
acabem de fer aquest estudi. 

Actualment, aquest servei està atenent més de cinc-centes persones, que són 
dependents d’aquest servei i, bé, no es poden deixar desateses, ja que alguns serveis 
són imprescindibles i, a més a més, és per a la integritat física d’aquestes persones. 

Aquest servei es divideix en dues parts: una que és la d’atencions personals i l’altra de 
servei a l’atenció de la llar. Pel que fa a aquest servei d’atencions personals, el que es 
fa és la cura de la persona atesa de les tasques d’higiene personal, cura i control de la 
seva alimentació, control de la seva medicació, mobilització dintre de la llar, utilització 
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d’aparells tècnics i cura de la llar relacionada també amb l’atenció personal que es 
realitzi i també l’acompanyament de manera periòdica o espontània fora de la llar per 
realitzar les gestions que siguin necessàries o també per tenir el contacte amb el seu 
entorn. 

I pel que fa a l’altre servei que fa, que és servei i atenció a la llar, que és mantenir…, 
bé, les condicions d’ordre i d’higiene de la llar d’aquestes persones usuàries i que és la 
neteja de la llar, el rentat, la cura de la roba, suport a l’aprenentatge d’hàbits i la cura 
de la llar, no? I aquest servei és un servei obligat de compliment a tots els ajuntaments 
de més de 20.000 habitants; per tant, també l’Ajuntament de Girona. I és un servei 
que, bé, hi ha una relació personal i de confiança entre el personal de l’empresa i 
l’usuari que rep, doncs, moltes vegades aquest servei per a la seva cura personal. I, a 
més a més, sempre es presta dintre de la llar de l’usuari i, per tant, la qualitat d’aquest 
servei és imprescindible i també l’elecció de l’empresa que ha de prestar aquest 
servei.  

Per tant, nosaltres hi estem treballant. No és fàcil…, bé, trobar l’encaix per poder-ho 
fer possible, però crec que anem en bon camí. I, per tant, jo us demano que ens voteu 
aquest requerir aquesta empresa que continuï prestant el servei fins que puguem 
portar al Ple la nova encomana de serveis. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres, regidora, com 
vostè ja ha dit, creiem que és un servei imprescindible i creiem que per responsabilitat 
el servei s’ha de continuar prestant. 

Nosaltres no votarem aquest punt a favor, però sí que ens abstindrem, perquè, tal com 
va mencionar el secretari en la comissió informativa, no s’ha fet un correcte seguiment 
i, per tant, no tenim tota la informació que l’Ajuntament hauria d’haver tingut. Però, per 
tant, regidora, com vostè ja ha dit, és un tema molt important, nosaltres no volem que 
el nostre vot condicioni que el servei es continuï prestant o no; creiem que no podem 
deixar més de cinc-centes persones sense servei. Per tant, nosaltres no posarem pals 
a les rodes avui que aquest punt surti aprovat. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres, regidora, i així li 
he traslladat, no podrem votar a favor d’aquest punt, el compromís que teníem era clar. 
I de fet, en el Ple de desembre aquest mateix punt anava a l’ordre del dia i es va 
retirar, precisament, per donar una mica més de temps a poder-lo portar aquest mes 
de gener juntament amb l’inici o la incoació de l’expedient d’encomana de servei. 

Aquest és un tema que, efectivament, és molt complex, on l’empresa, i s’ha de dir 
l’empresa Clece ha posat totes les resistències que ha pogut i més per tal d’anar 
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demorant aquest canvi de gestió, però al qual nosaltres havíem mostrat una voluntat 
política molt clara que era no només de millora del servei, que estem convençuts que 
amb aquesta gestió d’encomana de servei a l’empresa Sumar aquest millorarà, perquè 
l’estat de satisfacció dels usuaris no era ni molt menys òptim, sinó que estem 
convençuts també que les condicions dels treballadors, els quals ens havien fet arribar 
múltiples queixes sobre el tracte de l’empresa i les seves condicions laborals, també 
millorarà. Per tant, la voluntat política amb la millora del servei i dels treballadors ens 
feia impulsar aquest projecte amb molta força. 

I com li dic, si hagués vingut acompanyat en aquest plenari de l’inici de l’expedient 
d’encomana de servei, nosaltres no haguéssim tingut cap problema a votar-hi a favor. 
Ara bé, entenem que aquest és un servei –com vostè diu–, molt sensible, en el qual hi 
ha molts usuaris de la nostra ciutat dependents i gent gran, doncs, que tenen la 
necessitat d’aquest servei diari. I, per tant, tampoc volem ser corresponsables que 
s’aturi aquest servei avui mateix. 

Però sí que els demanaria, doncs, la màxima celeritat possible. Entenc que els serveis 
tècnics, els de l’àrea, de ben segur fa molts mesos ja que hi treballaven i que havien 
elaborat tots els informes que calien, i ens trobaran en el suport a aquesta encomana 
de servei quan la portin a plenari, esperem que en aquests pròxims mesos de febrer o 
març. 

Podríem també portar a aprovació la compra d’accions de l’empresa Sumar, que 
també seria un indicatiu i s’hagués pogut portar, doncs, la voluntat política clara 
d’aquest canvi de model de gestió. Que, com vostès saben, nosaltres inicialment 
havíem apostat per una gestió directa o la municipalització del servei, però aquesta no 
era possible per la llei, de l’LRSAL i d’estabilitat pressupostària. I va ser quan els 
serveis tècnics ens varen proposar aquesta modalitat d’encomana de gestió, que no és 
la ideal, però sí que millora, i molt, el servei. 

I aprofito també per dir-los que juntament amb aquests sis-cents quasi usuaris n’hi ha 
prop de dos mil que també depenen del servei de teleassistència, que era un 
expedient, doncs, que havíem deixat ja molt avançat, amb un centre de treball a la 
ciutat de Girona. Aquest era un aspecte que n’havíem parlat amb altres grups 
municipals i que també els demano que estiguin pendents i amb la màxima celeritat 
amb el servei de teleassistència. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, aquest és un tema que ve de 
lluny. Nosaltres no qüestionem, ni molt menys, el servei, que, evidentment, considerem 
que és imprescindible. Però també per això i per responsabilitat nosaltres en aquest 
cas tornarem a votar que no, com ho hem fet en les darreres votacions que ja han 
portat aquest tema. 
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La nostra aposta ja inicialment era la de la municipalització, continua sent-ho, però 
també és cert, doncs, que en un moment determinat vam estar també disposats a 
acceptar aquesta fórmula intermèdia que es feia a través d’una empresa pública, 
perquè enteníem que era una via més ràpida i l’altra presentava unes dificultats, 
etcètera. 

En tot cas, això el juliol de 2016 ja vam tenir aquesta discussió quan es va fer la 
primera pròrroga i, llavors, el que veiem és que no s’ha fet la feina que calia perquè 
ara es pogués tirar endavant per tenir ja una resposta a tot això. 

És un tema, diguéssim, que públicament en el Ple molts de nosaltres hem reconegut 
en moltes ocasions, doncs, el mal funcionament d’aquest servei per l’empresa que 
l’està prestant. Moltes vegades ho hem dit públicament, però, en canvi, resulta que no 
tenim cap informe d’incompliments de l’empresa. I això no és una cosa estranya, 
perquè és una cosa desgraciadament massa habitual en aquest Ajuntament, que 
resulta que el servei no funciona, però ningú es preocupa de fer un informe 
d’incompliments real de tot allò que no està funcionant. I això és un exemple d’aquesta 
deixadesa, jo crec, amb aquells contractes que tenim externalitzats, en els quals no hi 
ha un control real. I a sobre, quan es detecten incompliments, ningú exigeix a 
l’empresa responsabilitats. I això és una demostració d’aquest cas, no?, que mil 
vegades hem parlat aquí que no està funcionant aquest servei, que s’estaven 
incomplint pilons de coses, que les treballadores ho estaven denunciant, però, en 
canvi, no s’ha fet un informe de tots aquests incompliments. 

Per això em sorprèn ara el discurs de la senyora Paneque i la intervenció del PSC, 
perquè realment en el darrer any ells han estat davant d’aquesta àrea i, per tant, 
aquest informe d’incompliments, per exemple, el podrien haver fet perfectament durant 
aquest temps. Per tant, em sorprèn una mica, doncs, ara també el seu paper en 
aquest Ple. 

El cas és que nosaltres entenem que la feina no s’ha fet i ara, per tant, hem de tornar 
allargar aquesta agonia per als treballadors de l’empresa, per als usuaris i fins i tot per 
als tècnics de l’àrea, que han d’acabar gestionant tota aquesta sèrie d’incompliments.  

Nosaltres no avalarem aquest allargament, diguéssim, d’aquest mal funcionament i, 
per tant, doncs, continuarem dient que no a continuar amb aquest contracte. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, aquest tema 
és un tema recurrent en els últims plens. Així, durant aquesta legislatura el juliol de 
2016, se’ns porta per primera vegada l’aprovació de la pròrroga del servei. Recordem 
que el contracte es va signar el 15 de juliol del 2014 i tenia una durada de dos anys 
prorrogables per dos anys més. En aquell moment el nostre grup municipal es va 
abstenir deixant constància que demanàvem que fos l’última vegada que es fes una 
pròrroga i que se cerqués un nou model de gestió del servei. 
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Amb data 7 de juliol del 2017, l’empresa va sol·licitar una nova pròrroga del servei fins 
al 14 de juliol del 2018, però arran dels informes tècnics no es va veure adient aquesta 
pròrroga i, en canvi, es va proposar –que és el que es va portar a Ple– el requeriment 
a l’empresa perquè continués prestant servei des del dia 15 de juliol fins al 31 de 
desembre de 2017 i com a màxim sis mesos. Per tant, si mal no compto, el 17 de 
gener d’aquest any s’extingiria el servei. 

En aquell moment denunciàvem aquesta nova demanda de continuïtat de servei per 
les mancances del sistema, especialment pel descontentament tant dels usuaris com 
dels treballadors, i hi vàrem votar negativament. 

Per cert, en aquell Ple ens va donar unes certes esperances i vàrem agrair que des de 
la regidoria que portava el tema en aquell moment, la senyora Paneque, responsable 
del servei, que ens va anunciar la voluntat del Govern d’acostar la gestió del servei 
d’atenció domiciliària a l’àmbit públic, perquè aquest és un servei que va directament 
vinculat o es presta a la ciutadania, vulnerable per raons de dependència, no sempre 
per edat. I afegia que aquest «equip de govern iniciem el que ha de ser l’última etapa 
perquè aquest servei tingui una gestió pública i millori també les condicions dels seus 
treballadors». 

El 4 d’agost, l’empresa va presentar un recurs de reposició, i recordem que el Ple de 
setembre, en aquest Ple vàrem aprovar la desestimació d’aquest. 

Finalment, altre cop, el mes de desembre, tornem a fer un assabentat que l’empresa 
Clece es convertia en Accent Social. I una cosa que recordo d’aquell Ple és que vàrem 
aprovar, doncs, el canvi de titularitat, però recordo que en aquell Ple es va requerir la 
nova empresa, Accent Social, perquè procedís a regularitzar amb l’Ajuntament la 
fiança definitiva prestada en el seu dia per Clece, cosa que desconeixem si es va fer, 
si es va portar a terme o no.  

Ara, segons se’ns informa a la comissió, si avui no s’aprova aquest requeriment els 
usuaris a partir de demà mateix quedarien desatesos. I, per tant, nosaltres per 
responsabilitat ens abstindrem; ens abstindrem perquè això no passi i cap usuari quedi 
desatès.  

Ara bé (senyal acústic) –acabo de seguida, alcaldessa–, instem l’equip de govern a la 
màxima diligència per aconseguir una nova fórmula de servei, perquè tal com ens 
anunciava en el seu moment la titular de la regidoria, la senyora Paneque, tingui una 
gestió pública i millori tant el servei dels usuaris com les condicions dels treballadors. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas… (Comentaris de fons.) Sí, digui, senyora Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Per al·lusions, a la portaveu de la CUP, vostè 
pot consultar totes les actes de totes les reunions que s’han fet tant amb el comitè 
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d’empresa com amb la mateixa Clece, i allà vostè veurà reflectides totes les 
mancances de l’empresa i del servei, si és que té interès real en això. 

El que vostè no podrà contradir de cap manera és la voluntat clara del Partit dels 
Socialistes en aquesta qüestió, perquè ho sap el comitè d’empresa, ho saben els 
treballadors i ho sap la mateixa empresa, que, com vostè sap, alguna amenaça va fer 
als regidors que volien canviar aquest mode de gestió. Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies. Bé, igual de clara que l’equip de 
govern: no hi ha cap dubte que… Bé, en primer lloc, vull començar agraint les 
abstencions, que han fet possible que es pugui portar a terme aquest servei. 

Nosaltres tenim molt clar que volem tirar-ho endavant, però jo haig de dir que a mi 
m’hagués agradat portar-ho de seguida. Vostès saben que hi estic treballant. Vostè, 
senyor Albertí, li consta, m’ha enganxat en reunions treballant-hi. Jo hi dedico totes les 
hores que sigui possible, però és complicat, no és fàcil, s’ha de fer una encomana de 
servei correcta, amb cara i ulls i complint tota la legalitat, que és el que ens toca, i 
complint tota la normativa, que la normativa a vegades és restrictiva a poder fer coses. 
I, per tant, hem de mirar de quina manera podem fer-ho possible, que sigui legal, però 
que sigui correcte per a aquest Ajuntament. 

Per tant, voluntat política, tota; voluntat d’ajudar-nos els tècnics, també. Però cal trobar 
aquest encaix, que no és fàcil i que és complicat. Crec que el trobarem, que trobarem 
la solució per poder-ho fer, però les coses que es volen fer ben fetes a vegades no 
poden anar ràpid, sinó s’han de fer, bé, en el temps que requereix. I, per tant, és el que 
nosaltres estem fent.  

Jo els torno a repetir que els agraeixo, doncs, que, bé, tinguem aquest temps per 
poder-ho anar treballant i quan sigui possible ho portarem al Ple al més aviat possible. 
Moltes gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació d’aquesta 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, 
amb els vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, i del Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, l’abstenció 
dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat 
per dos membres, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, 
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integrat per quatre membres, requerir l’empresa Accent Social, SL perquè continuï 
prestant el servei d’atenció domiciliària per a persones i o famílies amb dificultats de 
desenvolupament en el municipi de Girona en els propis termes del contracte per un 
període màxim de quatre mesos, des del dia 15 de gener de 2018 fins al 14 de maig 
de 2018. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
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. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 

5. Abonament a FUNDACIÓ MAS XIRGU de l'import del 5% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre juliol - octubre 2017. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del 
Ple de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja 
dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les 
següents empreses: 

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

El bloc 1 (escoles d'educació especial, centres d'educació infantil i primària, escoles 
bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 
18% d'IVA inclòs. 
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El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de 227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs. 

El bloc 5 (edifici consistorial, centres culturals, cartelleres, emissora de ràdio i altres 
edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 

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

El bloc 4 (edificis adscrits a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, lavabos, brigades i 
dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA inclòs. 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes. 

Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2014 es va prorrogar el contracte en els 
seus propis termes i pel període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 

Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2015 es va prorrogar el contracte en els 
seus propis termes i pel període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 

Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 6 de juny de 2016 es va requerir 
a la "Fundació Mas Xirgu", amb NIF núm. G-55121909, per tal que continuï prestant 
els serveis de neteja, pel que fa al bloc 4, en els mateixos termes que el contracte 
signat en data 13 de juny del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de 
juliol de 2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització del contracte 
amb l'empresa adjudicatària del nou procediment de licitació, amb un import mensual 
de 10.993,99 €, IVA inclòs. 

Vist que per acord del Ple de la Corporació de 16 de gener de 2017 es va desistir del 
procediment de licitació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals de 
l'Ajuntament de Girona, pel que fa als lots IV i VII i es va acordar l'inici d'un nou 
expedient de contractació. 

Atès que el dia 25 d'octubre de 2017 es va formalitzar el nou contracte de serveis de 
neteja d'edificis i dependències municipals adscrites a l'àrea de Sostenibilitat i Medi 
Ambient i Mobilitat i Via Pública i lavabos públics municipals de l'Ajuntament de 
Girona, reservats a Centres Especials de Treball, pel que fa al lot 1 (edificis i 
dependències municipals adscrites a l'àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient i Mobilitat 
i Via Pública), iniciant-se els seus efectes el dia 1 de novembre de 2017. 

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

De conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual 
la factura es composarà duna part fixa (95%) i una part variable (5%), en funció de la 
qualitat del servei. Hi havia també la possibilitat d'assolir un 1% de bonificació 
extraordinària de l'import en funció de les condicions que es detallen més endavant, 
per tant podria oscil·lar entre +1% i -5%. Aquesta part variable de la factura es 
calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de qualitat indicats a 
l'apartat 2.7 del Plec de condicions tècniques. 

Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació 
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts 
al quadrimestre juliol - octubre 2017, emès per "Cias Com 2011, S.L", en data 23 de 
novembre de 2017. 

Segon.- ABONAR a FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents al bloc 4, retinguts i que corresponen a la part 
variable de la facturació del quadrimestre juliol - octubre 2017, en aplicació dels 
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre juliol - octubre 2017 són 
els següents: 

Bloc 4: 2.268,11 € IVA inclòs (1.874,47 € de base i 393,64 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 

Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 2.288,83€ IVA inclòs (1.891,60 
€ de base i 397,23 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 2.268,11 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-Cementiri Municipal (Lav. i Vestidors) (-2% de factor de correcció) = a -25,22 € IVA 
inclòs. 

-Magatzem Pedret (-1 de factor de correcció) = a -4,50 € IVA inclòs. 

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

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
secretari, li recordo que com fem sempre la regidora Elisabeth Riera, tant en el punt 
cinquè com en el punt setè ha de constar com a absent en aquesta votació. 
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Susbstanciarà la proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquí ens estem 
referint a un contracte vell, que ja ha finalitzat, és el contracte del 14 de maig del 2012, 
que es va adjudicar a la Fundació Mas Xirgu, el bloc número 4, d’edificis adscrits a 
l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, lavabos i brigades, i el dipòsit intermedi de 
documentació. El preu del contracte era de 106.925 euros.  
 
I estic parlant del contracte antic, perquè saben vostès que hi ha un nou contracte que 
és el del 25 d’octubre del 2017, però aquest informe d’aplicació de correcció de preus 
representa del juliol a l’octubre del 2017, en el qual hi ha un informe de l’àrea, en el 
qual, tal com diu el Ple, hi ha una facturació fixa del 95 per cent i una facturació 
variable del 5 per cent i el que es demana aquí és aprovar l’informe per poder donar 
curs a aquesta facturació del 5 per cent, que és la part variable en funció de la qualitat 
del servei, i que representa aquests 2.268,11 euros. 
 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Perfecte. Si els sembla, passem a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat abonar a la Fundació Mas Xirgu l’import del 5 per cent de les facturacions 
corresponents al bloc 4. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies, senyor 
secretari. 

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. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,  Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció:  
Grup Municipal PSC-CP:  senyora Elisabeth Riera Alemany, per interès particular.   
 
 

6. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre juliol - octubre 2017. 

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs Preu / 
hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs Preu / hora 
netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,80 €, IVA exclòs 

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

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

500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 85 
hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs 

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

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs Preu / 
hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs Preu / 
hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,59 €, IVA exclòs 

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

60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 10 
hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs 

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

Amb els següents preus / hora: 

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

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs Preu / 
hora netejadora nocturna: 7,50 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 7,50 €, IVA exclòs 

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

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

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

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

La part fixa pretén recollir el compliment d'hores a la setmana (càrrega de treball) 
establerta a l'oferta per a cada centre, i per tant, es facturarà de forma fixa cada mes 
sempre que s'hagi complert amb la càrrega de treball (dedicació d'hores setmana per 
centre) establerta a l'oferta. No obstant, la part fixa es modificarà quan l'empresa 
adjudicatària no hagi complert amb la dedicació establerta inicialment a l'oferta (ja 
sigui per manca de substitució del personal de baixa o per altres motius), fet que 
originaria la reducció proporcional de la facturació fixa per a aquest centre, en funció 
de les hores de treball realment prestades. 
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No obstant, durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar 
una optimització de les càrregues de treball inicialment ofertades en els centres, 
sempre que pugui demostrar adequadament les causes que motiven l'optimització, i 
que hauran d'ésser acceptades pels responsables municipals (per escrit i amb el 
corresponent vistiplau municipal), que podrien consolidar i actualitzar la càrrega de 
treball inicialment ofertada per una nova càrrega de treball més optimitzada, sempre 
que es constati de forma continuada (sis mesos) que aquesta variació de la càrrega 
de treball no disminueixi la qualitat del servei de neteja del centre, ni el nivell de 
prestació inicial (compliment de freqüències, neteges a fons, etc.). 

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

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

Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació 
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts 
al quadrimestre juliol - octubre 2017, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en data 23 de 
novembre de 2017. 

Segon.- ABONAR a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, l'import del 8% de les 
facturacions corresponents als blocs 1,2,3,5 i 6, retinguts i que es corresponen a la 
part variable de la facturació del quadrimestre juliol - octubre 2017, en aplicació dels 
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, amb un total de 90.094,75 € IVA inclòs (75.284,92 € de base i 14.809,83 € 
d'IVA calculat al 21%). 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre juliol - octubre 2017 són 
els següents: 

*Bloc 1: 51.452,79 € IVA inclòs (42.522,97 € de base i 8.929,82 € d'IVA calculat al 
21%) 

*Bloc 2: 12.620,87 € IVA inclòs (10.430,47 € de base i 2.190,40 € d'IVA calculat al 
21%) 

*Bloc 3: 8.952,02 € IVA inclòs (7.398,36 € de base i 1.553,66 € d'IVA calculat al 21%) 
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*Bloc 5: 13.868,35 € IVA inclòs (11.461,45 € de base i 2.406,90 € d'IVA calculat al 
21%). 

Tot i correspondre al 8% de la facturació un import de 14.206,21 € IVA inclòs 
(11.740,67 € de base i 2.465,54 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació 
del factor corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 13.868,35 € IVA 
inclòs, d'acord amb el següent detall: 

-Escola Música Moderna (-1% de factor de correcció) = a -13.15 € IVA inclòs. 

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

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

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

€ IVA inclòs. 

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

-Punt de Benvinguda (-1% de factor de correcció) = -22,96 € IVA inclòs. 

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

Tercer.- De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció 
de la facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de 
qualitat obtinguts al quadrimestre juliol - octubre 2017, per "Cias Com 2001, SL.", en 
data 23 de novembre de 2017, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquí també el 
que portem és aprovar l’informe de correcció de la facturació variable en aquest cas 
d’Eulen, dels mesos corresponents del juliol a l’octubre del 2017, en el qual a Eulen se 
li va adjudicar el bloc 1, el 2, el 3, el 5 i el 6 corresponent a les neteges. I el plec de 
clàusules administratives diu clarament que els correspon un 8 per cent en aquest cas 
de la facturació corresponent si realment les tasques s’han fet en funció de la qualitat 
del servei, que així han estat realitzades. I, per tant, se’ls haurà d’abonar un import de 
90.094,75 euros. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. En aquest punt ens 
abstindrem igual que en el Ple anterior, i voldria explicar per què. 

És cert que el que votem formalment és allò que es deriva d’un contracte formalitzat 
entre l’Ajuntament i l’empresa i, per tant, doncs, votar-hi en contra, de fet, seria votar 
en contra d’allò que s’ha signat. Però no és menys cert que quan vàrem donar suport 
en el seu moment a l’inici de l’expedient de contractació dels serveis de neteja dels 
equipaments públics una de les condicions que vàrem posar és que hi hagués 
reunions a tres bandes: Ajuntament, empresa i comitè d’empresa o delegats sindicals. 
Perquè a cap de nosaltres se’ns escapa, crec que ens ha arribat a tots els grups 
municipals, les queixes reiterades dels treballadors d’aquesta empresa pel tracte 
laboral que reben. 

Aquestes reunions o no s’estan fent o no amb una regularitat adequada i, per tant, 
volem posar, doncs, l’accent i demanar a la regidora, doncs, que aquestes reunions es 
facin, perquè és una manera també de pressionar l’empresa perquè compleixi tot allò a 
què s’ha compromès. 

De totes maneres, crec que si no ho recordo malament, el setembre d’aquest any, 
d’enguany, del 2018, doncs, s’acabaran aquests dos primers anys de contracte. Hi ha 
alguns lots reservats d’aquest contracte als centres especials de treball, això va ser un 
pas endavant, i és així. Però nosaltres ja li vaig anticipant que no estarem d’acord amb 
el model actual de gestió i que, per tant, és un tema que en els pròxims mesos ens 
ocuparà i ens preocuparà, perquè les condicions laborals del treballadors d’Eulen no 
són òptimes. I, per tant, pensem que aquest és un àmbit a millorar en la contractació 
pública. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bona tarda a 
tothom en primer lloc. Nosaltres votarem no a aquest punt, com hem anat fent; ens 
vam oposar també a aquesta contractació. És bo saber que hi ha altres grups que a 
poc a poc, doncs, es van incorporant a la demanda que el model de gestió no pot ser 
el d’Eulen; per tant, és bo sentir la senyora Paneque fent aquest discurs, i més 
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després que hagi estat un any i mig al Govern en què no ha passat absolutament res 
del que això pregona. 

Però, en tot cas, nosaltres el que volem dir és que aquest és un exemple més, un 
exemple més d’una externalització en què no funciona, en què hi ha queixes dels 
treballadors, en què el servei també podria ser, doncs, molt millor i l’empresa es 
comporta de forma aberrant, com bé explicava la regidora Paneque. Però és que no 
n’hi ha prou amb reunions –no n’hi ha prou amb reunions–, ho parlàvem en el punt 
anterior; el que necessitem són informes. 

A la Comissió d’Hisenda de la setmana passada, de dilluns passat, quan aquest grup 
va preguntar si podíem demandar Clece per les obstruccions que estava fent –unes 
obstruccions que, per cert, la regidora Planas es va comprometre a explicar-les avui i 
no ho ha fet. Es va comprometre a fer-ho avui. Sí, vostè va dir: «Això ja ho expliquem 
en el Ple, no cal que fem res més.» Bé, doncs, avui vostè no ha explicat que Clece ha 
estat posant i obstruint la feina d’aquest Ajuntament. Bé, doncs, quan nosaltres 
demanàvem que es fes un informe i que hi haguessin els informes… –perdoneu–, que 
es fes una demanda contra Clece pel que havia estat fent, que era obstruir l’intent 
d’aquest Ajuntament de fer l’encomana de gestió a Sumar. Quan demanàvem això, 
se’ns va dir, no, se’ns va dir des de la Secretaria: «No, no ho podem fer», perquè no 
en teníem ni tota la informació que necessitàvem per fer una fiscalització de com 
l’empresa estava fent el servei ni tampoc teníem els informes.  

Bé, doncs, potser ens hauríem de començar a posar les piles, senyors equip de 
govern; potser hauríem de tenir ja tota la informació d’aquests serveis per poder 
fiscalitzar, per fer allò que el PSC no ha fet en l’any i mig que ha estat a l’àrea. 
Senyora Paneque, per fer allò que no han fet vostès i que tampoc han fet altres àrees 
de l’equip de govern del PDeCAT. Comencin a fer-ho, si us plau, perquè, si no, ens 
trobem que quan volem optar per altres models de gestió no tenim la capacitat per fer-
ho i a sobre les empreses, empreses que maltracten els treballadors i les treballadores 
de la nostra ciutat, poden tenir i es permeten el dret a obstruir el que vol fer 
l’Ajuntament, un ajuntament escollit, de fet, per tots i totes i que té l’obligació de 
garantir la millor qualitat dels serveis d’aquesta ciutat. Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
nosaltres també votarem en contra d’aquest abonament. Encara la setmana passada 
estàvem reunits amb delegats sindicals de l’empresa Eulen pel tema de la neteja, en 
aquest cas concret, i ens expressaven que durant el temps d’aquesta legislatura les 
condicions laborals no solament [no] han millorat, sinó que han anat empitjorant. Per 
tant, reitero el que ja s’ha dit en aquest plenari que convindria començar a pensar en 
un nou model de gestió com a mínim que no maltracti d’aquesta forma els treballadors. 
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… Sí, breuement, senyora Paneque perquè sempre són la mateixa. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, l’altra vegada també ha sigut breu, però 
són al·lusions.Senyor Salellas, la diferència?, nosaltres no només ho diem, no cal que 
ens doni la benvinguda, perquè nosaltres el model de gestió de serveis públics el 
tenim molt clar des de fa molt de temps; per tant, nosaltres no només en parlem, sinó 
que ho fem. I quan es parli del canvi de model en la gestió del SAD i de l’atenció a 
domicili nosaltres podrem dir que hi vam contribuir. Encara és l’hora que puguem dir 
què fa la CUP a la realitat, a la vida real per a la ciutat, en el dia a dia, que sigui real i 
que vagi més enllà de les paraules. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ho deixem estar? Gràcies. 
Senyora Planas… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquí estàvem 
parlant d’Eulen, després hem passat a Clece –no ho dic per vostè–, parlàvem d’Eulen, 
després hem passat a Clece, que ja n’havíem parlat. Vostès parlen literalment de 
maltractament dels treballadors; bé, jo crec que són paraules molt gruixudes, s’ha de 
provar aquest maltractament als treballadors. 

Jo em reuneixo amb els comitès, amb els comitès d’empresa d’aquests treballadors i 
sí que expliquen, com qualsevol feina –segur que aquí a la casa també hi ha 
treballadors, bé, que a vegades hem de parlar amb ells i que hi ha discrepàncies–, 
però maltractament dels treballadors, crec que és molt gruixut dir aquesta paraula. Jo 
em reuneixo amb aquests sindicats i sí que mostren queixes determinades, que les 
hem anat treballant amb l’empresa, i no estic d’acord que hagin anat disminuint, o 
sigui, que cada vegada siguin més maltractats. No crec que aquesta sigui la qüestió, 
perquè ho anem treballant.  

Tenim reunions entre els sindicats, les empreses i els treballadors, i, per tant, entenem 
que potser els treballadors preferirien una altra forma de gestió…, bé, preferirien ser 
públics, tenir un treball públic, preferirien altres modes, però no és la paraula 
«maltractament al treballador».  

I pensem…, nosaltres sí que fem seguiment dels contractes, jo li asseguro que fem 
seguiment, sobretot de la neteja, que està dintre de la meva àrea, d’Eulen, que és el 
que ara estàvem treballant; sí que faig seguiment del que fa l’empresa. I, a més a més, 
tenim una altra empresa que és Cias Com que controla no només que es facin les 
hores, sinó que també els treballadors tinguin tots els drets, tinguin els drets que els 
pertoca. Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
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Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Ciutadans, integrat per dos membres i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’abstenció del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i el vot en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, abonar a Eulen l’import del 8 per cent de les facturacions corresponents als 
blocs 1, 2, 3, 5 i 6 retinguts i que es corresponen a la part variable de la facturació del 
quadrimestre juliol-octubre 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
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 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. 
 

7. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre juliol - octubre 2017. 

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

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

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs Preu / 
hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs Preu / hora 
netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,80 €, IVA exclòs 

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs Preu / 
hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs Preu / hora 
netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,36 €, IVA exclòs 

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

500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 85 
hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs 

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

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs Preu / 
hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs Preu / 
hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,59 €, IVA exclòs 

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

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

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

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

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

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

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

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

Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació 
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts 
al quadrimestre juliol - octubre 2017, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en data 23 de 
novembre de 2017. 

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

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre juliol - octubre 2017 són 
els següents: 

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

Tercer.- De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció 
de la facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de 
qualitat obtinguts al quadrimestre juliol - octubre 2017, per "Cias Com 2001, SL.", en 
data 23 de novembre de 2017, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Aquí sí que estem 
parlant de l’adjudicació del contracte vigent, que és del 12 de setembre del 2016, i 
igual que els altres contracte hi ha una part variable en el plec de clàusules, el qual 
estipula la possibilitat d’obtenir un 8 per cent de la facturació de la part variable en 
funció de la qualitat del servei. I, per tant, el que es porta és aquest 8 per cent que 
correspon a aquests 4.400,37 euros. 
Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Passem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat abonar a la Fundació Mas Xirgu l’import del 8 per cent de les facturacions 
corresponents al bloc 8 retingudes i que es corresponen a la part variable de la 
facturació quadrimestre juliol-octubre 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
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,  Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup municipal PSC-CP: senyora Elisabeth Riera Alemany, per interès particular.  
 

8. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2017. 

Confeccionat l'expedient de rectificació del Padró Municipal d'Habitants referent a l'1 
de gener de 2017, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el 
període comprès entre l'1 de gener de 2016 i l'1 de gener de 2017, de conformitat 
amb el que estableix la Resolució de 25 d'octubre de 2005, de la Presidenta de 
l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Local, per la qual 
es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió del Padró municipal i 
sobre el procediment d'obtenció de la proposta de les xifres oficials de població. 

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior proposa 
al Ple l'adopció del següent acord: 
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APROVAR la rectificació del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de 
gener de 2017, formada pels resums numèrics generals d'altes, baixes i 
modificacions produïdes durant el període comprès entre l'1 de gener de 2016 i l'1 de 
gener de 2017, amb les següents dades: 

Renovació padronal a 1 de gener de 2016: 98.255 habitants (aprovat per Reial Decret 
636/2016, de 2 de desembre) 

Moviments padronals efectuats des d'1 de gener de 2016 a 1 de gener de 2017: 
ALTES: 

• Naixement: 946 habitants 

• Procedent d'un altre municipi: 4.397 habitants 

• Procedent de l'estranger: 1.745 habitants 

• Omissió: 716 habitants 

TOTAL ALTES....................................... 7.804 habitants 
BAIXES PER: 

• Defunció: 691 habitants 

• Amb destí a un altre municipi: 4.043 habitants 

• Amb destí l'estranger: 341 habitants 

• Inscripció indeguda: 1.532 habitants 

• Per duplicitat: 14 habitants 

• Per caducitat: 252 habitants 

TOTAL BAIXES................................. 6.873 habitants 

• Canvis de domicili: 5.172 

• Modificació de dades personals: 6.408 

• Modificació de dades territorials: 169 

• Renovació padronal: 1.474 

• Moviment de confirmació: 334 

TOTAL: 99.186 habitants 
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• Resultat de les operacions contrastades amb l'INE: 173 

TOTAL A 1 DE GENER DE 2017: 99.013 habitants (aprovat per Reial Decret 
1039/2017, de 15 de desembre) 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas, substanciarà el punt número 8. 

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): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, avui el que 
portem és la confecció de l’expedient de ratificació del padró municipal referent a l’1 de 
gener del 2017, i aquí s’inclouen les altes, les baixes i les modificacions que s’han 
produït durant aquest període de l’1 de gener del 2016 a l’1 de gener del 2017.  
El total d’altes són de 7.804; el total de baixes, com ja s’ha dit, 6.873, i les operacions 
que s’han fet són 173, donant un total de 99.013 habitants. 

Bé, seguint amb aquesta tendència positiva d’aquests darrers anys i també Girona 
segueix sent una ciutat atractiva –atractiva– i amb una qualitat de vida que es 
reconeix. Per exemple, aquest reconeixement està en l’augment d’habitants en el 
nostre municipi. Aquest augment suposa alhora un repte i una motivació més per 
poder seguir treballant en la forma intensa en el nostre Ajuntament per donar resposta 
a totes aquestes necessitats de serveis. I, bé, una ciutat que queda poc per als 
100.000 habitants. 

També m’agradaria fer un apunt que potser servirà per a la moció que vindrà més 
endavant: dir que en aquest cas el barri Vell, que tant que es parla que disminueixen 
els habitants en el barri Vell, no hi ha hagut una disminució dels habitats, sinó, ans al 
contrari, hi ha hagut un increment en el barri Vell d’habitants. Sorprèn, veritat? Doncs, 
és així. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si hi ha 
intervencions? Molt bé. La senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, molt breument. Per anunciar el nostre vot 
favorable i per insistir en la demanda que es va fer en la comissió informativa, a la qual 
ens vàrem adherir, d’un informe jurídic –no sabíem molt bé per part de quina àrea– de 
quines serien les conseqüències per a l’Ajuntament de Girona –positives, esperem– de 
l’arribada o més que possible arribada als cent mil habitants. 
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I, per tant, insistir, doncs, en l’elaboració d’aquest informe. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, com bé acaba de comentar la 
regidora Paneque, aquesta és una petició que va fer el Grup de la CUP. No sé si això 
té alguna afectació, senyora Paneque, en la vida de la ciutadania gràcies a la CUP o 
no; no sé, com que abans ha dit que no fèiem res que tingués resultats per a la ciutat 
de Girona, potser això sí. Ja ens ho dirà d’aquí a un mes o dos. 

En tot cas, jo referent al que deia la senyora Planas, sí que més enllà de congratular-
nos que tenim 99.000 habitants, fóra bo també que sabéssim la qualitat de vida, tant 
de les persones que arriben a la nostra ciutat com de les que ja fa temps que hi són. 
En aquest sentit, lligat a l’informe que sempre fa la senyora Madrenas del principi, 
doncs, mai sabem, per exemple, els índexs de pobresa en el detall, que hi ha. En el 
detall que explica al principi de l’atur. Per exemple, aquestes dades…, hi és, per 
exemple, al mapa que des del principi de la legislatura dels companys d’Esquerra-MES 
el van portar a moció i es va aprovar, un mapa sobre la situació socioeconòmica de la 
ciutat. Totes aquestes dades que segurament són més important fins i tot que la xifra, 
és a dir, no tant la quantitat com la qualitat de vida a la ciutat de Girona, ens agradaria, 
doncs, que aviat les poguéssim tenir a sobre la taula per poder debatre-les també a 
fons. 

Dit això, evidentment, votarem a favor del padró avui, perquè té tot el sentit del món. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perquè encara que no ho facin, 
tant li fa. Moltes gràcies. 

Senyor Albertí, té la paraula. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies. Això votar…, el vot negatiu no sé 
com s’entendria, si sobressin habitants no sé com ens ho faríem. 

Però, bé, reiterar el que ja ha dit la senyora Sílvia Paneque i el regidor Lluc Salellas. 
És veritat que en comissió la CUP, en aquest cas per boca del senyor Salellas, va 
proposar aquest informe. Crec que el guant el va acceptar el senyor secretari, que va 
dir que començaria a elaborar un informe. Perquè, evidentment, ens interessa, si fóra 
possible, com més aviat millor, perquè té unes implicacions polítiques quant al nombre 
de regidors: crec recordar que passem de vint-i-cinc a vint-i-set. Però també hi ha 
implicacions econòmiques importants, i això, clar, ens interessaria conèixer-ho, 
perquè, doncs, començar a planificar una mica el futur de la ciutat i el futur de tot 
plegat. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Un moment. Simplement dir que l’informe 
jurídic jo ja vaig dir que sí, que cap problema. Vàrem fer la petició al secretari i vàrem 
dir que corria una pressa relativa, tampoc molta, molta. Jo crec que vàrem dir que sí 
que el faria, que estava acabant alguns informes que estava fent i que llavors faria 
aquest informe. 

Té la petició feta –posi-ho a la llista, senyor secretari–, però ja vàrem quedar que el 
faria. 

I quant a qualitat de vida, jo crec que passejant per Girona no es veu una ciutat pobra, 
es veu una ciutat –crec– que hi ha una qualitat de vida. Que és cert que tenim uns 
serveis socials als quals hem abocat molts de recursos durant tots els anys. Crec que 
ho he dit moltes vegades, hi hem abocat més de 7 milions d’euros durant tots aquests 
anys, precisament per això, per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i atendre 
totes aquelles persones necessitades. I crec que ho podem dir amb la boca ben 
grossa que realment tots els habitants, tots els ciutadans de Girona estan atesos en 
les seves necessitats. I si alguna persona té necessitats…, bé, estem parlant de 
necessitats bàsiques, evidentment. Si alguna persona té qualsevol problema, es 
dirigeix a l’Ajuntament i els serveis socials l’atenen de manera correcta. Moltes gràcies.  

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

Passaríem a la votació d’aquesta proposta o la ratificació del padró. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari-general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la ratificació del padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener 
de 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 
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. 
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Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’EDUCACIÓ I ESPORTS 

9. Aprovació del Pla Estratègic de l'Esport Local i el Mapa d'Instal·lacions i 
Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) 2018-2028. 

L'any 2007 l'Ajuntament de Girona va encarregar a una empresa externa la 
col·laboració per la redacció del Mapa d'instal·lacions i equipaments esportius del 
municipi (MIEM). 

El MIEM és l'eina que preveu el PIEC (Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments 
Esportius de Catalunya), que ha de permetre als municipis determinar les seves 
necessitats i complementar les establertes com a bàsiques per a tot Catalunya i que 
permet la planificació, previsió i foment dels equipaments esportius en un horitzó 
determinat. 

Un dels objectius del Pla de Govern de l'Ajuntament de Girona 2015/2019, en l'àmbit 
de la regidoria d'esports, a més de la creació del Consell Municipal de l'Esport, era de 
finalitzar la revisió del Mapa d'instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi 
(MIEM) amb un horitzó de deu anys. 

En data 14 de desembre de 2015, el grup municipal ERC-MES va presentar i 
consensuar una moció per elaborar un pla estratègic de l'esport a Girona. 

Tenint en compte que la voluntat era la de reflexionar entorn de l'àmbit esportiu a 
través del MIEM, la moció va ser aprovada i es va decidir fer un Pla Estratègic que 
contingués com a punt important, la revisió del MIEM, ja que l'anàlisi i la diagnosi 
serien perfectament compartides. 

Així mateix en el Ple Municipal que va tenir lloc el 25 de gener de 2016 va aprovar-se 
una moció presentada pel grup municipal del PSC-CP referent al MIEM, en què la 
seva redacció i desplegament fos abans de final de la legislatura vigent. 

Per aquest motiu l'any 2016 es va fer l'encàrrec a la consultoria Itik, Consultoria 
d'Esport i el Lleure, de la col·laboració i assessorament d'un Pla Estratègic de l'Esport 
Local i que inclogués la revisió/redacció del Mapa d'Instal·lacions i Equipaments 
Esportius del Municipi (MIEM) pel període 2018-2028, a partir del MIEM realitzat l'any 
2007. 

El Pla Estratègic de l'Esport Local té com finalitat conèixer la situació actual del 
sistema esportiu municipal, analitzar els punts forts i també preveient les 
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problemàtiques existents i proposar millores, així com de planificar la necessitat 
d'equipaments. 

Aquest projecte serà una important guia del Servei d'Esports pels anys vinents, 
partint de l'anàlisi i diagnosis de l'esport a la ciutat i després d'un important procés 
actiu de participació en què han intervingut els diferents agents esportius i no 
esportius de la ciutat, així com el Consell Municipal de l'Esport, que s'han concretat 
en unes propostes d'intervenció, mitjançant cinc línies estratègiques (A. Redefinició i 
dinamització del paper de l'esport escolar, B. Consolidació d'un parc d'equipaments 
esportius de qualitat, C. Optimització dels espais i recursos esportius existents, D. 
Adaptació i potenciació dels espais al medi natural i urbà per a la pràctica d'activitat 
física i E. Potenciació de la col·laboració publico/privada), amb els corresponents 
programes de treball i accions a realitzar per a cadascuna d'elles. 

Segons Decret de l'Alcaldia de data 28 de desembre de 2017, en el qual es delega al 
Ple de la corporació la competència d'aprovació incial del Pla Estratègic de l'Esport 
Local i redacció del mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi 
(MIEM) 2018/2028. 

Aprovar el Pla Estratègic de l'Esport Local - Mapa d'instal·lacions i Equipaments 
Esportius del Municipi (MIEM) pel període 2018-2028, segons document adjunt; 
Volum 1: Anàlisis i Diagnosi, Volum 2: Propostes d'Intervenció i Volum 3: Annexos. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. En aquest cas, 
ja entràvem dins del bloc de la Comissió Informativa d’Educació i Esports. La tinenta 
d’alcalde Isabel Muradàs ens explicarà aquest pla estratègic. 

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. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Gràcies, alcaldessa. I bona tarda a 
tothom. Per què hem arribat en aquest punt de tenir o de plantejar un pla estratègic a 
nivell de la ciutat de Girona en l’àmbit de l’esport? Tal com es recull en la introducció 
del mateix pla, queda clar que l’Ajuntament de Girona, atenent els canvis constants de 
la societat, especialment en els darrers anys, en els quals hem patit força la situació 
socioeconòmica a tot arreu, i de les administracions locals, que són les que han agafat 
un paper fonamental en la prestació dels serveis al ciutadà com a administració de 
primera línia, ha decidit o va decidir impulsar el Pla estratègic de l’esport local i 
l’actualització del MIEM –actualització, perquè com vostès ja saben ja hi havia un 
primer MIEM de l’anterior Govern–, amb la finalitat d’adaptar-se al nou context de la 
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seva ciutat, conèixer la situació actual del sistema esportiu municipal, planificar la 
possible cobertura de necessitats en equipaments i dels sectors principals i establir les 
orientacions de caire estratègic en matèria esportiva.  
Però per sobre de tot, ressaltar que té l’objecte de reflexionar sobre el perquè de 
l’esport a l’actualitat i del futur immediat en la ciutat i definir el camí a seguir per 
arribar-hi. 

Hem de ressaltar també que aquest objectiu ha estat compartit per totes les forces 
polítiques del consistori fins al punt que neix realment partint d’una moció presentada 
pel Grup d’Esquerra-MES en el seu moment i que va ser consensuada per tots els 
grups. 

Més endavant, també és veritat que el Grup del PSC també va presentar una moció 
per destacar la necessitat de l’actualització del MIEM, que també va ser aprovada. 

I que, per tant, aquesta suma d’aquests dos factors va fer que, diguéssim, féssim 
aquest esforç de plantejar un pla estratègic i que incorporés dintre el pla estratègic el 
mateix MIEM. 

Hi ha diferents elements que hem de destacar sobre l’elaboració d’aquest pla. N’hi ha 
tres que m’agradaria ressaltar especialment. Un és el de la participació, un element 
molt important, atès que s’ha donat un protagonisme principal al Consell Municipal de 
l’Esport i a través d’aquest, bàsicament, com no podria ser d’una altra manera, les 
entitats esportives, que pràcticament han participat en la seva totalitat, però a més 
altres actors que són molt importants: associacions de veïns, escoles, federacions, 
AMPA, etcètera. 

També m’agradaria destacar la mirada de gènere amb què necessàriament s’ha fet 
aquest pla. I dic necessàriament perquè per l’aplicació de la llei de gènere, no podia 
ser d’una altra manera que no ho féssim així, i també per voluntat política, ja que la 
política municipal dins de l’àmbit esportiu centra bàsicament els seus punts forts en el 
suport a l’esport base i en el foment de l’esport femení. 

En aquest cas, un dels altres punts importants que s’ha fet en aquest estudi ha estat 
una enquesta que s’ha aprofitat per fer sobre l’estudi d’hàbits esportius a l’edat 
escolar. I al final ens ha vingut a demostrar, aquest estudi que s’ha acabat fent a la 
ciutat de Girona, que estem aproximadament com la mitjana catalana, no estem pitjor 
que la mitjana catalana. Però per sexes sí que ens temíem que el resultat seria 
inferior, ja pensàvem que resultaria, i com els centres de secundària, bàsicament, els 
centres de secundària ja porten temps que estan dient que aquesta és una realitat. I 
així en el resultat es veu com un 74,7 per cent dels nois de Girona –fent l’extrapolació, 
evidentment, a través dels càlculs de l’enquesta– fa pràctica esportiva, mentre que pel 
que fa a les noies és un 69,4 per cent. Per tant, com ja és sabut per banda de tots 
nosaltres i en general, cal i són molt necessàries aquestes accions i aquest foment de 
l’esport femení. 
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L’estructura del pla –ho comentava ara el secretari– està basada com qualsevol pla 
estratègic en una anàlisi interna –el que ens interessava molt era saber d’on partíem, 
d’on partim; per tant, una anàlisi interna a nivell del mateix Servei d’Esports i dels 
altres serveis, en tot cas, que fan ajudes complementàries– com en una anàlisi 
externa. 

Més enllà d’aquesta anàlisi interna i externa, fer una bona diagnosi de com està la 
situació esportiva a la nostra ciutat i a partir d’aquí fer una sèrie de propostes de línies 
estratègiques, dintre de les línies estratègiques, programes d’accions i ja fins i tot fer 
alguna aposta per alguna acció ja concreta. 

S’ha de dir, i això ja ho hem ressaltat també fins i tot avui el dematí, que aquest no és 
un pla tancat; també s’ha dit que és un pla per a deu anys, és un pla que abraçarà 
diverses legislatures, és un pla que ha de servir com una guia. Que per això hem 
treballat tant amb les entitats i també amb els altres grups, perquè pensem que és una 
bona guia per, en tot cas, tenir la direcció marcada, la qual cosa no vol dir que no es 
puguin anar adaptant les accions a les diferents circumstàncies que vagin sorgint 
d’aquí a tres, quatre, cinc o sis anys. Això és normal i lògic que es produeixi. 

Per tant, és un document obert, és un document que requerirà posar-se a treballar, ho 
he dit també avui al dematí. Això no és un punt i final, sinó que tot al revés, és un punt 
de partida i el que cal fer ara és posar-se a treballar per definir totes aquestes línies 
estratègiques, els programes en concret, les accions i la calendarització i, evidentment 
també el suport econòmic i pressupostari de què es podrà disposar per poder-les 
posar en marxa, així com les altres que puguin anar sorgint. 

Les línies estratègiques del pla són cinc i crec que totes elles són molt clares. La 
primera línia estratègica és la redefinició i dinamització de l’esport escolar. Això és una 
de les qüestions que queda bàsicament molt clar en la diagnosi i en l’anàlisi que es fa, 
perquè es detecta que hi ha una infravaloració d’això, de l’esport escolar, i són les 
entitats esportives les que han agafat la força i les que estiren del carro, juntament, 
evidentment, amb l’Ajuntament, que també fa foment de l’esport. 

Això no deixa de tenir relació amb creiem nosaltres un problema amb què ens trobem, 
i és que el Pla català de l’esport a l’escola, una eina que va posar en marxa el Govern 
de la Generalitat i que pensem que era una eina molt útil, molt vàlida per al foment de 
l’esport, ha sofert una reducció en el seu pressupost destinat i, per tant, això ha vist 
com l’esport escolar disminuïa en la seva pràctica. 

Aquest és un dels punts que s’ha de posar sobre la taula, però creiem que seria molt 
important recuperar aquesta eina per ajudar els ajuntaments a potenciar la pràctica 
esportiva i el paper que aquesta té en totes les franges d’edat a nivell educatiu, 
d’integració i cohesió, lleure i salut. 

La segona línia estratègica queda també molt clara: consolidació d’un parc 
d’equipaments esportius i de qualitat. Queda clar a la diagnosi i a l’anàlisi d’aquest pla 
que no hi ha un dèficit a nivell d’equipaments esportius més enllà de dos pavellons i un 
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camp de futbol, que, en tot cas, ja s’està posant, bé, el remei: un d’ells ja s’ha fet, 
l’altre s’està fent i el camp de futbol està en previsió. Però el que sí que es destaca és 
la paraula consolidació, i això no és baladí, el que es destaqui la paraula de 
consolidació, perquè el que sí que se’ns demana és que els equipaments que tenim 
actualment tinguin una millora respecte a la situació actual i, evidentment, un 
manteniment comme il faut per tal de poder fer una pràctica esportiva de qualitat. 

La tercera línia estratègica és molt important, atesa la situació geogràfica que…, bé, 
magnífica i que tenim nosaltres, que és un tresor, és l’optimització dels espais i 
recursos esportius existents com també l’adaptació i potenciació dels espais del medi 
natural i urbà per a la pràctica esportiva física, que és la següent línia estratègica.  

Necessitem potenciar els espais del medi natural i urbà; això ja s’està començant a fer 
i ja s’han posat algunes accions en marxa. I també necessitem optimitzar els espais i 
recursos esportius existents, perquè, tot i que a l’anàlisi resulti que no necessitem per 
a la xarxa bàsica més recursos dels que tenim i dels que ja s’han començat a 
construir, sí que és veritat que en determinades franges horàries hi ha una saturació 
important i en altres no hi és. I, per tant, hem de mirar com es poden optimitzar 
aquests recursos. 

I, finalment, hi ha una línia que és la de la potenciació de la col·laboració 
publicoprivada. 

De cada un d’aquests programes o línies, molt ràpidament destacar el que considerem 
com més important en aquesta presentació. 

Pel que fa la primera línia, a la de la dinamització de l’esport escolar, considerem molt 
important un dels programes o línies de treball que va sorgir en el treball conjunt que 
és el suport i la promoció de l’esport com a eina d’educació en valors i element de 
cohesió social. Dintre d’aquesta línia o programa de treball, hi havia la proposta de 
dues accions per posar en marxa, dues accions que ens posarem a treballar 
immediatament: una d’elles, portar a terme una anàlisi comparativa del suport que 
donen altres ajuntaments a la promoció de l’esport escolar. És important que veiem 
com estem de lluny respecte a altres ajuntaments. I una altra que també considerem 
molt important és portar al Consell Municipal de l’Esport la definició, el plec de la 
convocatòria de subvencions adreçades a centres educatius i AMPA per al foment i la 
promoció de l’esport escolar. Pensem que és important la participació de tots els 
agents que formen part del Consell Municipal de l’Esport perquè, en tot cas, aquesta 
convocatòria millori respecte a la situació actual. 

De la segona línia, consolidació d’un parc esportiu de qualitat, en aquest cas, no farem 
ara aquí una lectura de tots els punts que surten a nivell de les millores dels 
equipaments que s’han de realitzar. I, en tot cas, el que sí cal fer és prioritzar aquestes 
accions dintre dels deu anys que comporta aquest pla, analitzar el cost que tenen 
aquestes millores, aquestes accions, veure el pressupost disponible amb què es pot 
comptar i després calendaritzar-les. 
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Aquí serà imprescindible també que hi hagi el suport de la Generalitat com fins ara 
s’havia estat tenint en èpoques anteriors, com també parlàvem del Pla català de 
l’esport a l’escola. 

Respecte a la tercera línia, optimització dels espais i recursos existents, ressaltaríem 
l’optimització del manteniment de les instal·lacions. Ho hem dit abans, ens deien 
consolidació dels equipaments; per tant, és mantenir, millorar els equipaments que 
tenim actualment i fer un manteniment òptim respecte als mateixos. Per tant, una de 
les accions a què també ens comprometem i que també ja va sortir és realitzar un pla 
de manteniment de les instal·lacions que tingui en compte com a objectiu principal com 
fer-les més sostenibles. 

Pel que fa a la quarta línia estratègica, adaptació i potenciació dels espais al medi 
natural i urbà per a la pràctica de l’activitat física, aquí destacaríem tres de les línies de 
programa que van sorgir: adaptació dels parcs de la ciutat per a una pràctica d’activitat 
física al medi natural segura i de qualitat; donar a conèixer i fomentar l’ús dels parcs 
urbans de salut de la ciutat –n’hi ha quatre i hi ha una infrautilització dels mateixos– i 
facilitar la pràctica esportiva al medi urbà. 

Com a accions, una d’elles destacaríem, que seria la corresponent a la incorporació de 
circuïts adaptats per a una pràctica esportiva inclusiva en tots ells. 

I, finalment, pel que respecte a la potenciació de la col·laboració publicoprivada, aquí 
hem de ressaltar que s’ha de fer una revisió del model de gestió en alguna de les 
instal·lacions esportives de la ciutat. Ho ha dit abans també la regidora Maria Àngels 
Planas, el 9 de març entra en vigor la nova Llei de contractes i, per tant, en alguna de 
les instal·lacions o del parc d’equipaments de què disposem això ens afectarà; per 
tant, haurem de treballar en aquest aspecte. 

Un altre programa o eix de treball important seria l’obertura a la població en general 
d’equipaments privats de la xarxa bàsica que no estan disponibles a nivell municipal. 
Això no vol dir res de privatització; això el que vol dir és que quan s’elabora el MIEM és 
la Secretaria General de l’Esport qui compta amb una sèrie de criteris, que compta 
amb els equipaments públics i privats a l’hora de considerar si un ajuntament, si un 
consistori, si una ciutat té dèficit o no, tant d’equipaments de xarxa bàsica com de 
xarxa complementària. 

En aquest cas, en el cas de la ciutat de Girona, tenim un equipament, concretament la 
pista d’atletisme que correspon a la xarxa bàsica i aquest equipament no és municipal; 
aquest equipament –vostès ja ho saben– és de titularitat del GEiEG: és una entitat 
sense ànim de lucre i, per tant, el que se’ns proposava seria arribar a un acord amb el 
GEiEG perquè els ciutadans de Girona poguessin gaudir d’aquest recurs veient com 
es pot fer un conveni amb aquesta entitat. 

I com a tercera línia de programa de treball, destacaríem la de desenvolupar un 
programa de captació de sponsors. Això també no és res més que intentar ajudar les 
entitats (senyal acústic) que millorin el seu finançament.  
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Ja acabo, alcaldessa. 

Quatre conclusions molt ràpides del pla: un elevat índex de pràctica esportiva a la 
ciutat –això pensem que és molt important–; una oferta esportiva del municipi molt i 
molt variada i que té una resposta molt positiva en les valoracions i en les enquestes 
que es fan; una gran diversitat d’agents promotors, i la incorporació de la pràctica 
esportiva per a la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans, per a la 
integració, la cohesió i l’aportació dels valors en general i en l’educació en particular. 

Moltes gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Evidentment, no 
pateixin tenen més temps, es tracta d’un pla estratègic, és lògic que tothom pugui 
expressar-se amb llibertat i que utilitzi tot el temps que necessiti, no es preocupin. Per 
tant, intervencions? Molt bé. La senyora Veray té la paraula. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo primer de tot 
vull agrair a la tinenta d’alcalde, la senyora Muradàs, l’explicació que ha fet del pla. 
Crec que és un pla estratègic molt complet, molt treballat. Nosaltres el considerem bo 
per a la ciutat i, per tant, també molt bo que avui, doncs, tots els gironins i les gironines 
que vulguin seguir-nos puguin conèixer-lo més a fons. 

Jo començaré ara pel final del que deia la senyora Muradàs, parlava de les 
conclusions. Deia, la primera, una pràctica elevada de l’esport a la ciutat de Girona, 
que jo crec que és la base de tot el pla estratègic que avui se sotmet a aprovació en 
aquest plenari. 

Penso que aquesta conclusió no ha sorprès cap dels que estem asseguts aquí, és una 
cosa que sempre hem tingut molt clara a la ciutat i que sempre al llarg de la història, 
amb tots els governs, doncs, s’ha intentat estar al costat de l’esport base de la ciutat 
de Girona i, per tant, a dia d’avui podem tenir els índexs de pràctica de l’esport que 
s’han posat sobre la taula. I penso que això és motiu d’orgull de tots, de totes les 
forces polítiques i de totes aquelles persones que han format part d’aquest 
Ajuntament. 

Jo no tornaré a repassar ni a explicar tot el que ja ha dit la senyora Muradàs: els eixos 
principals, les prioritats… Penso que el pla –com he dit– està molt treballat, és un bon 
pla. Segurament és millorable en algun aspecte, com tots els plans, al final les visions 
diferents de molta gent, doncs, fa que algú ho plasmés d’una manera o ho plasmés 
d’una altra. Però jo crec que en general ens podem sentir orgullosos d’aquest pla. 

Destacar dues coses que deia la mateixa tinenta d’alcalde: una és la participació que 
hi ha hagut de les entitats en el mateix pla. Jo crec que això és el que el fa sobretot 
més ric i fa, doncs, que també tots haguem o fem l’esforç de dir que malgrat 
milloraríem en algun aspecte és un bon pla en general, perquè hi ha hagut molta 
participació de les entitats. I jo sempre tendeixo a pensar que les entitats concretes de 
cada sector segur que en saben molt més d’allò que tenen, volen i necessiten que 
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nosaltres, els que estem asseguts aquí, que possiblement hem d’intentar aprendre o 
saber de tots els temes. I, per tant, per mi la seva opinió és molt important. I aquesta 
participació que hi ha hagut crec que també és motiu de felicitació, doncs, en aquest 
cas a la senyora Muradàs, perquè, evidentment, ha aconseguit que el sector 
s’impliqués en el pla i en la revisió del MIEM. 

Sí que és veritat que el mateix pla, doncs, ens diu que tenim algun dèficit 
d’equipament, però que no és el més important o el més preocupant a la ciutat, que 
hem de millorar en l’esport base, que hem de millorar en l’esport escolar. I que, per 
tant, la senyora Muradàs deia és la guia –i jo ho comparteixo– per començar a millorar 
i poder planificar totes les accions que ens portin a aconseguir l’objectiu final. 

La veritat és que jo he de dir que m’han sorprès, jo crec que era aquest matí, llegir 
declaracions d’altres grups de l’oposició sobre el pla ja criticant-lo. Jo la veritat és que 
comença a ser una pràctica habitual que ja sabrem el que ens diran al Ple els altres 
grups. Però jo sí que…, i ho faig ara, perquè aquest grup que ho ha fet parla després 
de mi i, per tant, no podré després contestar-li, perquè no és un debat entre oposició, 
sinó amb l’equip de govern. I, a més, perquè és un punt important del pla, que és la 
col·laboració publicoprivada i, a més, la senyora Muradàs també hi ha fet referència. 

Mirin, si en una cosa crec que som exemplars en aquesta ciutat en relació amb el tema 
dels esports i sobretot amb els equipaments esportius és d’una col·laboració exemplar 
publicoprivada en favor del privat cap al públic. Girona ha tingut i té un moviment molt 
important que és el GEiEG, que té unes instal·lacions i uns equipaments esportius a la 
ciutat molt bons i que sempre que s’ha parlat amb ells, que s’ha volgut arribar a acords 
perquè aquestes instal·lacions puguin, si no és ara més endavant o en el moment en 
què es puguin arribar a acords de poder-les, doncs, ser utilitzades per tots els 
ciutadans, crec que l’exemple és molt bo i sempre ha sigut satisfactori. Per tant, crec 
que intentar fer veure o dir o que aquest pla vol privatitzar equipaments, és tot el 
contrari, més aviat el que és vol –i ja s’ha fet i no d’ara ni de l’equip de govern de 
Convergència i Unió, sinó d’altres i de tripartits d’esquerres i del Partit Socialista tot 
sol– ha sigut intentar optimitzar els recursos, en aquest cas, d’equipaments esportius 
molt bons que tenim a la ciutat fets, construïts i pagats per una entitat privada. I que, 
per tant, s’ha treballat perquè tots aquests equipaments puguin, doncs, ajudar-nos a 
tenir o a poder suplir la mancança d’algun equipament que efectivament tenim a nivell 
municipal o de la mateixa Generalitat a la ciutat de Girona. 

Jo volia fer referència a això perquè crec que és molt important i que som exemple, 
no?, segurament per a altres ciutats en relació amb aquesta relació publicoprivada que 
allò privat sempre que s’ha demanat s’ha intentat posar al servei del públic, cosa que 
no és el normal, no és el normal que passi o que hi estiguem acostumats. 

El pla –com deia– creiem que està molt treballat, que és bo i que és ambiciós. Sí que 
és veritat que tot això necessitarà pressupost, com tots els plans estratègics de tots els 
sectors. Penso que és important ficar-nos a treballar en la cerca de recursos, perquè 
no només han de ser municipals, de fet és impossible desenvolupar tot aquest pla 
només amb recursos municipals i, per tant, estic convençuda que també entre tots, 
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doncs, treballarem en el mateix camí i en la mateixa línia per aconseguir que altres 
administracions, doncs, s’impliquin i ens ajudin i també, per què no?, els privats a 
l’hora de construcció potser d’equipaments que ens falten o de millora i de 
manteniment dels que tenen, i ajudar-nos i posar-los al servei de tota la ciutadania.  

Pressupost, calendarització són dues paraules que ha fet servir la senyora Muradàs, 
que compartim totalment, com qualsevol pla. 

El pla avui arriba al final, no?, amb la seva aprovació, però és l’inici de tot el camí que 
hem de recórrer per millorar, per consolidar la ciutat en relació amb l’esport. Aquesta 
és la visió que tenim nosaltres. Deia la senyora Muradàs que era un document, doncs, 
que podia anar canviant; efectivament, és un document viu, crec que sobre la marxa 
haurem d’anar-lo adaptant a la realitat que ens anem trobant a la ciutat. 

Parlava també del manteniment. És molt important. A vegades ens obsessionem molt 
o ens ofusquem molt a construir i poc a mantenir, i, efectivament, s’han de construir 
equipaments, s’han de construir instal·lacions, però tant o més important és mantenir 
allò que tens a la ciutat i, per tant, el manteniment dels equipaments ja existents i els 
que es tirin endavant en un futur és molt important.  

Els parcs de salut aquí és l’única petita crítica que li faré. Vostè diu que estan 
infrautilitzats, i nosaltres ho compartim. I segurament és per la situació que els tenim a 
la ciutat. Segurament situats a altres zones de la ciutat possiblement tindrien més 
utilització de la que tenen. Per tant, també hauríem de millorar en la visualització que 
fem de la nostra ciutat a l’hora de la col·locació d’aquests parcs de salut, que estan 
molt bé, però la ciutadania necessita conèixer-los i a més, necessita que siguin 
accessibles en el sentit que no estiguin molt lluny del seu hàbit normal. I, per tant, crec 
que en aquest sentit potser sí que no hem encertat del tot la ubicació d’alguns 
d’aquests parcs. Per tant, també crec que és bo posar-ho sobre la taula i si cal revisar-
los, revisar la col·locació o noves col·locacions d’aquests parcs de salut, si és que en 
un moment donat podem, com hem demanat més d’una vegada a l’alcadessa, no 
només el meu grup municipal, sinó altres, que se n’ubiquin més a la ciutat de Girona. 
Doncs, que es posin en ubicacions que puguin ser més rendibles en el sentit de a 
l’hora d’utilitzar-los, no rendibles econòmicament, sinó d’utilització; per tant, rendibles 
per als mateixos gironins i gironines a l’hora d’utilitzar-los. 

Ja vaig acabant, en línies generals, com he dit, nosaltres considerem que és un bon 
pla, que és un pla ambiciós, que no podem ara tampoc dir «ja tenim el pla, l’aprovem, 
ho hem fet tot», no; acabem avui una part que és la de tenir el pla, però iniciem el camí 
per desenvolupar-lo. Per tant, crec que com a guia és molt bona, ara caldrà 
desenvolupar, dur a termes les accions necessàries per arribar als objectius, buscar 
pressupost, calendaritzar. I sí que és veritat que és a deu anys, però sí que hi ha 
algunes coses que són prioritàries i que, per tant, entre a un any, dos anys vista, 
abans que s’acabi la legislatura actual, haurien d’estar, doncs, ja enllestides i, per tant, 
haurien de portar ja una millora en relació amb tot el tema de l’esport d’equipament, de 
desenvolupament i del que així significa en termes de cohesió social l’esport a la ciutat 
de Girona. Moltes gràcies. 
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(Senyal acústic.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): L’ha clavat, senyora Veray. 
Moltes gràcies. Senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres, primer de tot, 
regidora, li volem donar les gràcies perquè sí que és cert, doncs, que crec que a 
vegades el meu grup s’ha fet una mica pesat, amb trucades, amb dubtes que teníem 
sobre aquest pla estratègic, però crec que vostè ens els ha sabut respondre i ha estat 
sempre predisposada a parlar amb nosaltres i a aclarir-nos aquells dubtes que ens 
anaven sorgint. 

Des del meu grup creiem que tenim una bona feina sobre la taula, que era necessària 
l’elaboració d’aquest pla estratègic i l’actualització del mapa d’instal·lacions esportives 
municipals. Crec que amb aquest pla estratègic ara mateix tots els grups i la gent 
sabem on som, sabem què és el que tenim a la ciutat, sabem de què és del que 
disposem, sabem també amb la diagnosi d’aquest pla estratègic que tenim alguns 
punts que no acaben de funcionar del tot. Crec que està bé saber-ho perquè així entre 
tots, tal com s’ha fet aquest pla estratègic, podem millorar. 

També tenim altres punts de la diagnosi d’aquest pla estratègic que no compartim, 
però pel simple fet que des del meu grup ho faríem d’una manera diferent. Per tant, 
creiem que hi ha dades que s’han de millorar. 

També posa de manifest, aquest pla estratègic, a nivell d’ingressos, s’han analitzat 
altres ciutats de la província de Barcelona que tenen un volum d’habitants similar al 
que té la nostra ciutat i, malauradament, en la diagnosi d’aquest pla estratègic pel que 
fa a ingressos, ens diu que no tenim els suficients ingressos i que, per tant, s’ha de 
seguir augmentant una partida pressupostària destinada a l’àrea d’esports per poder 
dur a terme aquestes mancances que el pla estratègic ens posa de manifest. 

Creiem des del meu grup, regidora, que és molt important que no sigui un pla tancat. A 
Girona 2018-2028 ens marca les línies estratègiques que s’han d’anar seguint, però 
sobretot ens deixa molt de camí obert per anar enriquint aquest pla estratègic a 
mesura que vagin passant els anys, que vagin arribant noves legislatures. 

Com li deia, regidora –ja ho sabia–, nosaltres li votarem a favor el pla estratègic i el 
MIEM. Creiem que s’ha fet una bona feina. Creiem en la importància de l’esport des 
dels més petits fins als més grans, passant per l’esport federat, per les competicions, 
per l’esport d’elit. I, per tant, regidora, només ens queda dir-li que les propostes que 
nosaltres tenim sobre esports les presentarem, les anirem presentant; òbviament, les 
intentarem consensuar com fem amb totes les propostes que portem en aquest ple. I, 
de veritat, esperem que tinguin els màxims consensos possibles. Per tant, regidora, 
endavant i nosaltres hi votarem a favor. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, el senyor 
Rodríguez... 
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Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Bé, de fet ja ho han dit, però 
vull agrair a la regidora, però també al Servei d’Esports tot aquest procés que s’ha 
endegat, evidentment als grups municipals, als clubs i a les entitats, que són la 
columna vertebral, i a la consultoria, perquè, de fet, ha sigut un encert trobar, diríem, 
un assessorament tècnic, que per mi ha sigut bastant rigorós, que està molt vinculat 
amb la Secretaria General de l’Esport i, per tant, ens ha sabut orientar i fer un procés 
participatiu. A part que, regidora, s’ha donat compliment, com ha dit a la introducció, a 
les mocions que havíem presentat Esquerra Republicana i els Socialistes. I, per tant, 
doncs, agrair i felicitar. 

De fet, estem complint, d’alguna manera, amb una de les funcions principals del nostre 
àmbit que tenen tant la Generalitat com els ajuntaments, que és fomentar la pràctica 
de l’esport i de l’activitat física. Per tant, hem fet un pas endavant en aquest sentit. 

Com s’ha dit, hi ha dos grans eixos, nosaltres farem un petit resum dels dos del que 
trobem més primordial. Quant al pla estratègic, primer de tot, doncs, es parla de 
fomentar l’esport escolar. Nosaltres hi volem donar aquesta visió que s’hauria potser 
abans de fer propostes, que n’hi pot haver-hi, diríem, de contractes, jo…, nosaltres 
aniríem als clubs que existeixen, perquè és una manera també de vincular els clubs 
amb aquestes propostes –no hem de fer un pla que no hi hagi res a veure amb ells– i 
fer-los una proposta perquè puguin tenir una actuació a totes les escoles de primària. 
Ara mateix hi ha bastants activitats, però hi ha unes certes escoles que per les raons 
que sigui, de fet, ja vostè ha parlat d’algunes mesures a prendre, però hauríem de fer 
un pla per a totes les escoles que sigui amb els clubs si pot ser i que solucioni també 
en part el tema dels patis oberts. 

Quant als adolescents i els joves, que també és la gran franja on s’està estudiant que 
hi ha una disminució de l’activitat física, sobretot noies joves i adolescents. Com ha dit 
la regidora, si no hi ha l’activació del Pla català de l’esport a l’escola per part de la 
Generalitat de Catalunya, serà molt difícil que des de l’Ajuntament, tot i que hi hagi 
partides, es pugui portar a terme. Perquè a les experiències dels anys anteriors que va 
funcionar hi havia unes partides de 2.000-3.000 euros per institut, fins i tot quatre –
depenia del nombre d’instituts– que, d’alguna manera, es podien fer alternativa 
sobretot per a les noies, que no eren tant esports clàssics, sinó activitats, diríem, més 
adients per a elles o que elles demanaven, que podria ser un altre camí a endegar. 

I per últim, quant a pla estratègic, evidentment, quedaria la gent gran. S’ha parlat dels 
parcs de salut. Jo crec que els que hi ha estan ben dissenyats, perquè si n’hi ha un a 
Sant Daniel, hi ha tot un nucli de persones que el poden fer servir, seria molt difícil que 
anessin a una altra banda. Si n’hi ha un a Montilivi, veig que es fa servir, fins i tot el de 
l’Ermessenda a vegades els escolars el van a fer servir. Si n’hi ha un al parc 
tecnològic, molta gent que segueix aquestes rutes el fan servir. I si n’hi ha un al pont 
major, jo sé que hi ha una associació que fa un recull de persones i hi van a fer 
l’activitat. 

En tot cas, el que sí m’apuntaria és que hi hagi més parcs de salut, però per fer això 
ha de ser la Diputació, que va fer un pla de foment d’aquests parcs, i que incloïa cada 
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quinze dies una persona que fomentava les activitats. Per tant, es podria reclamar això 
a la zona oest de Girona, que és on no n’hi ha. 

Parlant de la gent gran, un altre tema que també ha sortit és aquests itineraris que ja 
existeixen, però que es pot fer una millor senyalització, es poden fer més il·luminats, hi 
ha trams que no són il·luminats. Es pot fer, diríem, un foment diferent i fins i tot bancs 
–encara que sigui, doncs, perquè hi ha molta gent que fa tot un itinerari, però 
necessiten seure– fonts, etcètera. 

I per parlar d’aquesta gent gran, hi havia un programa a la Generalitat que es deia o 
que es diu el PAFES, perquè encara hi és, però que no fa la mateixa funció, que és 
lligar salut i esport on els CAP de la ciutat receptaven esport. Per tant, podien fer 
aquests itineraris, però guiats per algun tècnic de l’Ajuntament. Per tant, també 
proposem que es recuperi aquest PAFES, aquest salut i esport que tenia la 
Generalitat, que va també quedar com el pla català una mica en standby. 

I, per últim, quant a pla estratègic, trobem important, i aquí ha sortit el nom del GEiEG, 
bé, hi ha altres entitats socials, evidentment. Si també pensem en el GEiEG, però més 
que tot perquè el que creiem que és important en el GEiEG i les altres entitats, però el 
GEiEG ja sabeu, com s’ha dit, que té 18.000 socis, per tant, és una entitat molt potent 
que, diríem, ha fet de funció pública durant molts anys. L’any que ve celebra el 
centenari, el 2019, per tant, també podria ser una bona ocasió per revisar moltes 
coses. I jo el que demanaria amb el GEiEG, per exemple, és que fes a part de les 
dotacions econòmiques que ja es fan o de millorar-les, que s’intentés evitar 
competències deslleials, que hi ha maneres: quan fem equipaments o quan proposem 
activitats que no siguin deslleials amb les que estan fent i que, per tant, siguin 
complements. Tot això el pla estratègic.  

Quant al MIEM, com ja ha dit la regidora, bàsicament del que es tracta és de 
consolidar espais que existeixen, i això és el que la Generalitat també preconitza: no 
vol fer tants equipaments nous, sinó consolidar. Penseu que tenim Palau, que és el 
complex més antic que tenim i que és el primer que hauríem d’intentar, com ja es diu 
en el pla, de millorar sigui la piscina, sigui d’espais nous, vestidors, juntament amb 
altres llocs.  

Però el que també vull posar al cim de la taula és el següent: la Generalitat quan va fer 
el PIEC el 2005, és a dir, el pla d’equipaments, va posar tota una xarxa bàsica que ha 
dit la regidora que ja complim, llevat del camp d’atletisme, que també el complim, però 
que s’hauria de millorar. Però hi ha tota una sèrie que és xarxa complementària que 
aquí a Girona no es va acabar d’implantar. Durant uns anys sí que hi havia unes 
propostes, per exemple, per fer una sala de judo, que això quedava contemplat en 
aquest PIEC complementari, però que no es va portar a terme. S’havia de fer a la 
Devesa, etcètera. Per tant, nosaltres demanaríem que totes aquestes millores que es 
pensen fer a Palau, per exemple, que s’hi pugui tenir en compte que hi hagi l’activitat 
de judo, de patinatge, de tenis taula, de fitnes… Totes aquestes, diríem, 
infraestructures podran ser reclamades a la Generalitat com a complement d’aquest 
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pla complementari, perquè si no rebem ajuts de la Generalitat, serà molt difícil que ens 
en sortim. 

I per finalitzar, algunes propostes que es poden anar incorporant, que potser no els 
hem vist tant, però que ja hem consensuat que es poden anar implementant serien: 
primer, establir un període d’avaluació, nosaltres proposem biennal, tot això que s’està 
dient que és un projecte obert necessita que hi hagi un període fix d’avaluació. Per 
tant, cada dos anys. Fins i tot hi ha un punt que diu quin és el paper del Consell 
Municipal de l’Esport que ha de tenir, doncs, fer aquesta revisió cada dos anys de com 
van les coses i quines prioritats fem.  

La segona seria fer un pla de les eficiències energètiques. Tots els equipaments 
municipals tenen una despesa molt gran en aigua calenta, etcètera, que, evidentment, 
si es fa d’una manera o una altra, a part d’estalviar, també estem millorant el medi 
ambient. 

Hi hauria un tercer aspecte que tampoc es recull aquí, però que s’hi pot recollir, 
evidentment: jo proposaria que amb la nova redacció del POUM –no sé si algun dia el 
farem, però tenim un pla d’urbanisme del 2002, i, per tant, potser que ens tocaria tant 
perquè hi ha aspectes d’urbanisme que estem veient que constantment els estem 
tocant com per la reserva de sòl– que llavors es tingués en compte aspectes 
concretes, que ja dic els MIEM necessiten fer reserves de sòl en el POUM. 

Tres coses més. El treball mancomunat, és a dir, hem de començar a tenir una visió no 
només de ciutat. Nosaltres tenim una ciutat petita, encara que parlàvem dels quasi 
100.000 habitants, però l’extensió és petita. Si no fem un treball mancomunat, hi haurà 
molts aspectes esportius que podran quedar sense resoldre. I, per exemple, ja 
proposem si bé s’havia pensat en un velòdrom, que s’ha tret del cap, perquè hi ha 
dificultats de molts tipus, que tampoc era a Girona, que era a Quart, proposaríem fer 
un circuït tancat de bicicletes, que apareix en el MIEM, però potser fer un treball 
mancomunat, que seria el segon gran treball potser de Catalunya en aquest sentit –el 
primer va ser una piscina coberta a Palamós, Calonge i Vall-llobrega, i la Generalitat 
va fer una aportació molt important perquè era un treball mancomunat. Per tant, 
proposaríem revisar i veure si es pot fer aquest treball mancomunat per fer un circuït 
tancat de bicicleta, que tant es demana a la ciutat.  

Tot aquest pla que s’inclogui a la destinació del turisme esportiu i elevar-ho a la 
Secretaria General de l’Esport, però acompanyar, si pogués ser, amb una reunió amb 
ells per parlar de tot això que estàvem dient. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per la CUP – 
Crida per Girona, la senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
agrair, doncs, a la regidora el fet que hagi impulsat aquest pla i també, evidentment, a 
tothom qui hi ha participat, sobretot des del Consell de l’Esport. Crec que realment hi 
ha molta gent que hi ha dedicat esforços. Però també és cert que nosaltres ja hem 
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anunciat, com algú deia, el resultat podríem dir que ha estat decepcionant; ha estat 
decepcionant perquè creiem que tenim entre les mans un pla excessivament centrat 
en les instal·lacions i que, en canvi, oblida aspectes claus en el que nosaltres entenem 
que ha de ser la política local d’esports. 

De fet, el mateix pla diu que –i nosaltres ho compartim– que la finalitat de la política 
esportiva municipal és la de promoure i facilitar la pràctica esportiva al conjunt de la 
ciutadania amb l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida, el benestar i fent que 
alhora sigui un element d’integració i de cohesió social. Aquest és l’objectiu, aquesta 
és la finalitat que diu el mateix pla i que segurament molts d’aquí compartim pels 
debats…, bé, i per les intervencions que he anat sentint. I això ho preveu fer, doncs, a 
deu anys vista. Però la realitat és que el pla respon molt poc a aquest objectiu, 
almenys des de la nostra manera d’entendre; almenys el document que nosaltres hem 
llegit realment respon molt poc a aquest objectiu. 

Tant és així que de les cinc línies estratègiques –la mateixa regidora les ha anat 
comentant– només una no respon, no està centrada en les instal·lacions, només la 
primera realment no està centrada en les instal·lacions. Totes les altres estan 
pràcticament en el seu complet centrades en un tema d’instal·lacions pur i dur. I 
aquest primera, doncs, es limita en el marc de l’esport escolar, que, evidentment, és 
molt important, i per això creiem que aquesta línia primera és especialment important, 
però ens sap greu, doncs, que sigui l’única de les cinc línies que realment abordi 
temes de promoció de l’esport i que vagi més enllà del que és merament les 
instal·lacions. 

Entenem, doncs, que aquest document és una anàlisi molt completa, realment s’ha fet 
un treball d’anàlisi que ens dona una eina molt útil per treballar tot el tema de l’esport a 
la ciutat, però, en canvi, ens sap greu veure com en les propostes d’intervenció es 
descuiden molts elements molt importants al nostre entendre. En aquest sentit, 
entenem que aquest pla no respon a la pregunta de com es promocionarà l’esport a la 
ciutadania, que dèiem, doncs, que era en principi l’objectiu essencial.  

Fa un moment un parell de portaveus parlaven dels parcs de salut, doncs, els parcs de 
salut és veritat que apareixen en la diagnosi, apareix on són situats, apareixen…, però, 
en canvi, no hi ha cap acció, per exemple, que expliqui com els dinamitzarem, quan és 
una cosa que en moltes ocasions hem posat sobre la taula, que tenim aquests parcs 
de salut, però que, en canvi, no s’estan dinamitzant, no se’ls està traient la utilitat que 
podrien tenir. 

Per tant, el que dèiem: centrat a les instal·lacions, però no hi ha un treball de com es 
promocionarà, com es dinamitzarà l’esport a la ciutadania, que enteníem nosaltres que 
si no vol ser això només un MIEM, sinó vol ser un pla estratègic de l’esport local, tal 
com s’està plantejant, doncs, és molt important que ho incorpori, evidentment. 
L’essència, diguéssim, del pla hauria de ser aquesta. Per tant, no es respon com es 
promocionarà l’esport ni d’una manera general, però tampoc en col·lectius específics. 
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La senyora Muradàs, doncs, ha fet un esment al tema de la mirada de gènere, i 
aquesta és una de les crítiques que nosaltres fem al pla: ella deia que aquesta 
perspectiva hi és; nosaltres entenem que no hi és suficientment. Tant és així que si bé 
és cert que en algun moment, doncs, es parla de la pràctica de l’esport femení i 
s’esmenta alguns clubs importants de la ciutat en aquest àmbit, però, en canvi, no 
apareix cap acció de foment de l’esport femení. 

Sí que és veritat, doncs, que arran que nosaltres li ho vam comentar això, ens va dir: 
«Sí, però apareix aquí un paràgraf que diu que tenim un pla específic de tema de 
gènere». Sí, però aquest és un pla a deu anys, és un pla amb una mirada àmplia, és 
un pla que entenem que ha de definir la política de l’esport a la nostra ciutat a deu 
anys vista, mentre el pla que vostè m’explica, quan jo he anat a buscar la informació, 
és un pla que es preveu per a dos anys; per tant, ens sembla que és aquí on hi hauria 
d’haver tot aquest treball, tota aquesta mirada de gènere que no és només, diguéssim, 
parlar d’uns determinats clubs, sinó d’explicar precisament davant d’aquesta diagnosi 
que vostè feia que encara avui en dia trobem, doncs, que les dones o les nenes 
practiquen menys esport que els nens, doncs, intentar treballar com promoure, com 
millorar aquesta no sé si dir discriminació, però en qualsevol cas sí diferència, com a 
mínim, entre nens i nenes i entre homes i dones. 

Tampoc contempla cap acció que parli, per exemple, de com superar la barrera 
econòmica: que és una realitat també a la nostra ciutat, doncs, hi ha molts nens i 
nenes que no poden formar part d’un club o tirar endavant o jugar a aquells esports 
que ells voldrien perquè tenen unes dificultats econòmiques que els ho impedeix. 
Agraïm i sabem que hi ha un esport que desinteressadament des de molts clubs, des 
d’entitats, etcètera es fan per incorporar, però també és un tema que creiem que era 
essencial que estigués plantejat en aquest pla, explicant el que ja es fa, mirant el que 
faltava i buscant maneres de resoldre-ho i de poder arribar a tots els nens i nenes o a 
totes les persones que vulguin practicar esport. Crec que una altra mancança, al 
nostre entendre, molt important. 

O el tema de l’esport i la diversitat funcional, que també, doncs, ara la regidora 
comentava alguna d’aquestes accions que s’han pogut incorporar, però que també 
creiem que és una altra mancança important que no s’explica suficientment, doncs, 
quin és el context actual de l’esport adaptat a la nostra ciutat o quins són aquells clubs, 
per exemple, que treballen amb nens i nenes amb discapacitat i que poden, doncs, 
incorporar aquests nens i nenes a la seva pràctica esportiva. Per tant, una altra 
mancança, al nostre entendre, important. 

O, fins i tot, no hi ha cap acció, per exemple, que parli dels valors positius de l’esport i 
de com promoure’ls i, per tant, com a través dels clubs, que són la xarxa essencial, i 
en això estic, evidentment, d’acord, no?, de la nostra ciutat, doncs, com treballar amb 
ells perquè aquests valors positius de l’esport siguin realment presents en tots els 
clubs, però també anar a treballar aquells que són negatius, perquè també hi ha valors 
negatius de l’esport. Tots els coneixem. I que, per tant, hem d’intentar treballar amb 
ells de com superar-los, de com evitar que hi siguin.  
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Per tant, no es treballa tot això en un pla que és un pla estratègic de l’esport local i 
que, per tant, entenem que hauria d’haver abordat tot aquests temes. 

Tampoc aborda, i és una de les mancances que nosaltres també diem, el tema de les 
pràctiques esportives dels col·lectius de persones nouvingudes. Hi ha a la nostra ciutat 
gent que ve d’altres països amb pràctiques esportives diverses i que segurament, 
doncs, una manera d’incorporar-los i que sí que practiquin esports també serà facilitar 
que puguin practicar aquells esports amb què ells se senten més identificats, doncs, 
potser perquè són més importants en els seus països d’origen, o simplement que eren 
pràctiques esportives no tan diferents de les nostres, però que sí que són diferents a 
l’hora de practicar-les o de la manera en què les practiquen o els espais que utilitzen. 
Tampoc és un tema que aparegui en aquest pla i que nosaltres creiem, doncs, que 
valia la pena. 

Però, a més a més, hi ha, per exemple, una altra mancança que també és molt 
important i és el fet que no aborda…, nosaltres creiem que una de les coses que era 
important en aquest pla era abordar aquest tema, perquè és un tema que ha sortit, en 
moltes ocasions s’ha posat sobre la taula i calia aprofitar-lo per fer-ho, i és que no 
aborda la coordinació de l’oferta que es fa des del Servei d’Esports amb aquella oferta 
esportiva que també existeix i que s’ofereix des dels centres cívics. Nosaltres creiem 
que aquest pla havia d’aprofitar-se també per abordar aquest tema. No com una 
ingerència, sinó simplement com són dues àrees d’un mateix ajuntament no té sentit, 
doncs, que estiguin contínuament mirant-se d’esquenes una amb l’altra. I, per tant, és 
un tema que cal posar sobre la taula, crèiem que era absolutament necessari fer-ho 
ara que ens plantegem aquesta mirada a deu anys vista. I, per tant, doncs, ens sap 
greu també que no s’hagi aprofitat per treballar també aquest tema. 

Però, a més a més –i com ja, doncs, algú altre ha comentat–, també en el tema de les 
instal·lacions, que nosaltres entenem que és bàsicament del que parla aquest pla, hi 
ha propostes que nosaltres no compartim gens: una és aquesta reserva de sòl per a 
un velòdrom, i és així, perquè llavors quan parlo amb la regidora diu: «No, però no és 
pas que s’hagi de fer ja un velòdrom.» Ja, però de moment estem reservant sòl per fer 
un velòdrom. I l’acció específicament apareix, entre parèntesi, el concepte de 
velòdrom. Clar, no m’ho invento pas jo. Parla d’un equipament de la xarxa nacional o 
no sé quin és el concepte, d’esport d’elit, em penso que diu. Però apareix exactament 
el concepte de velòdrom. 

Aquesta és, evidentment, una instal·lació absolutament innecessària, que no hi ha 
demanda a la nostra ciutat i que, a més a més, té uns costos elevadíssims no només 
en la construcció, sinó també en el manteniment. I crec sincerament que no és el 
moment d’abordar, diguéssim, o de plantejar una instal·lació d’aquest tipus, quan 
sabem que de fet arreu de Catalunya hi ha instal·lacions d’aquest tipus que estan 
essent deficitàries i que fins i tot s’estan plantejant si enderrocar-les.  

Però, a més a més…, i això nosaltres ho hem fet, bé, ho hem dit i ho tornem a dir: 
aquest pla obre la porta a les privatitzacions. I no parlem del cas de la pista 
d’atletisme, perquè vostè ho ha volgut lligar, el tema de la privatització amb el tema de 
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la pista d’atletisme. La pista d’atletisme ja és privada, per tant, no és un problema de 
privatització, sinó que si el privat no es pot fer càrrec de les millores, doncs, nosaltres 
puguem donar-hi un cop de mà. No és aquest el tema, sinó que nosaltres el que sí que 
qüestionem és que s’obri la porta a privatitzar instal·lacions com són les piscines 
municipals de Can Gibert del Pla o de Palau, i això apareix com una possibilitat en el 
pla que nosaltres creiem que són piscines d’un model…, són piscines públiques que 
són ara mateix un model d’èxit a la nostra ciutat. I, per tant, doncs, sí que rebutgem, 
evidentment, qualsevol possibilitat de privatització d’aquests espais. 

Agraïm, tanmateix, les converses que hem pogut tenir amb la regidoria. Lamentem que 
no s’hagi pogut…, nosaltres també hem demanat encara que fos una mica a última 
hora de dir: «Miri, si veiem que no ho podem encaixar, nosaltres ja sap que li votarem 
en contra, fins i tot podem plantejar-nos deixar sobre la taula totes aquestes propostes 
que li hem fet arribar, incorporar-les d’una manera real en el pla», ja que vostè mateixa 
em va dir que en algunes de les quals com a mínim –no diré totes, però algunes de les 
quals– estava d’acord i que es podria plantejar de fer-ho. Nosaltres diem ja que anem 
a aprovar-lo i és un pla prou important, fem-ho ja amb tot aquest contingut inclòs i amb 
totes aquestes propostes. No ha estat possible i, per tant, doncs, agraïm que hagin 
incorporat algunes de les que vam fer arribar, però és veritat que el document que avui 
portem a votació entenem que encara conté moltes mancances, conté propostes 
privatitzadores i propostes absolutament innecessàries, com aquesta mateixa del 
velòdrom que li comentava. I, per tant, nosaltres votarem avui de manera contrària a 
aquest pla, que és un pla a deu anys i que precisament per ser a deu anys és tan 
important, i que no respon, en la nostra manera d’entendre, a l’objectiu de la política 
municipal d’esports per tot el que he anat explicant. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I el senyor Pere Albertí… 
Endavant. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, com deia la 
regidora Isabel Muradàs, en el Ple desembre de 2015 el nostre grup municipal va 
presentar una moció per reclamar l’inici de la confecció d’un pla estratègic de l’esport a 
Girona. Aquesta es va aprovar amb el suport de tots els grups polítics. En aquella 
moció el que es demanava és un procés participatiu amb entitats esportives i 
ciutadanes per tal de fer una diagnosi tant de la potencialitat d’equipaments i recursos 
esportius, però a més visualitzar les mancances i expectatives de la ciutadania per 
promoure l’activitat física en tota la població i cercar objectius i indicadors de progrés 
del futur pla. 

A partir de les conclusions d’aquest procés, es demanava redactar el pla estratègic de 
l’esport que establís els objectius, eixos, estratègies de futur de l’activitat esportiva de 
la nostra ciutat, amb especial rellevància de l’esport escolar com a eina de cohesió 
social. 
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El que avui se’ns presenta a aprovació va en aquesta línia. A banda de fer una 
diagnosi de l’estat de les instal·lacions i equipaments esportius municipals, crec que 
s’ha fet una bona diagnosi. A l’empresa que ha col·laborat en la confecció d’aquest pla 
voldria agrair-los-ho, perquè crec que s’ha fet una bona diagnosi. 

També es presenta o es demanava preveure les mancances i possibles necessitats 
del futur i se’ns presenta un pla amb cinc línies estratègiques, algunes de les quals fan 
especial en l’esport escolar –com abans esmentava–, el suport i promoció de l’esport 
com a eina d’educació en valors i element de cohesió social, i la potenciació –una eina 
important i que també voldria remarcar– dels espais naturals i urbans per a la pràctica 
esportiva, entre altres objectius i estratègies. 

És cert que si analitzem el MIEM i les propostes que d’ell se’n deriven a nivell de 
planificació de noves instal·lacions, ens generen alguns dubtes, a causa que caldrien 
molts recursos econòmics per dur-los endavant. I en altres casos tampoc trobem que 
siguin rellevants algunes actuacions de futur. A tall d’exemple, els diré que avui he 
assistit a la presentació del pla i el que destaca un mitjà de comunicació escrit, el titular 
diu: «L’Ajuntament proposa dotar-se de l’únic velòdrom cobert català.» Haylas! Ho 
trobo una mica espectacular, perquè allà no s’ha esmentat, ni molt menys. 

Bé, entenem –com reiteradament ens ha explicat la regidora Isabel Muradàs– que en 
ser un pla a deu anys ha de ser i necessàriament haurà de ser un pla prou obert per 
poder-lo anar redissenyant en funció dels canvis que es puguin produir a la ciutat i de 
l’obtenció dels recursos. Per tant, avui el que posem és una primera pedra; em sembla 
que posem una primera pedra, i en aquest sentit així ho entenc. 

A més a més, jo voldria destacar que qualsevol persona que ha treballat en processos 
estratègics, en plans estratègics, en els quals es dissenyen aquestes línies i accions, 
cal treballar amb indicadors de progrés, perquè a través d’aquests indicadors de 
progrés puguem anar redissenyant el pla en funció de l’anàlisi dels mateixos i, per tant, 
poder trobar noves estratègies o, en canvi, substituir-ne algunes les quals ja hem 
aconseguit. 

Com he expressat molts cops, el nostre model de ciutat, una ciutat republicana i de les 
oportunitats, hi ha un espai molt important per a l’esport i la pràctica esportiva, que 
considerem que és un motor del canvi a nivell individual, ja que ens permet gaudir de 
més qualitat de vida, però també és un motor de canvi social, entenent l’esport com un 
factor important i rellevant per a la cohesió social i per a la promoció de la salut. 

Per tant, sense estendre’m més senzillament anunciar el vot favorable a aquesta 
proposta. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la tinenta 
d’alcalde senyora Muradàs… 
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Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Agrair totes 
les intervencions, les de tots els grups. Evidentment, agrair els vots favorables i també 
els comentaris, en tot cas, per millorar el document que avui presentem. 

Començant, per exemple, per la senyora Veray, ha fet esment d’una entitat com és, 
per exemple, el GEiEG, jo vull donar una dada perquè la tinguem tots molt present: el 
GEiEG és una entitat que té més de 2.500 esportistes federats. Si no tinguéssim les 
instal·lacions que té el GEiEG actualment a la nostra ciutat, aquests esportistes ara 
mateix no tindríem equipaments per poder ubicar-los. 

El MIEM és una eina, ho hem dit abans, que té en compte tant la xarxa pública com la 
xarxa privada d’equipaments –això no ens ho inventem nosaltres, perquè són els 
sistemes amb els quals treballa la Secretaria General de l’Esport. Però això és una 
qüestió que s’ha de reconèixer, simplement és una dada a posar sobre la taula. 

Elements de col·laboració publicoprivada, ara els en vull posar un que no fa gaire que 
acabem de passar i del qual gaudeix tota la ciutat i crec que és un element que posa 
molt sobre la taula i molt clarament quan parlem de col·laboració publicoprivada de 
què estem parlant, i és el Lleuresport. Fins ara es feien dos parcs infantils: es feia el 
parc infantil municipal, el GEiEG feia el seu parc infantil –com deia també el senyor 
Rodríguez a nivell de la competència–, i al final va arribar l’acord entre el GEiEG i 
l’Ajuntament per dir que no calia fer dos parcs infantils, sinó que el que calia fer era fer 
un bon parc infantil i a uns preus assequibles per a tots els nens i nenes de la nostra 
ciutat. Nens i nenes i joves, perquè els informo que cada vegada més –i amb 
l’alcaldessa vàrem fer la visita el dia de la inauguració– s’intenta que no només sigui 
un parc per als infants, sinó també per als joves. Però, bé, no marxarem ara d’aquí. 

Quant al coneixement del tema dels parcs de salut, evidentment –i o sigui, ha sortit 
també en altres aportacions d’altres regidors–, segurament hi ha poc coneixement 
d’aquests parcs. En tot cas, és el que dèiem, això és un punt d’inici i, per tant, el que 
hem de veure és totes aquestes accions i les que falten com es dissenyen, com es 
planifiquen i com es calendaritzen i com es comuniquen. És que tot això està per fer, 
en cap moment hem dit que la feina estigui feta, sinó que estem en un punt de partida. 

Quant a la senyora Pujola, que comentava el tema del pressupost, és veritat, és una 
dada que surt a nivell del pressupost, però jo diria que més important inclús que el 
pressupost municipal, ho serà –i ho recordava també el senyor Rodríguez i el senyor 
Albertí–, sense la col·laboració i la participació de la Generalitat tot això que tenim, 
diguéssim, ara mateix sobre la taula serà un important somni, un gran somni, però no 
es podrà fer realitat amb els costos que té. O sigui, és impossible que un ajuntament 
pugui fer inversions d’aquesta magnitud per si mateix. 

A nivell mancomunat. A nivell mancomunat sí que podria ser possible, i aquesta 
col·laboració a nivell d’ajuntaments, senyor Rodríguez, sí que li haig de dir que no està 
escrita com a tal en el pla, però sí que vostè sap que ja fa sis anys, en tot cas, des del 
principi que vàrem començar el mandat que nosaltres tenim reunions periòdiques, 
cada dos-tres mesos amb tots els ajuntaments que toquem en l’àrea urbana de Girona 
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justament per parlar de temes d’esports. Perquè ens trobem per parlar dels problemes 
que tenim d’equipaments, pels problemes que tenim a nivell de convocatòries 
d’ajudes, de la gent nouvinguda, de gent que ve d’altres països amb les seves 
pràctiques esportives i, per tant, qui dels ajuntaments de l’àrea urbana podria entomar 
aquestes noves propostes: el criquet, el frisbee… Els parlaria de moltes pràctiques 
esportives.  

Per tant, sí que es té en compte. Això no està escrit, és veritat, no està recollit aquí, 
però no els càpiga el més mínim dubte que és un tema que s’està treballant des del 
Servei i la Regidoria d’Esports. 

Pel que fa a les intervencions del senyor Rodríguez, absolutament d’acord amb la 
col·laboració amb les entitats, per exemple, per al foment de l’esport escolar. Això 
seria important que es fes a través de les entitats, amb la seva col·laboració.  

També és molt important no només la Generalitat, sinó també la Diputació, a través 
dels parcs de salut. Això és un element que hem de tornar a començar a treballar. La 
millora dels circuïts, que sí que està recollit.  

Recuperar els PAFES, com deia vostè, crec que això també seria important com un 
treball transversal en temes de salut. I ens omplim la boca de dir que l’esport no 
només és, diguéssim, millorar la qualitat de vida, la cohesió, la integració, sinó que 
també és salut; per tant, és una bona proposta. 

Revisar la relació amb altres entitats. Ho acabem de dir en el tema, per exemple, del 
Lleuresport. Recuperar les ajudes de la Generalitat. 

I altres propostes que també les ha recollit el senyor Albertí, com pot ser el pla 
estratègic, diguéssim, com es calendaritza, en quines fases es calendaritza i, per tant, 
quins indicadors es proposen per tal de veure si calen renovacions tant de les 
propostes de les línies estratègiques com de les accions com a tals. 

Pel que fa als comentaris de la senyora Pèlach, segons el Grup CUP - Crida per 
Girona, està massa centrat en instal·lacions; nosaltres no opinem de la mateixa 
manera, creiem que està centrat en la pràctica esportiva més enllà de la primera línia 
estratègica. Només cal llegir les altres que venen més endavant. Evidentment, alguna 
està centrada únicament i exclusivament, com és la segona, en equipaments, però les 
altres com, per exemple, la quarta o la cinquena, que parlen de la pràctica esportiva en 
el circuït urbà i en el circuït lliure, no veig on no s’està treballant. 

Cap de les accions que m’ha comentat, no hi ha cap impediment perquè hi hagi un 
treball en el si del Consell Municipal de l’Esport perquè s’hi pugui treballar i es puguin 
afegir. Això també ja els ho vaig comentar. 

Torno a repetir que no és un punt d’arribada, sinó un punt de sortida, cal desenvolupar 
les accions i calendaritzar-les. 
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I en el que també no estic d’acord és quan estava comentant que no s’ha treballat, per 
exemple, amb la gent, doncs, que no té recursos. S’està plantejant la revisió de la 
convocatòria a través del Consell Municipal de l’Esport, però després també, li ho hagi 
de recordar, aquest tant a l’hivern com a l’estiu, i no és des d’ara, sinó que ja des de fa 
molts i molts anys, jo diria vint anys –i entre el públic hi ha el cap del Servei d’Esports i 
crec que podria perfectament ell determinar quan va començar–, l’oferta municipal és 
molt bona, a uns preus molt assequibles i arriba a totes les franges d’edat. I fins i tot, 
quan una persona no té recursos, tant des del Servei d’Esports com des dels Serveis 
Socials, s’ajuda aquestes famílies perquè no sigui un impediment la manca de 
recursos per desenvolupar la pràctica esportiva. 

Pel que fa a les pràctiques de persones nouvingudes, ja li he comentat. 

Coordinar les activitats amb els centres cívics, això ja li ho vaig comentar, senyora 
Pèlach: quan jo vaig arribar en aquesta regidoria i el regidor de Serveis Socials, és el 
regidor Eduard Berloso i, per tant, podria corroborar el que estic dient ara mateix, 
aquesta va ser una de les primeres propostes que es va fer des del Servei d’Esport, 
intentar coordinar o veure, diguéssim, com es dupliquen o se superposen les activitats 
que es desenvolupen en els centres cívics i les activitats que proposa o que fomenta el 
Servei d’Esports. 

Això ja no el regidor ho veia bé, però des de l’àrea tècnica es considerava que les 
associacions seria un tema difícil de poder entrar aquí, perquè són qüestions que les 
associacions fan molt seves i, per tant, no ho veien amb bons ulls. Crec que és un 
tema que des del Consell Municipal de l’Esport amb les associacions, que les tenim a 
dins i formant part, ara sí que és un tema que podem intentar –podem intentar– tornar 
a treballar, però ja li asseguro que no és un tema gens fàcil. 

El tema del velòdrom es proposa com una proposta. De fet, ja fa set anys que va estar 
a punt de construir-se el velòdrom, però no s’ha fet cap reserva de sòl, ningú ha fet 
una reserva… (comentaris de fons) Hi ha una proposta, però ningú ha fet una reserva 
de sòl ni molt menys, en tot cas, s’ha dit que s’haurà de revisar el POUM i en el 
moment que es revisi el POUM sí que s’haurà de veure la reserva de sòl que hi pot 
haver per a equipaments esportius. Res més d’això. 

Pel que fa a la privatització, es planteja…, el comentari que m’estava dient, per 
exemple, a nivell de les piscines, això haig de dir que era una de les propostes que la 
consultora, que comentava el senyor Rodríguez, va posar sobre la taula que és una de 
les propostes de solució per a les millores, per la manca de pressupostos, per les 
quals altres ajuntament han apostat. 

El senyor Lluc Salellas està dient que no amb el cap. Simplement ens ho deia com una 
de les possibles solucions que plantejaven altres ajuntaments; aquí es va dir que això 
era una pràctica que es deixaria sobre la taula, que es deixaria per a quan toqués 
parlar d’aquesta qüestió i únicament d’aquesta qüestió, veure si era el que més 
convenia a l’Ajuntament de Girona. I de fet, abans de parlar vostè el senyor Rodríguez 
estava dient una cosa totalment contrària, estava dient que per a les millores de la 
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piscina de Palau el que hauria de fer seria tocar immediatament la porta de la 
Generalitat per buscar recursos i poder fer totes aquestes millores. Per tant, en cap 
moment s’ha parlat que hi hagi una aposta clara per cap tipus de model de gestió. 

Pel que fa al senyor Albertí, absolutament d’acord, caldran molts recursos econòmics i, 
per tant, l’ajuda de la Generalitat, imprescindible. I com deia també, que coincidia amb 
el senyor Rodríguez, la reunió per veure com podem anar veient l’evolució d’aquest 
pla. Absolutament d’acord.      

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

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, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot en contra del Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, el Pla estratègic de 
l’esport local per al període 2018-2028. 
 

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. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

10. Prendre coneixement de l'establiment del servei públic municipal sala de 
cinema en versió original "Cinema Truffaut". 

L'Ajuntament de Girona és propietari de l'edifici Modern, que antigament havia estat 
el Cinema Modern, amb dues sales de projecció. Els anys 1999 i 2000, l'Ajuntament 
de Girona va remodelar una de les sales de l'antic cinema (la d'aforament més petit, i 
coneguda com a segona sala) , per poder projectar cinema en versió original. 
Aquesta remodelació va permetre la posada en funcionament de la segona sala, com 
a Cinema Truffaut, el mes de novembre de 2000. 

Des dels seus inicis l'any 2000 el Cinema Truffaut, a banda de ser un referent en el 
cinema en versió original, ha esdevingut un referent per a activitats vinculades amb 
el cinema i per a les que utilitzen el cinema com a eina. 

Per a la gestió de la sala, la comissió de govern de data 9 de juny de 2000 va 
aprovar l'expedient de contractació administrativa per atorgar mitjançant concurs 
públic un conveni a subscriure amb una entitat sense afany de lucre per a la gestió 
de la sala "Truffaut", així com la convocatòria de la licitació, i la minuta de conveni, 
annexa al plec de clàusules. 

Per acord de la comissió de govern de data 14 de setembre de 2000 es va adjudicar 
el concurs per a la gestió de la sala Truffaut a l'Associació "Col·lectiu de Crítics de 
Cinema de Girona". El conveni tenia una durada de cinc anys, amb la previsió de 
dues pròrrogues de dos anys. Els anys 2005 i 2007 es varen executar les 
pròrrogues. 

En data 2 d'octubre de 2009, i per decret d'alcaldia es va aprovar un nou conveni 
amb el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona per a la Gestió del Cinema Truffaut. 
Aquest nou conveni tenia una vigència fins a la resolució del nou concurs públic, o 
com a màxim fins el 31 de març de 2010. 

Des d'aquesta data, resta pendent procedir a un concurs per a la gestió del Cinema 
Truffaut i, fins al moment actual la gestió continua a càrrec del Col·lectiu de Crítics de 
Cinema de Girona en les condicions recollides en el conveni del 2009. 

Actualment, la sala Truffaut gaudeix d'un reconeixement general, fins i tot més enllà 
de la ciutat de Girona: 

• Des de l'any 2002 forma part de la xarxa Europa Cinema, dedicada 
principalment a la difusió de programació europea, i orientada cap a la creació de 
públic jove. 

• Igualment forma part de l'Associació CINEARTE, que promou el cinema de 
qualitat, d'art i assaig, i la captació de noves audiències, i l'educació cinematogràfica. 
En definitiva, defensa el cinema de tipus cultural davant del cinema comercial. 
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Des de la posta en marxa del cinema, en una ciutat que no disposava de sales de 
cinema no comercials, l'Ajuntament de Girona, tot actuant en el marc de les 
competències pròpies en matèria d'activitats i instal·lacions culturals previstes a 
l'article 66.3.n del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, ha volgut garantir l'existència d'una sala 
destinada a la projecció de pel·lícules en versió original i de pel·lícules no comercials, 
tot posant l'accent en la funció cultural del cinema i promovent una sala de cinema en 
versió original, de qualitat, i que donés sortida al cinema no comercial, al cinema 
independent, i a les produccions de casa, amb les finalitats següents: 

a. Recuperar les projeccions cinematogràfiques en versió original i 
contribuir a la difusió del cinema com a producte cultural. 

b. Ser un referent de l'activitat cinematogràfica a Girona que complementi 
els circuits d'exhibició comercial. 

c. Oferir una programació estable anual de pel·lícules en versió original, 
tant a nivell de clàssics del cinema com de films d'actualitat. 

d. Oferir una programació paral·lela que accentuï el fet cultural del cinema, 
a partir de les propostes de la mateixa Associació i també de les que puguin formular 
altres agents i entitats culturals. 

Per tot això, i amb l'objectiu, per una banda, d'oferir a la ciutat un servei públic, com és 
el que es proposa crear, de cinema en versió original, d'indubtable interès cultural i 
que no és ofertat per les sales de projecció de cinema existents a la ciutat, es proposa 
la creació del servei de cinema en versió original així com la regulació de la seva 
prestació. 

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

Vistos la memòria justificativa i projecte d'establiment així com el reglament del servei 
de cinema en versió original - Cinema Truffaut. 

D'acord amb l'article 247 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. 

Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que 
disposen els articles 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases 
del règim local i 66.3.n) del DL 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya -competència municipal de les activitats i les 
instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme-. 

Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei 
públic de cinema en versió original - Cinema Truffaut. 
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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. 

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 160.1 del 
Decret 179/1995, de 13 d'abril. 

Primer.- PRENDRE coneixement de l'establiment del servei públic municipal sala de 
cinema en versió original "Cinema Truffaut" . 

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

Tercer.- Sotmetre aquest 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 taulell d'anuncis de la Casa Consistorial a fi i efecte 
que els interessats formulin les al·legacions que estimin adients. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Té la paraula el 
tinent alcalde de Cultura, el senyor Carles Ribas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Em permetrà com a 
portaveu de grup només fer un petit recordatori ara en aquest moment: avui som dia 
15, demà és dia 16 i fa tres mesos del fracàs de la política com a eina de resolució 
dels conflictes polítics. Només volia fer aquesta menció avui com a record del dia que 
serà demà. 
Endinsant-nos en el que és el punt, m’agradaria, doncs, també aprofitar per saludar el 
regidor que fou de Cultura en aquell moment, que està aquí present a la sala de plens, 
perquè parlarem del cinema Truffaut, i està present a la sala, doncs, m’agradaria 
saludar-lo directament des d’aquí, perquè anem a parlar de la creació del servei del 
cinema de versió original a la sala Truffaut. 

Com bé saben vostès –perdonin la veu, eh?, és que estic bastant agafat–, l’any 1999 i 
l’any 2000, l’Ajuntament de Girona va decidir, doncs, reformar la sala petita del que era 
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el cinema Modern i va consolidar el que seria la creació d’una sala de cinema versió 
original a la ciutat de Girona, que per tots és coneguda com a sala Truffaut. 

Va néixer com a sala purament de versió original, d’inici, però la seva evolució i 
l’excel·lència de la seva feina l’ha portat a ser un element clau i referent ja no només 
en el que seria el cinema en versió original, sinó que va molt més enllà amb les 
activitats que fan en relació amb el cinema o aprofitant el cinema com a eina de valor 
cultural a la societat. 

Això ha fet que avui, doncs, creiem en la necessitat jurídica, i així ho vam treballar amb 
Secretaria de l’Ajuntament, la creació d’un servei que pugui garantir jurídicament el 
que és aquesta finalitat que buscava en el seu moment la configuració d’aquest espai 
de cinema versió original, però així mateix que s’ha desenvolupat com un espai de 
també trobada de cinema alternatiu, de cinema de creació, de cinema europeu, de 
cinema no comercial. 

Quan neix el Truffaut, neix en una ciutat on hi havia trenta-cinc pantalles –avui n’hi ha 
vint-i-cinc–, l’efecte o la repercussió que podia semblar que podia haver-hi amb la 
creació d’aquest servei com a competència en el que és el sector s’ha vist que és 
totalment inexistent: estem parlant que ocupa en el mercat un 4 i escaig per cent del 
que és l’oferta del cinema en el moment actual a la ciutat de Girona, però, en canvi, 
omple –i jo crec que hi coincidim tots els regidors d’aquesta sala– un buit 
imprescindible si volem entendre la cultura com un element clau de foment de pilars 
bàsics i també d’oportunitat per poder veure allò que comercialment ja veiem en altres 
sales i que, en canvi, el que ens dona el Truffaut és poder-ho veure en un espai on es 
manté una cultura de preus que no genera competència deslleial, però alhora també 
es fomenta aquesta oportunitat que a les altres sales de cinema no en podrien gaudir 
de la suficientment manera. 

A partir d’aquí, doncs, es va creure la necessitat d’anar prorrogant aquesta 
contractació, ho va guanyar una determinada entitat, que –com he dit abans– ha fet un 
treball exemplar i jo crec que excels. Ha fet portar a ser el cinema com un element de 
referència. Pensin vostès que actualment forma part de l’Europa Cinema, com també 
del Centre Nacional Francès de Cinematografia i de CineArte. I, per tant, és un 
element de referència ja no només a la ciutat de Girona, sinó també fora del que és la 
nostra ciutat. 

No podíem deixar de protegir, de perseverar en la idea que l’Administració pública té 
l’obligació –i ho dic amb aquestes paraules, l’obligació– de preservar aquells elements 
culturals que enriqueixen molt més enllà del pur comercial, el pur element comercial el 
que és la nostra societat. I aquest és un dels elements que realment porta a la 
necessitat de la creació d’aquest servei de versió original, que podríem dir, com he dit 
abans, va molt més enllà del que senzillament diu el seu títol. 

Per tant, estem generant públic, estem fent aquella cadena de valor que hem parlat 
moltes vegades amb la gent d’Esquerra Republicana, amb la gent de la CUP i amb els 
altres grups, aquella cadena de valor on anem a buscar la nova oportunitat del 
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creador, el que forma, generar un debat, portar aquella cultura que inclús ens 
incomoda, i jo crec que ha de ser-hi, i a mi sempre m’hi trobaran en aquest aspecte. I 
això és el que ens dona l’oportunitat de tindre un cinema d’aquestes característiques.  

I el regidor de Cultura espera, i em sembla que així és, perquè l’alcaldessa així també 
li ha dit, que en un futur, quan tirem endavant la remodelació de l’espai, tindrem una 
segona sala per al cinema Truffaut que jo crec que complirà les expectatives que tots 
estem buscant. 

Per tant, el que fem ja sé que pot semblar un tràmit purament administratiu, però jo 
crec que té la importància que té, perquè és l’establiment d’un servei i, per tant, li 
donem la importància que entenem que ha de tenir. 

Moltíssimes gràcies i estic a la seva disposició per a qualsevol qüestió. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo seré molt 
breu. Nosaltres donarem suport a aquest punt. Agraïm que es posi ordre a tot allò, 
doncs, que semblava que estava una mica desendreçat en aquest Ajuntament i era la 
falta de firmar aquest conveni, que anaven prorrogant, anaven prorrogant i, per tant, 
celebrem que en aquest sentit es torni a posar ordre. La veritat és que nosaltres no 
tenim cap queixa, al contrari, de com ha funcionat el cinema Truffaut durant aquest 
temps.  

Per tant, com deia, hi donarem suport. Però sí que vull aprofitar per reivindicar, si us 
plau, que es desencalli d’una vegada per totes les obres de l’antic cinema Modern, 
més enllà de si tindrà una segona sala el cinema Truffaut o no tindrà una segona sala. 
Crec que és un equipament tan important per a la ciutat, que fa tants anys que l’estem 
esperant que, per tant, no vull desaprofitar aquesta oportunitat, senyor Ribas, per 
insistir-li que, si us plau, no demori més el tema de la remodelació de l’antic cinema 
Modern, que fiquem fil a l’agulla ja i que pugui ser una realitat l’inici de les obres de 
millora d’aquest equipament a la ciutat. Gràcies.  

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo crec, primer de tot, regidor, 
que aquest grup l’ha de felicitar per la tasca que vostè està fent al capdavant de l’Àrea 
de Cultura. No obstant, quan parlem del Truffaut, el 14 de setembre del 2000, es va 
adjudicar per concurs la gestió de la sala a l’associació Col·lectiu de Crítics de Cinema 
de Girona, un conveni que tenia una durada de cinc anys, amb dues pròrrogues 
previstes de dos anys. I, efectivament, l’any 2005 i l’any 2007 es van fer efectives 
aquestes pròrrogues. I més tard, el 2 d’octubre de l’any 2009, per decret d’alcaldia, 
s’aprova un nou conveni amb la mateixa associació per a la gestió del Truffaut. Un 
conveni que tenia de vigència fins a la resolució del nou concurs públic o com a màxim 
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fins al 31 de desembre de l’any 2010. Per tant, hauríem d’haver tingut el nou concurs 
dat i beneït des de l’1 de gener de l’any 2011. No vostè, però sí que el seu partit està 
com a equip de govern de la nostra ciutat des de l’any 2011, i crec que d’aquí la 
importància que en el seu moment els grups reclamessin, entre altres, cultura tingués 
una àrea pròpia per tot el volum de feina que té. I així ha quedat demostrat que des de 
l’any 2011 fins a data d’avui no havien estat capaços, doncs, de posar una mica de 
llum en aquest descontrol que hi havia a la gestió del Truffaut. 

Nosaltres, regidor, li votarem a favor la proposta que ens porta a Ple, però recordar-li 
una vegada més, regidor, que és una mesura que arriba tard, que vostès porten molts 
anys sent equip de govern i que s’adonen una mica tard que s’havia de posar una 
mica de control on hi havia descontrol. Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC- CP): Moltes gràcies. Evidentment, l’establiment 
com a servei públic de la sala del cinema Truffaut i el seu reglament per nosaltres i per 
tots, de fet, és un pas important per garantir una activitat –com deia el regidor– que 
històricament ha liderat aquest col·lectiu de crítics de cinema de Girona. 

Per què vam intentar portar endavant això? Doncs, pel que sabem amb la intenció de 
ser un element dinamitzador del fet cinematogràfic, però entès com un element cultural 
–com ha dit el regidor– que ultrapassa el simple vessant comercial. 

Disposar d’una sala i una programació que aposti pel cinema independent –ja s’ha dit 
aquí també–, ja saben que el cinema independent és un tipus de cinema que sol tenir 
una major llibertat artística, d’innovació en la realització i en els temes, i que sol trobar 
dificultats en la distribució comercial i, per tant, és un servei que pot donar a la 
ciutadania aquest Ajuntament. 

Com ha dit el regidor, a més a més s’hi afegeix que és un cinema en versió original, 
que intenta donar suport a autors i productors gironins, catalans i el que sigui, però, 
vull dir, gironins, i on es fan presentacions i es col·labora amb entitats i associacions. 
Ara mateix, per exemple, i fins al mes de juny hi ha un cicle que es diu «Cinema i 
solidaritat», on participa un cop al mes, es fa una projecció i hi col·laboren les entitats 
com Ser.gi, Amnistia, etcètera. Es treballa amb Temporada Alta, amb el Museu del 
Cinema i el mateix Ajuntament, i forma part –com ha dit el regidor– de la Xarxa de 
Cinema Europeu, on rep subvencions, la Filmoteca de Catalunya i la xarxa CineArte. 

Jo per acabar de donar alguna dada que ha dit el regidor, a Girona tenim 5.119 places 
de cinema, el 2,9 per cent d’aquestes places estan, diríem, en el cinema Truffaut, i en 
canvi, el 4,5 d’espectadors són els que van en aquest cinema. Per tant, un cert èxit el 
té.  
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I, evidentment, nosaltres, per acabar, el repte que creiem que pot millorar tot això seria 
fer un impuls de l’educació cinematogràfica en els centres educatius i consolidar les 
audiències i millorar-les. Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
doncs, també congratular-nos tots plegats que es creï aquest servei, que es normalitzi 
una situació que fa temps que hauria d’haver estat normalitzada i que, per tant, 
s’oficialitzi d’alguna manera uns serveis, en aquest cas, lligats al món audiovisual, al 
món cultural, al món de la versió original, a la cultura, en el sentit jo diria més profund 
del seu terme i que, a més, ens interpel·la a tots plegats, a la ciutat amb els serveis 
que votem avui o que portem a votació. 

Nosaltres hi votarem a favor. El Truffaut per nosaltres és un espai de referència 
cultural de la ciutat de Girona que segurament supera la ciutat de Girona i és un espai 
que, si m’ho permeten, és un espai permanent. Un espai permanent que segurament 
és allò que més trobem a faltar alguns en aquesta ciutat que tant es promociona allò 
efímer, el festival de cap de setmana, allò que passa dos dies, avui tractem A, demà B 
i demà passat C. El model que ha impulsat el Govern del PDeCAT a nivell cultural i del 
qual nosaltres hem sigut crítics i bé ho saben, i no els sorprendran les nostres 
paraules. 

Nosaltres, en canvi, en el model del Truffaut, en el model d’un espai permanent que 
dinamitza, que promou i que lliga la cultura amb les entitats, amb la ciutadania i amb la 
creació artística i cultural ens sentim no només còmodes, sinó deutors i volem sempre 
estar-hi al seu costat. 

Com han dit ja els que m’han precedit, el Truffaut és un model basat en el cinema 
d’autor, la versió original, però també en la capacitat de creació de nous públics, però 
també –i per nosaltres és important– en un equipament que sempre s’ha mostrat jo 
diria a peu de carrer, i mira que està en un lloc una mica de complicat accés. Però que 
sempre ha estat al costat d’entitats i col·lectius perquè en poguessin fer ús i perquè 
d’aquesta manera molta més gent entrés en el món audiovisual. 

Per mi aquest 4 per cent continua sent poc. Crec que malgrat les dades que deia el 
senyor Rodríguez són interessants, que només un 4 per cent del cinema, diguéssim, 
que la gent va a veure a la nostra ciutat sigui de l’estil que es fa al Truffaut, que 
segurament és el cinema, doncs, més interessant que es fa i que, a més, ens pot fer 
reflexionar i que més de llarg recorregut és, ens sembla poc. És cert que només des 
de la ciutat de Girona no ho podrem canviar, perquè és quelcom més gran, però sí que 
nosaltres creiem que hem d’apostar pel creixement, per la segona sala i per fer que 
aquest projecte sigui més ferm i tingui més futur. 

Valorar també la tasca que durant tots aquests anys ha fet l’associació Crítics de 
Girona, que creiem que és molt important. I sobretot el que esperem no és únicament, 
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senyora Veray, que comencin les obres del Modern, sinó que sapiguem què serà el 
Modern i que tinguem el projecte. No només l’edifici, sinó un projecte que lligui –que 
lligui–… No, no el tenim, senyora Veray, encara. El projecte que lligui clarament amb el 
que ja està passant avui en aquell edifici que és el cinema Truffaut. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara per Esquerra-MES, la 
senyora Maria Mercè Roca. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Moltes gràcies, alcaldessa. De fet, jo 
intervinc només per agrair la feina del col·lectiu de Crítics de Girona, que d’una 
manera entusiasta, però també d’una manera amb una gran professionalitat ha portat 
sense cap ànim de lucre la gestió del Truffaut durant tots aquests anys. I s’ha d’agrair 
perquè el Truffaut, i s’ha dit aquí, el Truffaut ha estat, és i, evidentment, serà una peça 
extraordinària de la cultura cinematogràfica de la ciutat de Girona i de la cultura en 
general. Perquè el que ha permès el Truffaut tot aquest temps és equilibrar la balança; 
la balança sense el Truffaut quedaria totalment decantada cap a un cinema comercial, 
i el que ens permet el Truffaut és veure films d’autor importantíssims, de molt de nivell, 
que els gironins no haguessin vist si no. Ens permet veure documentals importants, 
versions originals, evidentment.  

I com s’ha dit també aquí, una cosa molt important que és la presència d’actors, 
actrius, directors, directores, etcètera, que parlen de les seves obres, cosa que també 
és molt important. És a dir, llarga vida al Truffaut, i amb la nova gestió, també. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El tinent 
d’alcalde, senyor Ribas. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Només… (tall en 
l’enregistrament) No m’ha agradat sentir la paraula «descontrol». Una cosa és 
entendre…, ho dic, senyora Pujola, eh?, una cosa és que jurídicament es gestionés 
d’una forma determinada i que ara per criteris d’administració es cregui molt més 
necessari la creació d’un servei. Ho dic per respecte a l’associació de Crítics de Girona 
com també per respecte als tècnics de l’Ajuntament i als polítics que van haver-hi en el 
seu dia. No va haver-hi descontrol, era una forma de gestió diferent. 

Evidentment, sumar-me –ja ho havia dit en certa manera–, a l’agraïment a l’associació 
de Crítics de Girona per la feina feta.  

I dos punts respecte al que ha dit l’estimat companys senyor Lluc Salellas. 
Evidentment, PDeCAT aposta, doncs, per la «Girona, ciutat de festivals», però el que 
busquem és un equilibri en la balança que siguem capaços també de crear 
permanències. El nou espai Bòlit, la Marfà, la Volta…, moltíssims elements són 
permanents, durant tot l’any, i el que busquen és que puguis gaudir de la cultura d’una 
forma 365 dies a la ciutat de Girona. Però també creiem que és important aquell 
festival. 
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I en l’altre tema sí que jo combrego molt en vostè, i n’hem parlat moltes vegades. No 
sé si és poc o molt aquest 4 per cent, però en el que sí hem d’aprofundir com 
aconseguir que aquest 4 per cent augmenti, que vol dir que el públic cada vegada és 
més crític, que el públic cada vegada vol aspirar més a cultura i que, evidentment, 
espais com aquests es potencien. 

I per acabar, si em permet, alcaldessa, aprofito per fer una falca: rebutjar enormement 
la política de l’IVA que s’està aplicant en el tema cinematogràfic, crec que a l’Estat 
espanyol s’han d’adonar que la cultura és un bé social fonamental i que si no 
mantenim una política clara en el tema dels impostos el que farem és enfonsar la 
cultura i enfonsar el país. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara passem, 
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 prendre coneixement de l’establiment del servei públic municipal sala de 
cinema en versió original cinema Truffaut. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

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. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem ara a l’apartat de 
mocions d’entitats ciutadanes, que sorprenentment enguany n’hi ha quatre. Dic 
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sorprenentment perquè de tant en tant en tenim una i enguany, doncs, se’ns han 
ajuntat quatre mocions ciutadanes. 

Aprofito per dir que ens agrada que la ciutadania s’acosti als plens, ens agrada que 
vingui a fer les seves propostes, perquè així conjuntament puguem debatre i 
reflexionar sobre temes que els interessen, que tenen un especial, doncs, interès, 
necessitat o el que creguin convenient i que, per tant, aquí tots junts en puguem 
debatre i treure’n conclusions.  

Per tant, els agraeixo ja a tots, a tots plegats, perquè aquí hi ha diverses entitats, 
diverses associacions, doncs, els agraeixo a tots vostès que hagin tingut la deferència 
d’acostar-se al Ple de la ciutat i de portar-nos les seves reflexions i els seus debats 
aquí en el si d’aquest consistori, que de fet és la casa de tots nosaltres, és la casa de 
la ciutadania, en definitiva. Per tant, molt benvinguts. 

Els explico una mica el funcionament perquè així no ho aniré fent en cadascun de 
vostès, en cadascuna de les intervencions: jo aniré anunciant quina moció és la que es 
presentarà, hi haurà una persona que serà cridada com a representant de l’entitat o de 
l’associació a defensar la moció o proposta que podrà venir directament, dirigir-se aquí 
al davant d’aquest faristol que està aquí preparat. Tenen cinc minuts. En principi són 
cinc minuts, si per alguna cosa creuen que no és suficient, però mirem que siguin 
aquests cinc minuts, per exposar la moció i la part, doncs, dispositiva o com creguin 
convenient, perquè, de fet, l’hem pogut llegir tots els regidors i regidores del consistori, 
per tant, les coneixem. Però tenen aquest temps per exposar el sentit de la seva moció 
i la proposta que fan exactament en aquest Ple. I llavors, es poden asseure 
tranquil·lament, ja hi ha una cadira al costat, poden seure tranquil·lament perquè tots 
els grups municipals, doncs, farem les nostres aportacions o explicarem el sentit del 
nostre vot a la proposta que vostès fan. I després, finalment, també tenen un darrer 
torn, doncs, d’enriquiment o de dir si estan d’acord o no en el que hagin aportat els 
diferents portaveus dels grups municipals. 

Si tenen algun dubte, no dubtin que quan siguin aquí, ho preguntin. Però, vaja, crec 
que ha quedat molt clar. 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

11. Moció que presenta l'entitat Centre de recursos per la pau i la solidaritat, per 
declarar el municipi de Girona "Zona lliure de paradisos fiscals". 

Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb 
impostos mínims, l'elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals 
suposa una discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden 
i/o no volen fer-ne ús. L'elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar 
la recaptació pública, pel que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. 
Degut a la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la 
corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups terroristes, 
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l'encobriment de tràfic d'armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé 
comú. 

Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents 
actors internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per a obligar a 
un major control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses 
per eludir o evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el juliol 
de 2015 a favor de que totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un 
llistat de totes les filials que tenen a cada país en el que operen, amb les dades de 
l'activitat econòmica i el pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country 
report). En aquesta mateixa línia, el govern espanyol s'ha compromès a que les 
empreses hagin de facilitat aquesta informació, encara que amb la greu limitació que 
només estaran obligades aquelles empreses que facturin més de 750 milions d'euros 
a l'any i aquesta informació no serà d'accés públic. 

En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les 
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de 
juny de 2015, instant al govern a que no contracti serveis d'empreses que tenen seus 
a paradisos fiscals. 

Els ajuntaments poden reduir l'impacte global dels paradisos fiscals i tractar de 
modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat 
fiscal a través d'un major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es 
donin en condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal. 

Per aquests motius l'Ajuntament es compromet a: 

1.- Declarar el municipi de Girona territori lliure de paradisos fiscals, comprometent-
se a fer els passos necessaris per assegurar que les empreses licitadores tinguin 
conductes fiscals responsables. 

2.- Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per promoure conductes 
fiscals responsables per part de les empreses licitadores i, en tant la legislació 
aplicable ho permeti, evitar la contractació d'empreses privades per a prestar serveis 
públics que tinguin seu social en paradisos fiscals o societats que formin part de la 
matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, en la línia de la resolució del 
Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2015 (Moció 233/X). 

3.- Fer públic el compromís d'aquesta moció a la ciutadania del municipi mitjançant la 
seva publicació al portal de l'Ajuntament, comunicar-la a Oxfam Intermón, a la 
Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona als grups municipals, als grups del 
parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat. 

Aquests compromisos s'ha de traduir en la tramitació de les disposicions legals 
necessàries per a la seva articulació en el termini màxim d'1 any des de l'aprovació 
d'aquesta moció." 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, la moció que 
porta el número 12 de l’ordre del dia del Ple, és una moció que presenta l’entitat 
Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat i serà substanciada o defensada per… 
(comentaris de fons) Sí, n’ha presentat dos, però una la defensa una persona i l’altra la 
defensa una altra persona. Aquesta en concret serà defensada pel senyor Àngel Figa 
Sastregener, segur que li he pronunciat fatal el segon cognom, ho lamento. Si vol 
acostar-se fins aquí davant. 

Li agraeixo de nou que hagi volgut venir aquí a aquest Ple, … Ah, Sastregener. 
Perfecte. Doncs, moltes gràcies, jo ho he germanitzat una mica i no era el cas. Si li 
sembla bé, quan vostè se senti que és a punt, endavant. 

Sr. Àngel Figa Sastregener (Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat): Està 
presentada per l’entitat Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat per declarar 
Girona zona lliure de paradisos fiscals. 

Aleshores, alcaldessa, senyora Marta Madrenas, tinentes i tinents d’alcalde, regidores i 
regidors de l’Ajuntament de Girona, voldria començar per manifestar en nom d’Oxfam 
Intermón, de la Coordinadora d’ONG Solidàries i de les organitzacions que han donat 
suport a aquesta iniciativa, el nostre agraïment a l’equip de govern i a tota la 
corporació per donar-nos la possibilitat d’estar avui aquí per presentar la campanya 
«Zones lliures de paradisos fiscals», en el marc de la qual s’inscriu la proposta de 
moció que vostès votaran avui en aquest Ple. 

La campanya «Territoris lliures de paradisos fiscals» és una iniciativa conjunta de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa, espai que agrupa una vintena d’entitats i Oxfam 
Intermón, units: la preocupació per l’evolució d’un sistema fiscal regressiu, injust i 
insuficient, i per les conseqüències que té en l’augment de la desigualtat i en la 
protecció dels serveis públics essencials que garanteixin l’exercici real dels drets de 
les persones i la cohesió social. 

Una fiscalitat justa i progressiva contribueix a redistribuir recursos i a conformar 
societats més equitatives i cohesionades, però l’evasió i l’elusió fiscal costen molts 
diners a la ciutadania. 

A Espanya, el 72 per cent del frau fiscal provés de grans empreses i grans fortunes i 
els paradisos fiscals, cada cop més utilitzats, són el principal forat negre per on l’erari 
públic perd uns recursos econòmics que li permetrien desenvolupar millors polítiques 
de serveis. 

Algunes dades: les trenta-cinc empreses de l’IBEX 35 tenen presència a paradisos 
fiscals. La inversió espanyola cap a paradisos fiscals continua augmentant i en l’últim 
any s’ha multiplicat per quatre. 

En l’actualitat, un de cada quatre euros d’inversió espanyola va cap a un paradís fiscal. 
Això suposa que la contribució de les empreses multinacionals al total de la recaptació 
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és cada vegada menor, per la qual cosa el pes del finançament de l’Estat recau cada 
vegada més sobre les famílies, les rendes del treball i el consum. 

La Unió Europea deixa de recaptar 1 bilió d’euros a causa de l’evasió i l’elusió fiscal. A 
nivell mundial, l’impacte es xifra en 7,6 bilions de dòlars que es mouen de manera 
opaca. Cal, per tant, lluitar contra els paradisos fiscals promovent els canvis legals 
necessaris i cercant el compromís de les empreses per introduir polítiques de 
responsabilitat fiscal. I en aquesta lluita, les administracions públiques, i els 
ajuntaments entre elles, entenem que han de tenir l’interès, la implicació i un paper 
important a jugar ni que sigui perquè són part perjudicada per la minva de la seva 
capacitat de finançament. 

El plantejament i objectiu de la moció és el de provocar canvis en el comportament 
fiscal del sector privat a partir d’una major pressió exercida des de la gestió pública, 
fomentant així unes pràctiques econòmiques que reverteixin en el bé comú. 

Les vies que s’estan explorant per fer efectiva aquesta declaració política són:  

1. Introducció en els procediments de la contractació pública d’una clàusula contractual 
que estableixi que els licitadors no poden realitzar operacions opaques en paradisos 
fiscals. Aquesta mesura limitaria la competència deslleial que fan les empreses 
fiscalment no responsables a les que sí que ho són. 

2. Introducció de criteris ètics i de responsabilitat fiscal a l’atorgament d’ajudes i 
bonificacions a les empreses. 

3. Publicitat de la informació facilitada per les empreses en relació amb la presència en 
paradisos fiscals i la xifra de negocis en aquests territoris. 

Som molt conscients de les dificultats que comporta aquest procés, des de les més 
tècniques, per poder implementar criteris d’ètica i responsabilitat fiscal en els 
procediments de contractació pública dins d’un marc de lliure competència a nivell 
europeu, passant per les relacionades en la definició exacta del que entenem per 
paradisos fiscals, fins a les que planteja aconseguir una harmonització fiscal a nivell de 
la Unió Europea, primer, i a nivell global, finalment. 

Sabem que ens trobem davant d’un camí de llarg recorregut, però que no es pot iniciar 
sense la manifestació de voluntat política que representa l’aprovació d’aquesta moció. 
Aquesta moció és, per tant, un inici i no un final; un inici que exigirà un esforç important 
d’aquest Ajuntament per articular normativament a nivell intern la iniciativa i per 
aplicar-la; una esforç que de la mateixa manera que agraïm el pas donat i reconeixem 
el seu alt valor simbòlic, demanem que es faci realitat i es tradueixi en acció, ja que 
una ciutadania cada cop més sensibilitzada en aquest tema no entendria que aquesta 
moció quedés només en una simple declaració. 
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Per la nostra part, com a impulsors de la campanya, ens comprometem a seguir 
treballant per donar suport en la mesura dels nostres mitjans i per possibilitar el major 
nombre de vies tècniques que permetin fer efectives aquestes resolucions polítiques. 

Gràcies pel vostre compromís. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Si vol 
prendre seient… Gràcies, senyor Àngel. Intervencions? Sí, la senyora Concepció 
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. Jo primer de tot 
agrair la presentació d’aquesta moció, l’explicació i presentació de la mateixa. 
La veritat és que jo crec que d’entrada, amb el títol de la moció, i, per tant, amb 
l’objectiu central de la moció no hi ha ningú que pugui estar-hi en desacord. I, per tant, 
en aquest sentit jo ja anuncio que el meu grup hi votarà a favor. Crec que tot allò que 
sigui, doncs, treballar en ares a la transparència i a la millora de tot allò que s’explica 
als ciutadans i també de la lluita contra el frau fiscal, i en aquest cas a través dels 
paradisos fiscals, doncs, benvingut sigui. 

Jo crec recordar que no fa molts mesos –i si m’equivoco i va ser la legislatura 
passada, doncs, demano disculpes, perquè una ja perd la noció del temps– que 
s’havia presentat una moció també parlant de Girona, zona lliure de paradisos fiscals. I 
en aquell moment el meu grup es va abstenir; avui hi votem a favor, i vull explicar per 
què. Doncs, perquè crec que, d’entrada, el llenguatge de la mateixa moció ha 
evolucionat cap allò que realment podem fer i podem treballar des de l’Ajuntament i 
que pot semblar una tonteria, un detall sense importància, però jo crec que és la base 
de tot. I la persona que l’ha presentat hi feia referència. 

Aquest és un tema que no es pot solucionar d’avui per demà, que és complex, que vol 
molt de treball, que l’Ajuntament no pot d’avui per demà, doncs, posar un munt de 
clàusules a l’hora de licitar, perquè ni la llei li permet ni tampoc té mecanismes per 
arribar a saber certes coses que diu la mateixa moció. I, per tant, nosaltres valorem 
que la moció que avui es presenta parla d’això, de treballar-hi, d’estudiar-ho, de definir-
ho i de detectar i activar els mecanismes que siguin necessaris, de fer tot allò que la 
legislació aplicable ens permeti. O sigui, creiem que és un llenguatge en positiu en el 
sentit de treballar, caminar i evolucionar tots junts cap a una millora en el sentit d’evitar 
que aquestes grans empreses, que efectivament estan ubicades o tenen alguna de les 
seves filials ubicades en els paradisos fiscals, puguin arribar a optar en un concurs. 
Però sent conscients –sent conscients– que això no es fa en vint-i-quatre hores ni en 
quaranta-vuit i, si molt m’apuren, ni en sis mesos, sinó que vol un treball de recerca, un 
treball intens, que estic convençuda –si més no avui el meu grup municipal hi dona 
suport perquè és el nostre compromís que així sigui–, estic convençuda que l’equip de 
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govern també tindrà aquest compromís. De fet, estic convençuda que el tindrem tots. 
Però sobretot que tampoc fem creure, doncs, als gironins i a les gironines una cosa 
que no pot ser: demà no serem zona lliure de paradisos fiscals, perquè tampoc tenim 
els mecanismes per controlar-ho tot. Però sí que a través del vot favorable el que fem, 
almenys des del meu grup, és adquirir aquest compromís de caminar i treballar, doncs, 
per arribar a aconseguir-ho. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Des del meu grup, entenem 
que totes les empreses que siguin contractades per l’Ajuntament han de ser empreses 
sobretot que compleixin amb la llei i amb la normativa i amb la tributació del territori 
allà on treballin. 

Creiem que l’Ajuntament ha de vetllar perquè totes les empreses que licitin o vulguin 
ser contractades per l’Ajuntament siguin impecables en el respecte als drets dels 
treballadors, dels consumidors i que garanteixin sobretot una operativa neta, 
professional i responsable. 

Des de Ciutadans, sempre ens hem posicionat en contra dels paradisos fiscals a 
causa del gran frau fiscal que en deriva. I recordem que el meu partit té com a línies 
bàsiques en aquesta matèria la reforma del delicte fiscal, fent complir les sentències i 
endurint les penes, i revisar les llistes de paradisos fiscals, incloent aquells que no 
cooperen de forma efectiva amb hisenda en la lluita contra el frau fiscal i el blanqueig. 

Per tant, com a partit capdavanter en aquest tipus d’iniciatives, el meu grup municipal 
votarà a favor d’aquesta moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Agrair, en primer lloc, al 
senyor Sastregener, l’explicació d’aquesta moció. 

Efectivament, vostè feia reflexions sobre el caràcter global que té aquesta 
problemàtica i en això estem absolutament d’acord, però també és cert que ens 
demanava una sèrie de compromisos concrets a la ciutat de Girona, i en això em 
centraré. 

Entenem que aquesta moció el que persegueix és  que les empreses adjudicatàries 
dels diferents contractes del nostre Ajuntament tinguin criteris de justícia i de 
transparència fiscal i, per tant, el nostre vot serà favorable, perquè compartim 
absolutament aquests termes. 
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Aquesta moció se centra específicament en aquesta necessitat de control sobre la 
fiscalitat ètica de les empreses i, per tant, com deia, ens sembla adequat, però hi ha 
altres àmbits d’actuació on segur que també compartiríem i estem d’acord, i els volem 
aportar com a enriquiment, doncs, a aquest possible clausulat en l’àmbit de fiscalitat, 
doncs, més justa i més ètica. Com són, per exemple, el comerç just; com són, per 
exemple, el foment de l’economia social i solidària; com és també l’accés de les pimes 
a la contractació; les condicions laborals també és un aspecte a tenir en compte, o els 
criteris ètics.  

De fet, a la primera escola d’estiu d’economia social i solidària que es va realitzar al 
Prat del Llobregat l’any 2016 es feia referència a una web de contractació pública 
responsable, REAS, on trobem exemples de clausulats ja elaborats i que es podrien 
incorporar d’una manera molt ràpida i efectiva als nostres plecs de clàusules. I hi ha 
també un treball crec que interessant, a nosaltres ens va arribar a través de la 
Federació de Municipis, que és la guia per a la protecció i la promoció dels drets 
humans en la contractació pública. Pensem que són dos documents que poden ajudar 
a l’elaboració i incorporació d’aquest clausulat dels nostres plecs de clàusules. 

I, per tant, finalment, nosaltres donarem suport a aquesta moció per tal que Girona, la 
nostra ciutat, doni un missatge clar de suport a les empreses que apliquen una 
fiscalitat justa i ètica. Però ens agradaria també que aquesta moció obrís la porta a un 
treball profund en altres àmbits també ètics, com he esmentat, i que també van 
vinculats o van fins i tot més enllà de la fiscalitat. 

El missatge que crec que ha de donar aquest consistori, i espero que així sigui, és que 
la contractació no només ha de buscar la millor oferta econòmica, sinó que ha d’haver-
hi uns criteris polítics clars que reconeguin i, per tant, premiïn les empreses que 
entenen i vetllen per l’interès públic i del comú. Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, aquesta moció –fa un moment la 
senyora Veray em penso que ho deia, no sé si és ben bé el que ella deia–, però el juny 
del 2016 em penso que precisament se’ns va fer arribar per presentar-se. Jo diria que 
al final va acabar quedant sobre la taula precisament per treballar en alguns aspectes 
que hi havia, doncs, gent, grups que no acabaven de veure que poguessin ser 
realitzables. Llavors, jo veig que la moció, he comparat, diguéssim, amb la del 2016, 
s’han fet una sèrie de canvis i jo he pensat, doncs, que això tenia a veure amb el 
treball que s’havia fet amb aquests grups o amb el mateix Govern, diguéssim, perquè 
llavors veien unes dificultats de tirar-les endavant. Potser m’equivoco. 

La qüestió és que des del 2016 –per tant, ha passat quasi un any i mig, i que ha 
costat, diguéssim, poder-la tirar endavant i aprovar-la, si és que finalment s’aprova–, hi 
ha municipis que sí que ja fa, llavors, el 2016, que van aprovar aquesta moció i, per 
tant, en coherència ja van proposar, ja han portat a terme o han inclòs clàusules en 
contractes públics una mica en la línia del que proposa la moció. I, per tant, jo crec que 
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el que val la pena també que fem és aprofitar aquest recorregut que ja tenen altres 
municipis, que fins i tot alguns ja han fet modificacions en allò que van aprovar ara fa 
un any i mig i, per tant, aprofitar, doncs, l’experiència dels altres per poder nosaltres ja 
anar afinant i fer una proposta des del primer moment que ja sigui útil i ben interessant. 
L’exemple de Barcelona, per exemple, és un cas en què ja han fet modificacions d’allò 
que van començar a aplicar ara fa, doncs, un any i mig aproximadament. 

Per tant, esperem que s’aprovi la moció i que en la seva aplicació puguem ja anar 
directe al gra i tenir, doncs, ja una solució bona des del primer moment, aprofitant 
l’experiència i les propostes que ens feien els mateixos presentants de la moció, a qui 
vull agrair de manera, doncs, molt sincera aquesta moció i aquesta intervenció. 

Jo crec que el més important de la moció és una de les coses que també ha comentat 
la persona que ha intervingut, i és que ens ajuda a prendre consciència de la 
importància política de la contractació pública i, per tant, de la capacitat que tenim, 
doncs, com a ajuntaments que tenim realment un volum d’externalització molt 
important, tant entre que són, diguéssim, externalització de compres, o sigui, per 
compra, com també de serveis; per tant, al cap de l’any és un volum molt important el 
que representa això. I, per tant, si ens fem conscients d’aquesta força que tenim no 
només nosaltres com a ajuntament, sinó també com a mirall de molts altres 
ajuntaments a l’hora de tirar endavant polítiques en aquest sentit, jo crec que això és 
un element el més important que segurament que ens porta aquesta moció. 

Per això, diguéssim, introduint criteris de responsabilitat social aconseguim fer valer 
aquesta força. I, per tant, també els vull agrair el fet que ens hagin ajudat a fer-nos 
conscients i a incorporar tots aquests canvis. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies també 
al representant d’Intermón i de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Voldria recordar que 
cada vegada que el CeDRe…, que el Centre de Recursos presenta una moció en 
aquest plenari normalment ho fa com a entitat paraigües que es va crear en el seu 
moment des de la Coordinadora d’ONG, que no té personalitat jurídica pròpia i que, 
per tant, qui figura en les mocions és el CeDRe, el Centre de Recursos, però que 
normalment és la mateixa coordinadora i a través d’alguna de les entitats que la 
integren qui ens fa arribar, doncs, alguna de les seves propostes. 

En aquest cas, una proposta que té a veure amb paradisos fiscals. Nosaltres, 
evidentment, hi votarem a favor. Ens sembla, doncs, que és una proposta totalment 
raonable i oportuna. Tan oportuna com que, per exemple, si aquesta moció hagués 
estat aprovada, un dels punts d’aquest plenari no hagués pogut tenir lloc, com era 
l’aprovació de la contractació a Endesa d’un subministrament, perquè Endesa és una 
de les empreses que diuen diversos informes i vostè… (alguns aplaudiments) ho ha 
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citat en la referència a les empreses de l’IBEX 35, hi ha diferents informes que així ho 
reconeixen, que és una de les empreses que té presència en paradisos fiscals. 

Per tant, quan aprovem mocions en aquest apartat del plenari, que normalment, 
doncs, tenen un contingut polític simbòlic a vegades, però en aquest cas, per exemple, 
veiem que això té un contingut pràctic i, per tant, si ens ho creiem, ho hauríem de 
posar negre sobre blanc i, per tant, més enllà dels discursos, doncs, portar-ho a la 
pràctica i no fer aquest tipus de contractacions.  

Per tant, ens sembla molt oportú que això s’incorpori en el clausulat. Hi ha diferents 
ajuntaments que ja ho han fet, per tant, és possible; no podem sentir el discurs 
habitual que això s’ha d’estudiar, s’ha de mirar. Aquí, doncs, l’Ajuntament té clàusules 
socials i, per tant, en pot incorporar més. I les que tenen a veure amb contractació, 
doncs, d’empreses que siguin respectuoses amb aquest tema, amb una fiscalitat justa 
ens semblen del tot oportunes i per això hi votarem a favor. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, també agrair al 
Centre de Recursos per la Pau i Solidaritat per la seva exposició. I, bé, ja els avanço, 
els ho havia dit en el seu moment, el nostre vot afirmatiu. 

I, bé, és sabut que moltes de les empreses o algunes de les empreses internacionals, 
grans corporacions i també nuclis internacionals de poder polític i financer utilitzen 
empreses instal·lades en paradisos fiscals per no tributar regularment…, bé, allà on 
desenvolupen la seva activitat, la qual cosa provoca una competència deslleial entre 
les empreses. 

Mitjançant la contractació pública, raporta una quantitat important pel que fa al 
producte interior brut i també és una eina, aquesta contractació pública, que pot ser de 
gran utilitat per aplicar determinades polítiques de caràcter social, com hem fet, 
mediambiental, però també per evitar pràctiques que afavoreixin la competència 
deslleial entre empreses que es presenten a licitacions públiques. Bé, l’Ajuntament de 
Girona així ho intentem fer. I els ajuntaments poden reduir aquest impacte global dels 
paradisos fiscals i tractar de modular el comportament d’aquestes empreses cap a un 
model més responsable, de més responsabilitat. I això ho pot fer mitjançant més 
control en els concursos públics locals per tal que es donin les condicions de lliure 
competència i, per tant, sempre dintre del marc legal, com hem dit sempre.  

Per això, en la mateixa línia que es va fer en el Parlament de Catalunya, aquest 
Govern ens comprometem a utilitzar tots els mitjans i mecanismes que tenim a l’abast 
per impedir que aquestes relacions jurídiques amb les empreses que directament o 
mitjançant empreses pantalla o filials desvien els seus fons a paradisos fiscals i 
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serveixen per evadir les seves obligacions tributàries. I, per tant, donem suport a tots 
els punts de la moció perquè ens hi sentim còmodes. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, el senyor 
Àngel Figa, si vol fer algunes reflexions finals. 

Sr. Àngel Figa Sastregener:  (Inici de la intervenció lluny del micròfon.)… la proposta 
de la moció. En relació amb el calendari que comentàvem al principi, es va presentar 
una primera moció d’aquestes característiques el juny del 2016. Aleshores, a partir del 
juny del 2016 hem estat en converses amb l’equip de govern, amb els responsables de 
contractació, amb els tècnics, per tal que la moció que s’aprovés aquí fos més 
fàcilment aplicable d’acord amb la normativa i amb la legislació vigent. O sigui, ajustar 
la moció a una moció aplicable en un termini relativament curt de temps; el termini que 
hem proposat a la moció és d’un any. 

I, en principi, d’acord am els serveis tècnics i amb l’equip de govern es podria portar a 
terme ja una modificació de les clàusules de contractació d’aquest Ajuntament que 
inclogués aquesta clàusula en concret relacionada amb els paradisos fiscals. 

Altres ajuntaments que han aprovat la moció a comarques gironines: Sant Feliu de 
Guíxols, Olot, Blanes.  

Barcelona té ja un decret publicat que ja és d’obligat compliment que, d’alguna 
manera, ja inclou aquesta filosofia, vull dir, que és, d’alguna manera, ja portat a la 
pràctica, ja ho té inclòs en els seus plecs de condicions, clàusules restrictives en 
relació amb empreses que tenen no ja seus en paradisos fiscals o delegacions en 
paradisos fiscals, sinó que tenen activitats opaques en paradisos fiscals. Una empresa 
pot tenir una seu en un paradís fiscal perquè fa negocis a Panamà o allà on sigui.  

Hi ha altres aspectes que tampoc estan clars, què és el que considerem paradís fiscal. 
La Unió Europea acaba d’aprovar una llista de disset països que considera paradisos 
fiscals i de quaranta i tants que estan en una llista gris, que vol dir que estan corregint 
la seva legislació per adaptar-se a la norma de la Unió Europea en relació amb les 
seves declaracions d’impostos, amb les seves intervencions en paradisos fiscals. 

Vull dir, és un tema que està moviment, que no està tancat ni tenim una legislació 
acabada, l’Estat espanyol té mesures ja preses en relació amb aquest tema també 
d’acord amb la Unió Europea: totes les empreses multinacionals que facturen més de 
750 milions d’euros anuals han de fer una declaració país per país de tots els seus 
comptes d’explotació. País per país d’allà on estan. Això ja és una mesura que 
d’alguna manera permet controlar quines són les activitats que realitzen a països 
considerats per una llista o per una altra paradisos fiscals. 

Tornem-hi, en un any que tenim, que ens hem proposat aquí, jo suposo que serem 
capaços entre tots de adaptar els plecs de condicions de les contractacions de 
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l’Ajuntament, adaptar-hi clàusules restrictives d’aquest tipus i inclús, si podem anar 
més enllà, incloure altres clàusules de caràcter social. 

Res més i moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, senyor 
Figa, si vol ja pot tornar cap al seu seient.  

És cert que si es pretén una societat més justa, més solidària, sobretot amb més 
igualtat d’oportunitats, és evident que cal un alt grau d’exigència de responsabilitat no 
només social, sinó també ètica no només a la ciutadania, sinó, evidentment, a les 
empreses. 

Crec que avui, doncs, es tracta d’això, avui parlem d’això. No s’ha de convertir en un 
gest simbòlic. És cert que a vegades tendeixen, aquestes mocions, a convertir-se en 
això; hem de mirar que en un termini raonable, com el que acaba d’esmentar el senyor 
Figa, es poguessin veure ja accions concretes en la contractació, doncs, d’aquest 
consistori perquè tots i cadascun dels regidors i les regidores d’aquest Ple, doncs, així 
ens ho hem proposat, perquè he entès que tothom votaria a favor aquesta moció. 

Si de cas, passem a la votació d’aquesta moció ciutadana. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta l’entitat Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat 
per declarar el municipi de Girona zona lliure de paradisos fiscals. 

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

 

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. 
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Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

13. Moció que presenta l'entitat Centre de recursos per la Pau i la Solidaritat 
contra l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària amb 
càrrec a fons públic a través del servei català de la salut i contra l'avantprojecte 
de contractes de serveis a les persones. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

Atès, que l’Avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públic a través del Servei Català de la Salut és una proposta normativa 
adreçada al Parlament de Catalunya per modificar les lleis que han determinat el 
nostre model sanitari mixt (públic-privat). 

Atès l’avantprojecte aprofita la transposició de dos directives europees sobre 
concertació i cooperació de serveis sanitaris per a canviar l’ordenació sanitària de 
Catalunya i el marc de les relacions econòmiques entre el Departament de Salut, 
Catsalut i els diferents agents de prestació de serveis. I que en la mateixa línia, hi ha 
en tràmit un altre avantprojecte complementari a aquest, que està impulsat pel 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a regular 
els contractes públics per a la prestació de serveis a les persones. 

Atès, que l’esborrany de l’avantprojecte ha estat presentat en data 6 de març 
d’enguany pel Departament de Salut amb el suport de les diverses entitats vinculades 
amb els interessos de les elits sanitàries i patronals per tal d’augmentar la 
mercantilització del sistema sanitari i fer de la nostra salut un negoci privat. 

Atès, que l’acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya del dia 20 de 
juny d’enguany consisteix en iniciar els tràmits parlamentaris de l’avantprojecte sense 
informar i sense la participació ciutadana i el consens amb els diferents moviments 
socials, polítics i sindicals. 

Atès que les societats mercantils es caracteritzen per la persecució del lucre i/o el 
repartiment de beneficis, i que la figura d’Economia Social que es mostra a 
l’avantprojecte té més a veure amb el guany empresarial que amb l’absència de lucre, 
la utilització d’aquestes paraules «Economia Social» en el marc del projecte normatiu 
no té cabuda. 

Atès que l’avantprojecte crea encara més confusió i menys transparència de la que hi 
ha sobre el nostre model sanitari. Que d’una banda es regula les relacions del 
Departament de Salut amb entitats que en teoria són sense ànim de lucre i que de 
l’altra banda serveis dels sociosanitaris, dependències i salut mental queden aïllats de 
les fórmules «no lucratives». 
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Atès, que aquest avantprojecte proposa que el 40% dels encàrrecs de gestió se’n 
vagin a mans privades i que espais de centres sanitaris públics (plantes d’hospitals, 
llits, quiròfans) puguin ser cedits a dit des de CatSalut a operadors mercantils, els 
quals podran ser emmascarats com a empreses “d’Economia Social” quan, com hem 
comentat abans, aquesta figura jurídica pot ser, com el propi avantprojecte indica, de 
caràcter empresarial, com les societats anònimes, limitades o altres. 

Atès, que es vol dotar de suport legal al model actual de connivència públic-privat 
reforçant la vinculació d’empreses privades i parasitàries dels nostres centres sanitaris 
públics, en vegada de prioritzar la sanitat pública i que tot això va en la línia contrària 
als plantejaments de les plataformes, associacions ciutadanes, sindicats i altres 
entitats socials. 

Atès que aquest avantprojecte regula que determinats serveis (rehabilitació 
domiciliària, oxigenoteràpia domiciliària, hemodiàlisi domiciliària, etc) només puguin 
ser prestats per aquestes entitats, dites d’Economia Social. 

Atès, que s’impulsarà/prioritzarà el model de les empreses o entitats privades, com les 
conegudes Entitats de Base Associativa (EBA) per donar cobertura als serveis 
d’atenció primària, i que quedaran obligades a assimilar-se a empreses d’Economia 
Social, i que els professionals sanitaris es podran fer socis i repartir-se els beneficis 
generats gràcies a l’autonomia de gestió i la mercantilització del centre de salut públic. 
Aquest es un model perniciós que busca la privatització de l’atenció primària a 
Catalunya. 

Atès, que aquest avantprojecte, a més de tot l’anterior, suposa la precarització de les 
condicions laborals dels treballadors i treballadores, així com la falta d’equitat, el 
creixement de l’opacitat, la pèrdua de qualitat i el desballestament de l’ICS com a 
empresa pública. També volem remarcar que es perpetua el model mixt i alhora es 
pretén, normativament, legalitzar tota la corrupció i la opacitat que s’ha produït fins els 
nostres dies. 

Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Girona acorda els següents ACORDS: 

1.- Demanar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva 
oposició a aquest Avantprojecte. 

2.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de 
l'Avantprojecte de Llei de Fórmules de Gestió de l'Assistència Sanitària. 

3.- Demanar al Departament d'Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i 
Transparència la retirada de l'Avantprojecte de contractes de serveis a les persones. 

4.- Un cop retirat, proposar la creació d'una Taula participativa amb els diferents 
agents i moviments socials, ciutadans, polítics i sindicals de l'àmbit de la Salut per 
definir un nou model de gestió, provisió, propietat, serveis i treballadors/es, 100% 
pública. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  I passaríem, doncs, a la 
següent moció ciutadana, en aquest cas també és presentada pel Centre de Recursos 
per la Pau i la Solidaritat, però l’exposició o la presentació la durà a terme la senyora 
Gemma Triadó Salvador, que li demano si vol dirigir-se aquí davant, doncs, del faristol. 
La forma de funcionament serà exactament com la que acabem de fer ara, per tant, 
ara ja aniran una miqueta més «al tanto» del que s’ha de fer. Molt benvinguda també a 
vostè i a les persones que l’acompanyen i quan vostè estigui preparada, prement el 
botó del micròfon, pot començar quan ho desitgi. 
 
Sra. Gemma Triadó Salvador (Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat): 
Bona tarda. Bé, em dic Gemma Triadó, estic aquí en representació de la Marea Blanca 
de Girona que, com sabeu, és un col·lectiu de professionals i ciutadans en defensa 
d’una sanitat pública cent per cent, és a dir, de tots i per a tots. Gràcies per 
l’oportunitat de poder dirigir-nos als representants dels ciutadans de Girona, gràcies 
també a la Coordinadora d’ONG per la seva tasca. I parlarem de sanitat. 
Cadascú de nosaltres ha anat per sort o per desgràcia alguna vegada al metge de la 
Seguretat Social, per desgràcia, perquè ha estat malalt; per sort, perquè ha trobat un 
equip de professionals preparats que l’ha guarit. D’uns anys ençà l’actual sistema de 
salut ha patit una reducció dràstica de pressupostos que ens ha portat dies de retard a 
l’accés a l’atenció primària, mesos, a l’especialitzada i a proves diagnòstiques, i que 
avis de vuitanta anys amb complicacions respiratòries, per exemple, ara a l’hivern, 
esperin com cinquanta persones més, potser, en una cadira entre sis i vuit hores en un 
passadís per ser visitats en un servei d’urgències o en una llitera per ingressar perquè 
no hi ha prou llits habilitats. Fins a 1.500 professionals hem perdut amb les retallades. 

Amb aquest escenari arribem a març de 2017 i el Departament de Salut publica un 
esborrany de l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públics a través del Servei Català de Salut. Aquest avantprojecte ens 
parla de règim d’acció concertada sanitària, també (...) el sistema català de salut i 
altres tipus com són entitats de dret públic o de dret privat, fundacions, associacions, 
mutualitats de previsió social, cooperatives, entitats mercantils, entitats sense afany de 
lucre, d’economia social, ordres religioses... Es parla de fórmules de gestió que 
després de més de trenta anys de trajectòria de l’actual model sanitari han estat 
denunciades per la Marea Blanca, per la revista Cafè amb Llet, per la premsa en 
general i fins i tot per alguns grups polítics perquè s’han demostrat nefastes per a la 
sanitat pública. 

Parlo de portes giratòries, de conflictes d’interessos entre l’esfera pública i la privada 
en benefici particular d’alguns gestors i en perjudici de l’interès públic. Hi ha una falta 
de transparència que es produeix quan entra el dret privat a la sanitat pública i que 
porta a la conseqüent opacitat i, ja ho sabem, de l’opacitat al frau hi ha un pas. Parlo 
del contracte amb l’empresa del Transport Sanitari de Catalunya, ha portat a un 
deteriorament de les condicions de treball dels treballadors i treballadores, així com 
una pèrdua de la qualitat del propi servei. 
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Ens diuen que el projecte d’aquesta llei és adaptar la nostra legislació a la directiva 
europea, que ens diu, entre altres coses, «les disposicions dels tractats no afecten en 
cap manera les competències dels estats membres» i ens parla de l’esperit europeu 
en aquesta matèria, allunyat de la idea del mercat i en concordança amb el principi de 
solidaritat. Però després ens diu que es tracta de regular la cooperació institucional i la 
concertació amb entitats d’economia social afavorint aquest tipus d’entitats i en general 
les que no tenen afany de lucre. Però vigilem, entitats sense afany de lucre, ordres 
religioses, recordem les religioses de San José de Girona, assistència sanitària, cura 
de les persones..., ha sortit a la llista Falciani per comptes a Suïssa d’entre 8 i 9 
milions d’euros i que no ha quedat clar que siguin nets. I a més com a organització 
religiosa sense ànim de lucre estan exemptes del pagament d’impostos. 

Per qüestions com aquestes i més elements que ara no podríem exposar, la Mare 
Blanca a Girona volem un model de salut universal, de qualitat i públic públic, no públic 
privat, donant el protagonisme que li correspon a l’atenció primària. Sabem que la 
resolució de problemes en la primària arriba al 90 per cent, una planificació, provisió i 
gestió governamental en què participi activament la ciutadania, un únic estatut per a 
tots els professionals, ben pagats, motivats, cuidats els seus drets laborals. La 
utilització dels equipaments públics matí i tarda per la sanitat pública, és a dir, que 
acabem amb la nova o vella, segons es miri, gestió pública neoliberal. Ara i aquí no 
ens proposem arreglar-ho tot, però considerem que mentre no definim entre tots i totes 
el model de salut que volem per a aquest nou país que estem construint, cal aturar 
aquest projecte i fer una adaptació senzilla de la directiva europea que simplement no 
doni facilitats a les empreses que només volen entrar en l’àmbit de la salut per lucrar-
se econòmicament. 

És per tot això que us demano que feu vostra aquesta moció i li doneu un vot positiu 
per rebutjar aquest avantprojecte de llei. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol prendre 
seient... Intervencions? Senyora Veray té la paraula. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
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. Agrair la 
presentació i explicació de la moció. Anunciar el vot en contra del meu grup. Crec que 
tots els aquí presents en el seu moment, si és que torna a entrar al Parlament, perquè 
això ve d’una legislatura que ja ha decaigut, i per tant, no sabem en aquests moments 
com quedarà el Parlament, tots els grups parlamentaris d’allà diran el que hagin de dir 
i votaran en funció del que allà defensin. Jo simplement recordar que el que es va 
presentar no és l’avantprojecte, sinó la memòria preliminar, que per tant té molt de 
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recorregut encara a fer aquest projecte, que aquest projecte ve derivat de les 
directives europees d’obligada adaptació a tots els estats membres i, per tant, aquí, ve 
d’una transposició d’una directiva europea que és obligada a fer-la i després d’obligat 
compliment, que aquest avantprojecte de llei no és ni molt menys tan dolent com aquí 
se’ns ha volgut presentar i que, per tant, mentre es compleixin els principis de 
transparència i igualtat de tracte que estableix la pròpia Directiva 2014/24 de la Unió 
Europea, aquest avantprojecte presentat i el seu futur desenvolupament no ha de ser 
tan dolent. És un avantprojecte, com deia, la memòria preliminar del propi 
avantprojecte, hi ha parts que podem compartir més o que podem compartir menys, el 
que no podem compartir és que se’l criminalitzi ja d’entrada com es fa en aquesta 
moció. 

Per tant, no podem donar-hi suport. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies, també per la presentació 
d’aquesta moció. Vostès ens parlen en aquesta moció de dos avantprojectes que 
varen iniciar el tràmit parlamentari, la primera, la de contracte de serveis a les 
persones, el 29 d’agost i la segona, també en aquests mesos d’estiu, si bé és cert que 
el tràmit parlamentari no va continuar i, per tant, nosaltres donarem suport a la moció 
pel que ara exposaré, però des del Grup Parlamentari Socialista al Parlament s’entén 
que al no haver continuat els tràmits parlamentaris, de fet, han decaigut i si es volgués 
continuar amb la intenció d’aquest avantprojecte, de fet, s’haurien de continuar, iniciar i 
presentar aquests avantprojectes. Però, en tot cas, nosaltres ja vàrem mostrar el no 
compartir el model que s’exposava en aquests avantprojectes i és per això que hi 
donarem el suport. 

Per un costat, perquè ens semblava que el que plantejava aquest avantprojecte és 
aprofundir encara més en models de gestió i de privatització d’alguns serveis de 
manera encoberta, afavorir també l’externalització de serveis i sobretot dels models 
d’equips bàsics d’atenció social, que facilitava que en els centres públics es pogués fer 
sanitat privada amb el que això implica de discriminació en assistència, perquè... 
(Sona un senyala acústic.) No he acabat, no? (Veus de fons.) Perquè aquestes 
empreses que presten serveis sanitaris en instal·lacions públiques sense un control 
efectiu de l’Administració, efectivament pot vincular el dret a la salut de les famílies 
amb el seu poder adquisitiu. Això juntament amb d’altres termes als quals el Grup 
Parlamentari Socialista ja s’ha oposat, com és la concessió dels CAP i que tornin, hem 
demanat a la gestió pública a mesura que vagin acabant les adjudicacions actuals i 
com també que aquest avantprojecte, com crec que vostè esmentava, és poc clar en 
algun dels seus termes i, de fet, ens sembla una via de modificació de la Llei 
d’ordenació del sistema sanitari de Catalunya, tots aquests són els elements que 
vàrem traslladar en el seu moment al conseller, juntament amb el fet que aquests 
primers tràmits parlamentaris ja s’havia mostrat el desacord d’amplis sectors sanitaris, 
sindicals i que, per tant, tot semblava apuntar que en la tramitació d’aquesta llei de 
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transposició de les directives europees calia un ampli consens i, de fet, ja se li havia 
demanat que retirés aquests dos avantprojectes. 

És per tot això que malgrat que pensem que estan decaiguts i que s’haurien de tornar 
a iniciar els tràmits parlamentaris, donarem suport a aquesta moció. Moltes gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP- Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies 
a la Gemma de la Marea Blanca. El nostre grup municipal votarem a favor de la moció 
presentada perquè no es pot portar a terme aquest avantprojecte sense un debat 
públic, obert i ampli amb les parts que hi estan implicades directament i amb la 
ciutadania, que és al cap i a la fi la usuària de la sanitat. 

La CUP - Crida per Girona sempre hem apostat per un model de sanitat pública, de 
qualitat i universal, ho hem dit i ho hem reiterat moltes vegades: no es pot 
mercantilitzar amb la salut de la gent. Ara, amb aquest nou avantprojecte, se’n vol 
vendre el benefici de les entitats d’economia social i la diversitat de formes de gestió 
de la nostra sanitat com un benefici per a tota la ciutadania. Això només porta 
continuar amb la fragmentació de la sanitat catalana, el famós model català de gestió 
de la sanitat i donar-li una empenta més. Es vol donar cobertura legal a l’actual model 
sanitari català obviant els casos de corrupció que ha comportat. Es vol que als centres 
públics es pugui portar a terme sanitat privada, és a dir, a la mateixa consulta el que 
pagui serà atès abans que la persona que vagi mitjançant la Seguretat Social. Es vol 
crear una sanitat pública de beneficència per donar negoci als gestors amics. Es vol 
camuflar l’externalització i la privatització de serveis amb el nom d’economia social, es 
vol aprofundir en el model EBA de l’atenció primària, pel qual els seus gestors, 
treballadors i treballadores que s’associen per gestionar els centres es repartiran els 
beneficis a costa de la nostra salut. I tot això sense tenir en compte ni l’opinió, ni la 
participació de la ciutadania, que seria el més democràtic. Hem vist com en els darrers 
anys s’han deteriorat les condicions laborals del personal treballador de la sanitat 
pública, les llistes d’espera s’han convertit desgraciadament en habituals, s’han tancat 
plantes, CAP tancat a la nit que obliguen la gent a desplaçar-se molts quilòmetres per 
ser ateses i en alguns casos amb conseqüències nefastes i hem viscut les 
conseqüències dels problemes del transport sanitari, el deteriorament de les 
instal·lacions hospitalàries, etcètera, la llista seria molt llarga. Tot el que esmento 
afecta tota la ciutadania, ja que tard o d’hora ens serem usuàries. La nostra obligació 
en l’exercici de la política és prendre decisions que afavoreixin la gent, perquè no 
podem oblidar que tots paguem impostos i aquests s’han de destinar a tenir uns 
serveis públics de qualitat i sobretot amb el tema de la sanitat no es pot jugar a fer 
invents que afavoreixin uns quants. Senyores, senyors, la nostra salut no pot ser un 
negoci. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés. 
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Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies també a 
la representant de Marea Blanca i de la Coordinadora d’ONG. Bé, nosaltres entenem 
els temors, entenem els temors que expressa aquesta moció, en el fons compartim, 
doncs, aquesta por a un model de salut que tampoc és el nostre, però és veritat que 
nosaltres no estem en contra de la col·laboració amb les entitats socials o del tercer 
sector. I, per tant, ens sembla que el que cal és assegurar les bones pràctiques i la 
transparència: si hi ha irregularitats, si hi ha hagut casos evidentment, doncs, de males 
pràctiques, el que cal fer és solucionar-ho. 

Ara bé a mi m’ha sobtat que de totes les intervencions fins ara ningú hagi posat sobre 
la taula que no estem en una situació de normalitat. És a dir, plantejar això en el 
Parlament a dia d’avui és impossible, és impossible perquè s’està aplicant un 155 que 
va dissoldre el nostre Parlament i va provocar que el nostre govern legítim no pugui fer 
la seva feina, per tant, els punts que fan referència al tràmit parlamentari i a comunicar 
al Departament de Salut, ens sembla que aquesta moció arriba en un mal moment, en 
un mal moment a pesar nostre, evidentment. I que, per tant, aquesta situació de 
normalitat, he sentit «el tràmit ha decaigut», «el Parlament ha finalitzat»..., no, 
perdoneu, ens han aplicat el 155 i la situació que estem vivint no té re de normalitat i, 
per tant, ens cal reclamar, i en cada moment que puguem fer-ho, que no tenim govern 
perquè ens l’han manllevat. 

Bé, repetint que evidentment compartim el fons i els temors d’aquesta moció, però que 
ja us deia quins són els motius que nosaltres també sospesem, el nostre vot serà 
l’abstenció. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Primer, moltes gràcies 
per la presentació de la moció. Li avanço que aquest grup el que farà és ser 
conseqüent amb el passat i evidentment aquest grup estava al Govern del Parlament 
de Catalunya i conjuntament amb Esquerra Republicana amb el representant que era 
el senyor Comín, evidentment de sanitat, doncs va introduir aquest avantprojecte o 
aquesta memòria dintre del Parlament perquè fos estudiada. No crec que hagi variat ni 
per causa del 155, ni per res, el que era la concepció que va portar en el seu moment 
a debatre o a portar a debatre el contingut d’aquest avantprojecte, per tant, el que no 
farem és enganyar i mantindre una mica el posicionament que tenia en aquell moment 
i, per tant, votarem en contra d’aquesta moció. 

Votarem en contra perquè tot el redactat i l’exposició feta traspua uns prejudicis que no 
li nego que poden haver existit a determinats ens que no ho han fet del tot bé, jo 
sincerament, ja ho dic per implicació personal, però jo crec que hi han congregacions 
religioses que han fet una feina excel·lent –excel·lent– amb el tema sanitari aquí i a 
fora, i generalitzar crec que és un error espantós i criminalitzar com s’ha criminalitzat 
totes les ordres religioses que han treballat amb el tema sanitari crec que és un error 
abismal, perquè hi ha hagut gent que ha fet una feina, i repeteixo, extraordinària i 



103 
 

perquè un o dos ho hagin fet malament, criminalitzar la resta crec que és un terrible 
error. 

Per tant, nosaltres entenem que la cooperació amb el tercer sector i fins i tot –i que 
s’amaga– amb l’empresa privada, perquè sí, i la col·laboració amb l’empresa privada, 
pot millorar el servei públic que es vol donar. I aquest avantprojecte el que ve a reflectir 
és aquesta realitat a través d’una directiva europea el que vol establir és un 
mecanisme per evitar els errors comesos en el passat en la forma de gestionar la 
sanitat, i dona l’oportunitat tant als ens que defineix com ens de caràcter..., diguéssim, 
sense afany lucratiu, com inclús ens que tenen afany lucratiu, però que, si llegeixen 
l’avantprojecte, els obliguen a reinvertir contínuament tot el seu benefici a la pròpia 
activitat, per tant, no estem generant aquesta riquesa que vostès estan manifestant en 
aquest punt, és un inici d’un treball per valorar un nou sistema sanitari o un nou model 
sanitari per Catalunya. 

Refusar-lo d’inici quan està a la fase embrionària i que encara s’ha de debatre i que 
encara s’ha de perfilar en un Parlament, que estic d’acord que ara no tenim i que no 
podrà debatre-ho, crec que és un terrible error, de la mateixa manera que també opino 
i així ho comparteixo amb la senyora Paneque, li deia que evidentment ha decaigut 
aquest tràmit i que si es volgués tornar a treballar amb aquest avantprojecte, hauria de 
tornar-se a introduir quan es formalitzi en nou Parlament. 

I per acabar, i evidentment una qüestió de política –i acabo, alcaldessa–, de la mateixa 
manera que entenc que vostès defensin el cent per cent del caràcter administratiu de 
la gestió administrativa pública de la sanitat, hi han altres partits que entenem que la 
col·laboració públic-privat és garantia d’un millor i més eficient servei. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs la 
senyora Gemma Triadó, si vol fer unes reflexions finals... Endavant, si us plau. 

Sra. Gemma Triadó Salvador: L’únic que volia dir és que nosaltres no estem ni en 
contra de les ordres religioses, hem posat un exemple molt del coneixement de tots 
per posar de manifest la diferència entre públic i privat. No estem ni en contra d’ordres 
religioses, ni de la sanitat privada en cap moment, entenem que són parcel·les 
completament diferenciades i que si hi hagués hagut la voluntat política dels trenta «i 
pico» anys que portem sanitat pública des de l’autonomia, haguéssim pogut tenir un 
sistema públic cent per cent. Malauradament no ha estat així, continuem defensant 
aquesta diferència entre públic i privat sense estar en contra de cap dels models, sinó 
simplement que hi ha una incompatibilitat a barrejar-ho. ja està. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Doncs si li 
sembla, ja pot prendre seient. Moltes gràcies per la seva participació. I si els sembla, 
podem passar a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la proposta? 
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Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, per 
majoria amb els vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, i Partit Popular, integrat per un membre, l’abstenció dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i del Grup 
Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, i els vots a favor dels grups municipals 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, la moció presentada per l’entitat Centre de 
Recursos per la Pau i la Solidaritat contra l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió 
de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics a través del Servei Català de la 
Salut i contra l’avantprojecte de contractes de serveis a les persones. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció es desestimada per majoria 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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
A favor: 
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. Moció que presenta l'entitat Associació cultural Burg de Sant Pere de 
Galligants per a la regulació dels habitatges destinats a ús turístic. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

Cap a on va el Barri Vell? 



105 
 

Fa un temps que en el moviment veïnal ens fem aquesta pregunta.... En les darrers 
anys hem observat l'augment important de nous habitatges d'ús turístic, en diferents 
carrers del Barri Vell. També hem detectat la compra d'edificis sencers que es 
dedicaran a aquest tipus de negoci. 

Aquest fet provoca, que no s'estiguin renovant contractes de lloguer de pisos destinats 
a l'habitatge permanent i un augment del preu del lloguer, que en alguns casos suposa 
un increment de fins a 400 euros mensuals. 

Però aquí no s'acaba tot. L'aposta per un model de ciutat dedicada al turisme 
desdibuixa la identitat dels barris. Fets com la desaparició dels comerços de tota la 
vida, en favor de negocis vinculats a la industria turística, així com la fuga forçada de 
veïns i veïnes que no poden afrontar el preu del lloguer posen en perill els vincles 
comunitaris construïts durant dècades als barris de Girona. 

Entenem que aquesta situació entra en contradicció amb el dret a l'habitatge dels 
veïns i veïnes que viuen a la zona del Barri Vell i de retruc, que afecta a la resta de 
persones que habiten a la ciutat de Girona. 

D'altra banda, al mes de juliol de 2017, l'Associació Cultural de Sant Pere de 
Galligants, l'AAVV del Barri Vell-Centre i l'AAVV del Pedret, fem arribar un escrit a 
l'alcaldessa on també s'exposa aquesta mateixa situació, tot incloent l'acta de 
l’assemblea veïnal realitzada a l'abril sobre aquesta temàtica, amb l'assistència de 80 
persones, inclosos regidors/es del govern. 

La resposta de l'alcaldessa és que no existeix tal problemàtica i que ens convida a 
participar al Pla Estratègic de Turisme, sense especificar de quina manera podem 
participar-hi. Cal dir, que a data d'avui, encara no se'ns a notificat res al respecte. 

És per tot l'exposat, doncs, que convençuts/des que som a temps d'actuar per frenar 
aquesta problemàtica, l'Associació Cultural Burg de Sant Pere de Galligants, en nom 
de la Plataforma + Barri -Pisos Turístics, proposa al Ple de l'Ajuntament de Girona 
l'adopció dels següents ACORDS: 

1.- Moratòria immediata de llicències per a nous habitatges d'ús turístics, fins que no 
s'apliquin les mesures necessàries i a desenvolupar a partir dels resultats d'un estudi 
sobre els efectes que tenen aquests habitatges, en el preu dels lloguers dels 
habitatges destinats a lloguer per residència permanent i per tant, de quina manera 
incideixen en el creixent fenomen de desllogament (significa: "deixar d'estar llogat") en 
règim general. 

2.- Fer un inventari dels pisos turístics de la ciutat que contempli tant els que operen 
amb llicència municipal com els que no (Airbnb, Homeway, Booking i altres 
intermediaris), inventari que ha de servir per a regularitzar la situació dels pisos que 
exerceixen aquesta activitat. 
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3.- Aplicar les mesures corresponents per fer complir la normativa que regula l'activitat 
dels allotjaments turístics (Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya i 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i 
d'habitatges d'ús turístic), en aspectes tals com tals com són: la contractació de les 
corresponents assegurances, l'establiment de l'aforament permès del pis, la revisió de 
condicions higiènico-sanitàries, el manteniment general, els serveis d'atenció al 
llogater temporal que hi fa una estada, que els veïns/es disposin d'un telèfon de 
contacte davant de possibles conflictes a la comunitat de veïns, etc. 

4.- Un cop regularitzada la situació, realitzar un cens real per zones o barris, obert i 
consultable per la ciutadania de tots els immobles que exerceixen aquesta activitat i 
identificació d'aquests a la façana dels edificis 

5.- Regular el nombre de pisos turístics, de manera que no superin els percentatges 
que es considerin suficients pel que fa al seu impacte sobre els lloguers i la vida 
comunitària i usos de l'espai públic en funció de l'estudi detallat al punt 1. 

6.- Aplicació de mesures per evitar la concentració de la propietat i la gestió dels pisos 
turístics de la ciutat amb finalitats especulatives. 

7.- Facilitar eines de participació per al seguiment i desenvolupament de les propostes 
del veïnat i de qualsevol pla i/o projecte de l'Ajuntament, que es realitzi al voltant dels 
habitatges d'ús turístic. 

8.- Desenvolupar un pla d'usos del sector, que vetlli per mantenir i promoure la xarxa 
social i veïnal del barri. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la moció 
ciutadana que porta per número el 14, que està presentada per l’entitat Associació 
Cultural Burg de Sant Pere de Galligants i que, en aquest cas, tracta sobre els 
habitatges destinats a ús turístic que en aquest cas serà defensada per la senyora, 
que ja es pot anar dirigint cap aquí davant, si us plau, la senyora Ruth Tramullas i 
Bartra, que ens farà l’exposició del que sol·liciten en aquesta moció. 

Moltes gràcies. 

Sra. Ruth Tramullas i Bartra (Associació cultural Burg de Sant Pere de 
Galligants): Bona nit a tothom, soc membre de la plataforma Més Barri, Menys Pisos 
Turístics i de l’Associació Cultural Burg de Sant Pere de Galligants, entitat impulsora 
de la plataforma. Ens definim primerament com una entitat que treballa pel dret a 
l’habitatge i per la vida de barri. En primer lloc volem agrair a les entitats i als grups 
polítics que han treballat perquè les entitats pugem estar aquí fent propostes com 
aquestes. 

I en segon lloc i anant al gra, voldríem recordar les vuit propostes que tenim sobre la 
taula i dir que hem treballat fort per fer unes propostes que considerem de mínims per 
tal que la moció pugui ser el més consensuada possible. Per cert, també volíem 



107 
 

comentar que la recollida de signatures que estem fent de suport a la moció a través 
de la plataforma change.org està arribant gairebé al miler de signatures. 

Primera proposta de la moció. Proposem una moratòria immediata i urgent de 
llicències per a nous habitatges d’ús turístic, la idea és que es pugui fer un estudi 
rigorós i participatiu amb el que puguem saber, fins a quin punt els habitatges d’ús 
turístic estan afectant les pujades del preu de la «vivenda» i, per tant, com estan 
influint en l’exclusió de part de la ciutadania. 

Segona proposta. Fer un inventari dels pisos turístics de la ciutat, tant dels legals com 
dels que no ho són per tal de poder facilitar la seva regularització. 

Aplicar les mesures corresponents per fer complir la normativa que regula l’activitat 
dels allotjaments turístics en aspectes tals com són la contractació de les 
corresponents assegurances, l’establiment de l’aforament permès del pis, el fet que els 
veïns d’un mateix bloc disposin d’un telèfon de contacte per possibles problemes de 
convivència, etcètera. 

Un cop regularitzada la situació, proposem realitzar un cens real per zones o barris, 
obert i consultable per la ciutadania de tots els immobles que exerceixen aquesta 
activitat i poder identificar-los a la façana dels edificis. 

Cinquena proposta. Regular el nombre de pisos turístics de manera que no es superin 
els percentatges que es consideren suficients pel que fa al seu impacte sobre la vida 
comunitària i usos d’espai públic en funció de l’estudi que comentàvem anteriorment. 
Per exemple, només a la plaça Sant Pere i en el seu entorn més immediat tenim 67 
habitatges d’ús turístic, només a la plaça Sant Pere i al seu entorn més immediat, 34 
són pisos, pisos turístics, i 33, apartament turístics. Els apartaments s’han fet a partir 
de la rehabilitació d’edificis buits, però a la majoria de pisos, abans de ser turístics, hi 
vivia una família en lloguer en règim general. Per tant, estem parlant de 34 pisos 
menys per poder llogar en règim general, només a la zona de Sant Pere, insistim. 

La sisena proposta. L’aplicació de mesures per evitar la concentració de la propietat i 
de la gestió de pisos turístics de la ciutat amb finalitats especulatives. No podem 
permetre que es faci negoci i ens referim a grans propietaris i a gestors d’aquest tipus 
d’habitatge, que es faci negoci amb un dret bàsic com és el dret a l’habitatge, quan hi 
ha una bossa important de població que es veu afectada per la manca d’una 
«vivenda» digna. 

Setè punt. Facilitar eines de participació per al seguiment i desenvolupament de les 
propostes del veïnat i de qualsevol pla i/o projecte de l’Ajuntament que es realitzi al 
voltant dels habitatges d’us turístic. 

I vuitè i darrer punt. Desenvolupar un pla d’usos del sector que vetlli per mantenir i 
promoure la xarxa social i veïnal del barri. 
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Dit això, ens agradaria explicar breument com va néixer tot plegat, per què fem 
aquestes propostes i en què ens basem. A principi de l’any passat la gent de Sant 
Pere comencem a veure que es ven algun edifici sencer del Burg i com posteriorment 
es destina a ús turístic. Paral·lelament també observem com hi ha veïns i veïns dels 
que saludes cada dia que ja no hi són. Per què? Perquè entre altres coses no els han 
renovat el contracte de lloguer per destinar posteriorment a ús turístic, el pis, o perquè 
no han pogut pagar la pujada de lloguer que se’ls ha demanat en el moment de la 
renovació, pujada en alguns casos d’entre 300 i 400 euros. 

Arrel d’això, Associació Cultural de Sant Pere de Galligants promou una assemblea 
oberta i conjunta amb l’Associació de Veïns del Barri Vell i de Pedret on es fa un recull 
de les opinions de la gent sobre el tema del turisme i en especial dels pisos turístics. Hi 
assisteixen unes vuitanta persones, entre elles, regidores i regidors de l’equip de 
govern i de l’oposició. El mes de juliol les tres associacions fem arribar a l’Alcaldia 
aquest recull juntament amb una sèrie de propostes. La resposta de l’alcaldessa, a 
través d’un escrit dirigit a les tres associacions i a través d’alguns mitjans de 
comunicació, és que a Girona no existeix la problemàtica que es recull a l’assemblea i 
ens convida a participar al Pla estratègic de turisme. 

I és clar, nosaltres desconfiem d’aquest Pla estratègic de turisme i ara us explico per 
què, dos motius. Perquè el Pla estratègic de turisme es va iniciar al setembre, el 
setembre passat, hi ha entitats que ja hi han participat, però en cap cas s’ha convocat 
ni el Burg de Sant Pere de Galligants, ni l’Associació de Veïns de Pedret, tot i que hi 
havia participants en aquesta fase diagnòstica que van recordar als organitzadors o als 
redactors del pla estratègic que hi havia una plataforma que tocava el tema dels pisos 
turístics i dues entitats a les quals s’havia dit que se’ls convidaria. Segon motiu pel 
qual desconfiem del pla estratègic, perquè una de les empreses que redacta el pla, 
concretament qui ostenta la seva direcció, és promotor i gestor de dos pisos turístics al 
Barri Vell. Evidentment aquí l’objectivitat... 

I per acabar aquestes afirmacions de l’alcaldessa entre juliol i agost passat, dir que 
entren en contradicció amb el document encarregat per aquest mateix Ajuntament 
anomenat Estratègies i actuacions al (...) municipal per a la mobilització del parc 
vacant d’habitatge al municipi de Girona, datat del mes d’abril, tres mesos abans de la 
resposta de l’alcaldessa dient que no existia la problemàtica que plantejàvem. Aquest 
document encarregat per l’Ajuntament avala, com deia, en bona part el que s’exposa 
per part de la plataforma. 

Pàgina 20 del document: «Dades de l’Ajuntament de Girona assenyalen com el 
nombre d’habitatges turístics s’ha multiplicat per deu entre 2013 i 2016, passant de 31 
unitats a 361. Aquests es situen majoritàriament al centre de la ciutat i especialment al 
Barri Vell. El traspàs d’habitatge principal cap a l’ús turístic, que ofereix un rendiment 
superior al del lloguer per habitatge principal, és un factor que sens dubte pot contribuir 
a l’increment de preus en determinats barris de la ciutat i té potencial d’esdevenir un 
problema estructural que acabi afectant la totalitat d’habitatge de la ciutat.» 
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Seguim, pàgina 31: «La dinàmica del mercat d’habitatge i del mercat turístic són 
factors que poden anar en contra de la mobilització del parc d’habitatge vacant cap a 
l’habitatge assequible i el conjunt d’instruments o polítiques que permetin la seva 
regularització i control públic poden ser fonamentals de cara a mantenir el dret a 
l’habitatge i el dret a la ciutat per part de la població.» 

Pàgina 40: «Cal destacar la presència significativa d’habitatge buit al Barri Vell, 92 
concretament al Barri Vell, 92 pisos, o al Mercadal, 41 pisos. Sectors que a dia d’avui 
aporten molt poc habitatge a la borsa de mediació.» Concretament hi ha un habitatge a 
la borsa de mediació, un al Mercadal i un al Barri Vell. 

I per acabar, pàgina 69: «L’Ajuntament té el deure de regular els allotjaments turístics 
en sintonia amb els seus objectius en matèria d’habitatge.» Fa tres propostes: 
regulació urbanística dels allotjaments turístics, l’Ajuntament pot estudiar la modificació 
de la normativa del planejament per evitar la proliferació d’apartaments turístics en 
determinades zones. En aquest sentit, el Pla especial urbanístic d’allotjaments 
turístics, aprovat recentment per l’Ajuntament de Barcelona, que delimita zones de 
reducció, manteniment i creixement en el nombre d’allotjaments turístics, és un 
referent a tenir en compte. 

Segona proposta. Pla de xoc per combatre els allotjaments turístics no autoritzats. 
Dins les seves competències l’Ajuntament pot intensificar les tasques de detecció, 
inspecció i sanció d’allotjaments turístics no autoritzats per tal de limitar-ne la 
proliferació. 

Tercer punt i últim. Proposa també desenvolupar un pla estratègic de turisme, la 
redacció i aprovació d’un pla estratègic de turisme permetria l’Ajuntament gestionar la 
pressió turística al municipi de forma integral, tot incorporant mesures concretes per a 
limitar la proliferació d’apartaments turístics en zones de demanda elevada. 

En definitiva, nosaltres treballem pel dret a l’habitatge i pel dret a la vida de barri, 
confiem que els grups polítics aquí presents també comparteixin aquests objectius. Per 
nosaltres, un pis turístic és igual a una llar menys. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

(Intervenció sense micròfon.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No sé, no l’he entès massa 
l’explicació de no voler seure aquí. 

(Intervenció sense micròfon.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, no és com està contemplat, 
però vaja, és igual, doncs quedi aquí. Intervencions? Senyora Veray... 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora Madrenas. Bé, jo ja començo 
pel final de la intervenció, que és quan una anuncia el vot i després dels aplaudiments 
que hi ha hagut, doncs a mi segur que no m’aplaudeix ningú i és perquè no donarem 
suport a la moció. I no li donarem per varis temes, però el més important per nosaltres 
és perquè quan en un ajuntament es treballa intensament amb un tema tan important 
amb un sector tan important com és el sector de turisme a la ciutat de Girona, en 
aquest cas ha fet referència al Pla estratègic de turisme que a més no és una cosa 
nova, per mi arriba tard i la senyora Plana ho sap, és un tema que hauria d’haver estat 
resolt a la legislatura passada i, per tant, anem tard i amb això he de donar la raó a qui 
ho critica, perquè sap a més que ha sigut com una obsessió del meu grup, aquest pla 
estratègic no només de turisme, sinó del turisme lligat també al comerç i al sector 
serveis en general a la ciutat. Doncs deixar de banda que s’està estudiant, que s’està 
treballant aquest pla estratègic i voler ja directament sobre un fenomen que no és nou 
segurament arreu de ciutats importants catalanes, però sí que ha sigut nou a la ciutat 
de Girona, com és el dels apartaments turístics i directament criminalitzar-los, creiem 
que no és la manera de funcionar. 
Aquí s’ha dit i a més s’ha dit textualment que la gestió..., o sigui, que qui gestiona pisos 
turístics ho fa per especulació, ho fa per fer negoci, no ho fa per altra cosa i que, per 
tant, no li importa res, i això no és veritat. Jo no dic que en un moment donat, i això 
també amb el Pla estratègic de turisme que ens ha d’indicar quin és el camí que hem 
de seguir també en aquesta matèria, però en moltes altres coses a la ciutat, i 
segurament amb el tema dels apartaments o dels habitatges turístics, ho direm així, 
doncs haurem de fer un estudi més exhaustiu o anar més a mirar quin és el problema 
real que tenim i com pot derivar aquest problema, si és que realment ja el tenim avui, 
com pot acabar derivant perquè no ens perjudiqui, el que no pot ser és que es 
criminalitzi directament la gestió dels pisos turístics. 

Nosaltres defensem que hi ha d’haver un control, que han de complir la llei, que hi han 
d’haver unes normes i unes pautes de comportament d’aquelles persones que lloguen 
el pis turístic. Perquè el problema no és del pis turístic només en si, sinó les persones 
que l’ocupen durant uns dies concrets, que sembla que ha pogut comportar o pot 
comportar problemes de convivència amb altres pisos del mateix edifici o del mateix 
bloc que no són pisos o no són habitatges turístics. 

Per tant, que tot això s’ha de regularitzar, estem d’acord, que no s’ha de girar 
l’esquena a aquest fenomen que s’està instal·lant a la ciutat de Girona, també estem 
d’acord, el que segur que no compartim és aquesta filosofia, que sí que hi ha algun 
partit polític que comparteix aquí i a altres llocs, que és les moratòries per les 
moratòries. Home, anem a ser sincers, anem a mirar quina situació tenim i com podem 
solucionar-la, no cal fer moratòries perquè sí sense anar més enllà. Per tant, jo crec 
que la moció en si, el més important que vostès..., o el que realment volen és la 
moratòria, tota la resta, escolta, podríem segurament subscriure-ho quasi tot, però és 
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que vostès el que realment volen és la moratòria. Jo crec que la moratòria, sí perquè 
sí, sense el pla estratègic finalitzat i que ens indiqui quin és el camí, quines són les 
accions i quina és la realitat que tenim a la ciutat de Girona, doncs no és bona. 

I ja acabo, però jo vull fer un apunt. Mirin, jo he viscut –i ara parlo en primera persona– 
vint-i-sis anys al Barri Vell, vint-i-sis anys, quan vaig marxar del Barri Vell el fenomen 
dels apartaments turístics no havia ni tan sols arribat a la ciutat de Girona i amb prou 
feines havia arribat a altres ciutats importants catalanes, i si vaig marxar del Barri Vell 
era perquè jo sola no em podia permetre ni el lloguer que em demanaven, ni el preu de 
venda d’un pis al Barri Vell. I, per tant, vaig deixar a part el sentiment de tristesa de 
tenir de marxar del Barri Vell, on havia viscut tota la vida i on havia nascut, i anar-me’n 
a viure a una altra zona de la ciutat. Per tant, si a dia d’avui els preus del lloguer al 
Barri Vell o de venda de pisos al Barri Vell han pujat, jo no nego que una part pot ser 
conseqüència d’aquest fenomen que estem vivint, però el que estic convençuda és 
que no és l’única i, per tant, basar-ho tot en aquest punt és equivocar-se i el fons 
també és fer un flac favor no només al Barri Vell de la ciutat, sinó a tota la ciutat en 
general, perquè vol dir deixar de banda l’estudi i, per tant, les accions i mesures a 
prendre per evitar que el lloguer a la ciutat de Girona torni a disparar-se i no només 
sigui difícil llogar un pis al Barri Vell, sinó a la resta de la ciutat. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Aquest grup va proposar al 
Ple del passat mes de juny una sèrie de mesures que buscaven donar una mica més 
de llum al tema dels pisos turístics a la nostra ciutat. Avui en dia creiem que a Girona 
no existeix una problemàtica com a tal, però des del meu grup entenem que sí que ens 
hem d’avançar a possibles incidències futures i creiem que negar l’existència d’una 
preocupació ciutadana no la fa desaparèixer. I per això des de Ciutadans recalquem 
que la definició real de la situació pot passar per un esquema com el que ja vam 
plantejar el passat mes de juny. 

Creiem que per ordenar les condicions de lloguer turístic, evitar abusos i establir un 
marc normatiu que distingeixi clarament entre els pisos turístics i el lloguer de cases 
particulars que constitueixen la residència habitual, sol·licitem varis punts. El primer és 
la distinció i regulació diferenciada entre habitatge d’ús turístic i el lloguer d’habitatge 
habitual. El segon fa referència als horaris, l’ocupació màxima i les normes de 
comportament dels hostes que s’adaptin a les característiques dels diferents tipus 
d’allotjament. El tercer és la responsabilitat de l’operador, propietari o arrendatari de 
l’immoble en cas d’incompliment de les normes establertes a l’ordenança. El quart són 
protocols d’actuació i de sancions. El cinquè és estudiar la possibilitat legal d’establir 
una fiança per als habitatges d’ús turístic i una taxa o impost pel lloguer col·laboratiu. 
El sisè és la incrementació de l’IBI dels pisos turístics per destinar-los a política de 
barris o a la reducció de l’IBI dels residents habituals. I el setè i últim punt és 
l’establiment de la suspensió de l’activitat en cas d’infraccions greus i reiterades. I així 
ho vam fer en aquell moment, el meu grup va deixar la moció sobre la taula a petició 
de l’equip de govern a l’espera de la presentació del Pla estratègic de turisme i així ho 
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vam fer. I creiem que precisament aquest Pla estratègic de turisme ha de ser previ a 
una moratòria que creiem que al final és el que s’està sol·licitant en aquesta moció i 
creiem que, si no es posen els mitjans i els esforços, sí que ens pot portar a prendre 
una decisió contundent si no sabem detectar, avaluar, equilibrar i sobretot 
responsabilitzar. Per tant, nosaltres avui no votarem a favor la moció. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Agrair-los la presentació 
d’aquesta moció, sé que és reiteratiu, però, vaja, n’hi ha hagut de diferents entitats i ho 
volia fer. I començo per un aspecte que no tenia gens previst, però vostè n’ha fet 
esment i em va bé que hagi sortit, que és l’estudi aquest que vostè esmentava de la 
Cooperativa LaCol, va ser encarregat per aquesta regidora quan tenia les 
responsabilitats d’habitatge. És un estudi excel·lent des del meu punt de vista, que ens 
dona una diagnosi de la ciutat molt clara i efectivament apunta de manera molt 
concreta diferents mesures per tal de garantir el dret a l’habitatge a tota la ciutadania i 
a tota la ciutat. Però en honor a la veritat vostè ha anat llegint diferents fragments i són 
així. Jo els compartia el cent per cent, aquesta havia de ser la base del Pla local 
d’habitatge i espero que així sigui, s’havia de presentar a la Taula pel dret a l’habitatge, 
també per comptar amb la seva votació i col·laboració i dictamen previ. Però en honor 
a la veritat la mesura que vostès proposen de moratòria immediata no hi era. La 
Cooperativa LaCol, que havia treballat també a Barcelona i que havia fet un treball 
excel·lent i, de fet, per això va ser escollida per fer-lo aquí a Girona, proposava moltes 
mesures, però no la moratòria. 

Per tant, nosaltres en aquesta moció que en compartim la filosofia, que en compartim 
els riscos que vostès apunten en aquesta moció, sí que pensem que apuntar només 
els pisos turístics com a única causa dels problemes del Barri Vell no seria de justícia 
fer-ho. I, per tant, nosaltres els fem una proposta que consideraríem més àmplia i que 
donaria un punt de mirada més d’acord amb allò que el Grup Municipal del PSC 
pensa. I és, vostès fan una diagnosi molt clara de diferents aspectes que afecten la 
vida dels veïns i veïnes del Barri Vell, i tenen raó, llavors fem una revisió més àmplia, 
fer una revisió del PERI del Barri Vell en el sentit d’introduir nous criteris sobre usos i 
activitats comercials en l’àmbit del centre històric. És a dir, cal regular els pisos 
turístics? Nosaltres pensem que sí i les mesures que vostè apuntava nosaltres 
pensem que són absolutament necessàries, però hi ha d’altres usos al Barri Vell que 
pensem que també cal regular. Per tant, per què no fem aquesta revisió àmplia? Per 
què apuntem només a la moratòria dels pisos turístics? Per nosaltres si el que es 
demanés és aquesta revisió àmplia del PERI del Barri Vell, considerem que seria molt 
adequat, nosaltres hi donaríem tot el suport i ens posaríem a treballar al seu costat i 
lamentem les queixes que han expressat de sentir-se poc escoltats per l’equip de 
govern, però com li deia, pensem que aquesta visió ha de ser més àmplia i que, per 
tant, aquest primer punt de moratòria immediata és el que ens impedeix donar un 
suport a la moció que vostès presenten. Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc 
felicitar la plataforma i els seus membres per la feina feta durant tots aquests mesos, 
per la coordinació, per la preparació, per les banderes que onegen avui a molts edificis 
del Barri Vell, per les més de mil o gairebé mil signatures, que no són poques i que 
ningú n’ha parlat, que ja té de suport la moció i per fer, en definitiva, allò que l’abril de 
2016 ja se’ls va explicar al senyor Berloso i a la senyora Plana en una reunió, avui ho 
debatem per fi perquè l’equip de govern ha estat incapaç de portar aquest debat abans 
enlloc. Han hagut de fer..., la plataforma ha hagut de fer el moviment de portar-ho 
aquí, perquè l’equip de govern de fet el que ha fet en els últims mesos és negar el 
problema, negar la major, negar, perquè el relat màgic que han construït vostès en els 
últims anys que el turisme era l’única cosa que havíem d’impulsar, el monocultiu, la 
manera, la fórmula d’or que no tenia cap mena d’inconvenient, aquesta fórmula que 
vostès han explicat, clar, se’ls trenca, se’ls trenca quan les dades els apareixen davant 
seu. 

Perquè no ho diu aquest grup municipal que ja el 2015 proposava algunes mesures, la 
majoria de les quals, per cert, ara sí, com el pla estratègic i l’observatori ciutadà, 
sembla que es volen tirar endavant, el 2015 vostès ens van dir que no, ara, això sí. 
Però no és que ho diguem el nostre grup, ho diu l’informe que ja ha sortit de 
l’Ajuntament amb dades concretes, ho diuen els veïns i les veïnes, ho diuen els veïns i 
les veïnes, que no són dades, que no són empreses que contractem, no, no, ho diuen 
els veïns i les veïnes del Barri Vell, de Sant Pere, de Pedret, que ens estan dient que 
aquest és un problema. O ho diu, permeti’m, el president dels API, que la senyora 
Madrenas coneixerà prou bé, que deia el 10 de juliol de 2017: «En d’haver-hi menys 
immobles en oferta de lloguer per l’habitatge habitual, provoca alça de preus.» En 
d’haver-hi menys immobles en oferta de lloguer per a habitatge habitual, provoca alça 
de preus. El president de l’API de Girona, no aquest grup, el president, declaracions al 
Diari de Girona, que les poden trobar. 

Per tant, què ha passat, senyora Madrenas, que vostès no han actuat davant una 
problemàtica que detecten informes de l’Ajuntament, que detecten veïns i veïnes, que 
detecta fins i tot el president del Col·legi dels API de Girona, què ha passat que no 
hagin fet res? Bé, ha hagut de venir la plataforma avui, que nosaltres celebrem aquí, a 
posar el tema sobre la taula. Una plataforma, per cert, que ja sabien que existia però 
que no l’han convidat al Pla estratègic de turisme... (Veus de fons.) Vostè ho sap 
perquè era a la reunió i és així. 

Per tant, nosaltres donem suport a la proposta que porten avui aquí. evidentment a la 
moratòria, sí, nosaltres senyora Veray, també faríem moratòria a les polítiques del PP i 
del senyor Rajoy, sí, sí que ho faríem (aplaudiments) i sentir-la a vostè parlar del dret a 
l’habitatge és com una broma de mal gust. 

Per tant, sí, donem suport a la proposta de moratòria, volem saber exactament què 
està passant i volem analitzar l’especulació del Barri Vell. A nosaltres ens preocupa 
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que una sola empresa tingui 43 habitatges d’ús turístic només al Barri Vell de la ciutat 
i, en canvi, només en tinguem un per mediació. Doncs sí aquesta desigualtat i aquesta 
priorització que hi ha de model pel Barri Vell, per Sant Pere i per Pedret no és el 
nostre. Així, no. Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer 
de tot donar per part del nostre grup també la benvinguda a l’Associació Cultural Burg 
de Sant Pere de Galligants, agrair-vos que hàgiu presentat aquesta moció, a la 
senyora Ruth Tramullas, que l’ha substanciada. 

La moció que heu presentat parla dels habitatges d’ús turístic, però nosaltres creiem 
que té latent en el fons el problema dels pisos de lloguer, dels pisos d’habitatge 
principal, que en diguem, perquè les dues coses estan relacionades. Nosaltres 
reconeixem el problema que vostès exposen i estem segurs que només el 
reconeixement sincer amb una certa dosi d’humilitat per part de tots pot portar a 
buscar i a trobar alguna solució. No cal dir que negar el problema no portarà mai a cap 
solució, ni podrà pal·liar aquest problema, ni podrà controlar-lo. 

Jo em referia també, però no ho faré perquè vostè ja ho ha fet, a aquest estudi que es 
diu Estratègies de mobilització de pisos buits, la de LaCol, n’ha parlat la senyora 
Paneque, perquè realment si l’equip de govern fins ara semblava que dubtava una 
mica que hi hagués un problema, després d’haver llegit aquest article, doncs el dubte 
ja no hi cap, perquè aquest article diu que seguint amb aquesta dinàmica pot 
esdevenir un problema estructural que afecti la totalitat a l’hora de cercar pisos de 
lloguer a la ciutat de Girona. 

És innegable, doncs, que l’augment d’habitatges d’ús turístic té els seus efectes i 
vostès a la moció parlen d’alguns efectes. El primer, la pressió ferotge sobre els 
ciutadans que viuen al Barri Vell, apareixen dinàmiques especulatives, a vegades amb 
pressions als llogaters habituals per part de grans grups inversors de l’estranger. En 
segon lloc, una cosa tan senzilla com que hi ha menys pisos de lloguer, per tant, els 
preus s’apugen. Això vol dir que una persona amb un sou normal no pot ja accedir al 
mercat de lloguer, no només al Barri Vell, ja comença a ser dificultós per a la gent amb 
sous estàndards començar a viure a l’Eixample de Girona. I la tercera conseqüència 
que vostès a la moció en parlen i que per nosaltres és molt important és que va 
canviant la fesomia del barri i això és important. Si no hi ha veïns, no hi ha botigues de 
barri, hi ha altres tipus de botigues, botigues de records i si no hi ha veïns, no hi ha 
vincles comunitaris i si no hi ha veïns, no hi ha un barri de veritat, hi han barris per a 
turistes. I llavors és allò tan complex que és que la gent, els turistes, venen al Barri Vell 
perquè volen veure vida de veritat i no hi ha vida de veritat perquè només hi ha turistes 
i no hi ha veïns. I és clar, això evidentment és una dinàmica que és molt perniciosa. 

Nosaltres sempre que parlem de turisme insistim: ens agraden els turistes, ens agrada 
el turisme, Girona és una ciutat que acull molts turistes i ha de seguir essent així, 
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valorem com una riquesa per la ciutat, però no com l’única riquesa, no com l’única font 
i de cap manera es poden tapar les negativitats que comporta l’activitat turística. 

Bé, tenim a sobre de la taula i és veritat que se n’ha parlat, el Pla estratègic de 
turisme, és un pla que nosaltres vam demanar ja l’any 2016 i el vam posar com a 
condició per aprovar els pressupostos, perquè ens semblava que era molt important. 
Finalment, doncs, és a sobre de la taula. Nosaltres no veiem de cap manera que 
aprovar aquesta moció faci mal al pla o sigui incompatible, nosaltres simplement veiem 
que..., nosaltres donarem suport a la moció, doncs és una mica com un camí que a 
nosaltres ens agradaria que fos el pla. I nosaltres una moratòria fins que s’aprovi el 
pla, doncs, la veiem també bé. 

Per tant, nosaltres votarem a favor i instem al Govern que actuï i que treballi perquè hi 
hagi un equilibri al Barri Vell entre gent resident i gent visitant, que tots dos s’hi puguin 
moure bé, que tots dos hi puguin viure i que per descomptat els demanem que no ho 
fiïn tot a les dinàmiques de mercat. Moltes gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Molt bé. Gràcies, alcaldessa. Gràcies, Ruth 
Tramullas, per la teva exposició i per explicar el sentiment tant de l’associació com 
també de la plataforma, per tant, gràcies per haver vingut també aquí a explicar-nos-
ho. I per part nostra hem de dir que Girona és una ciutat en promoció i en creixement 
econòmic, és un pol d’atracció del teixit empresarial, pel turisme i per la cultura. Aquest 
progrés de la ciutat ha de revertir directament a millorar el benestar dels ciutadans i de 
les ciutadanes, permetre una millor redistribució del nivell de vida amb qualitat als 
barris, esdevenir oportunitats de promoció social i, en definitiva, en creació de riquesa. 

El turisme, ho diu el professor Donaire, és un fenomen social complex, polièdric, viu i 
mutant i, per tant, pot tenir un alt impacte negatiu en el benestar dels ciutadans, en el 
medi ambient, etcètera, si és excessiu o no es gestionen els criteris de sostenibilitat, 
responsabilitat i equilibri, que és com aquest Govern entén que cal fer-ho i que fa. 
Perquè no ens dediquem només a promocionar el turisme com algun d’aquests grups 
municipals diu i pregona, nosaltres també el gestionem, el turisme. A la ciutat de 
Girona l’oferta de places hoteleres és de 1.707, això representa un 36,4 per cent de 
l’oferta d’allotjament, els habitatges d’ús turístic es situen ara en 584 a tota la ciutat, 
que representen un 1,2 per cent d’un total de 48.395 habitatges a la ciutat, una mica 
més de la meitat es concentren, és veritat, tenen tota la raó, al Barri Vell, com passa 
en els nuclis històrics de tota ciutat amb atractiu turístic d’Europa. (Veus de fons.) Ara 
per ara... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, disculpi... No és un 
diàleg això, perdonin, ara deixin parlar la tinenta d’alcalde amb tranquil·litat, després la 
senyora Ruth tindrà uns petits minuts per contestar i ja està.  

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies. Ara per ara considerem que aquesta xifra 
és sostinguda i que representa un complement a l’oferta hotelera existent en una ciutat 
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amb un patrimoni cultural, amb una oferta gastronòmica de qualitat, viva, moderna i 
amb activitat. Aquest tipus d’allotjament turístic dona resposta a la demanda d’un 
turisme que considerem positiu per a la ciutat, que és el turisme familiar, perquè els 
habitatges d’ús turístic permeten, a diferència dels hotels, tenir uns equipaments idonis 
per gaudir de vacances en família i en unes condicions adaptades a ella. Aquests tipus 
d’allotjament permeten que vingui un tipus de turisme que d’altra manera segurament 
que no vindrien o que no s’instal·larien aquí a la ciutat o ho farien en períodes més 
curts. Per tant, representen una oferta complementària a la tipologia d’allotjaments 
turístics existents que permet tenir un turisme de qualitat familiar, cultural, esportiu, 
que dirigeix la seva despesa principal a comerços, restaurants, museus i dona vida, 
per tant, a la ciutat. 

Viure al Barri Vell suposa incomoditats, i tant que sí, i el turisme n’és una. És per això 
que ja hem començat a prendre mesures i ens hem reunit amb els veïns perquè 
conjuntament trobem solucions per poder minimitzar al màxim les molèsties que es 
puguin ocasionar. Ens hem reunit amb veïns del Barri Vell i hem trobat mesures que 
comencem a implementar. Per exemple, que les concentracions al carrer de la Força 
disminueixin, que elaborarem –i estem ja a punt de treure’l– un decàleg de bones 
pràctiques per als guies turístics, una guia de bons hàbits també per als habitatges 
d’ús turístic, entre d’altres. 

Per tant, la nostra prioritat és tenir un Barri Vell viu i això vol dir que els veïns i les 
veïnes s’hi sentin còmodes i que hi visquin amb les màximes garanties de qualitat de 
vida per tal que vulguin conservar en el barri les seves residències, cosa que ara per 
ara es confirma, ja que dels 2.593 habitants que hi havia el 2004 s’ha augmentat un 22 
per cent fins ara. Amb les dades que disposem, veiem que el nombre d’habitants al 
Barri Vell augmenta, així com també els habitatges d’ús turístic, això és degut al fet 
que el turisme precisament ha servit per impulsar rehabilitacions d’edificis que estaven 
en molt mal estat per a finalitats turístiques, però també residencials i de lloguer 
tradicional. Els preus de lloguer han pujat, és cert, així com també els pisos de compra 
d’obra nova i de segona mà, però aquesta realitat no està provocada per l’increment 
dels pisos turístics només, venim d’uns anys on el sector de la construcció ha fregat 
nivells molt i molt baixos, per tant, s’estan posant al mercat pisos que estaven buits i 
es rehabiliten blocs que estaven en estat de quasi ruïna, i aquest mateix estudi que 
vostès han mencionat ens diu que al Barri Vell hi havia 92 pisos buits. 

Per tant, en aquest sentit, es va molt més enllà dels habitatges d’ús turístic, els preus 
de lloguer han pujat al Barri Vell com han pujat també a l’Eixample, a la Devesa, a la 
resta de la ciutat, a la resta de la demarcació, perquè Girona dintre de la demarcació 
ha pujat darrere de ciutats com Blanes, com Figueres, com Olot, com Sant Feliu. 

Dit això, vol dir que hem d’abaixar la guàrdia? És clar que no hem d’abaixar la guàrdia, 
evidentment que hem d’estar amatents i és per això que s’està elaborant el primer Pla 
estratègic de turisme, el primer. La senyora Veray ho ha dit, molt i molt reclamat per 
tots els grups municipals d’aquest consistori i ara s’està elaborant i el tindrem al març. 
Ens hem de marcar i definir els objectius, els límits, les accions a desenvolupar en el 
futur. Aquest pla estratègic inclourà un inventari i una anàlisi dels habitatges d’ús 
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turístic existents, tant a nivell de base de dades de l’Ajuntament i Generalitat com dels 
principals portals de comercialització –Booking, Airbnb, HomeAway, etcètera– així com 
indicadors que puguin ajudar a definir l’impacte real i identificar les irregularitats, això 
ja ho demanen vostès també, nosaltres també hi estem d’acord i és el que estem fent. 
Així mateix ha de servir per identificar el nombre d’habitatges d’ús turístic i [#, 
03:58:16] indicadors d’impacte i en funció del pla d’acció podem establir les mesures 
corresponents. Incorporarà també l’anàlisi, en base a les dades disponibles, de com es 
concentra la propietat d’aquests habitatges, però l’Ajuntament ara per ara no disposa 
de mecanismes per limitar les activitats econòmiques en base al criteri de la 
concentració que diuen vostès. 

El pla estratègic disposa d’una fase de participació important, encara no està 
finalitzada. Jo no sé què els han explicat els altres grups municipals, me truquin a mi i 
parlin amb mi, vostès estaran cridats, de la mateixa manera que la resta 
d’associacions de barri, sí, és així, és així. La Plataforma Més Barri, Menys Pisos 
Turístics estaran cridats igual que els altres, hi ha diferents fases. No, ara no, no, ara 
no, està previst perquè no és només els focus group que hem fet que han participat 
aquestes associacions que vostès diuen, sinó que hi ha un altre tipus d’entrevistes, 
d’enquestes, etcètera. Per tant, vostès i tant que hi participaran, igual que la resta 
d’associacions i, si no, les associacions de veïns de tota la ciutat de Girona que potser 
no seran cridades, estaran representades, com no, per la Federació d’Associacions de 
Veïns de la ciutat de Girona. 

A més dels focus group... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, per favor, una mica 
de silenci. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): A més d’aquests focus group que els he dit, grups de 
treball, que hi han participat 75 persones, com deia hi ha les entrevistes amb 
profunditat, una campanya de «Digues la teva» enfocada a la ciutadania amb 
enquestes que se’n faran un total, en una primera fase, de 400 i, per tant, s’intenta que 
sigui el més obert possible i incorpori totes les opinions en aquest àmbit. Un cop 
finalitzat, continuarà aquest diàleg en base a mecanismes i propostes que s’incorporin 
en aquest pla estratègic, que serà viu. 

Per altra banda, quant a la normativa i a l’exercici de la inspecció, d’acord amb la llei i 
amb la normativa de la Generalitat, l’Administració competent per exercir la funció 
inspectora és, com també han dit vostès, la Generalitat, evidentment en col·laboració 
de les administracions locals i és això el que fem nosaltres també, col·laborar amb la 
Generalitat i passar cada vegada que hi ha un incident perquè passin a fer la inspecció 
pertinent. 

Per tant, per aconseguir un turisme de qualitat, familiar, responsable i sostenible cal 
treballar-ho amb base a dades factibles, concretes, demoscòpiques, amb base a unes 
dades que ens permetin prendre i fer polítiques de turisme i, per tant, això, aquestes 
eines ens les donarà el primer Pla estratègic de turisme de la ciutat, que properament 
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tindrem redactat, com els deia, a finals de març, principis d’abril. Ara tenim l’oportunitat 
i el repte de traçar les línies, les bases, que han de marcar l’activitat turística en termes 
de sostenibilitat i responsabilitat, perquè de manera consensuada amb nosaltres, és 
voluntat d’aquesta regidora i de la resta de l’equip de govern és que aquest pla 
estratègic estigui consensuat per tots els grups municipals d’aquest consistori, és cert 
que tots tenim la nostra manera de veure el turisme, les nostres polítiques de turisme, 
que potser no coincidirem exactament, però aquells punts en comú segur que els 
trobarem. I és per això que per part nostra el que volem és que s’arribi a un consens. 

És per això que la nostra posició no és un no, és un ara no, ara no perquè... (Veus de 
fons.) No, ara no, perquè primer de tot hem de tenir les bases que ens permetin poder 
aplicar les actuacions concretes per les polítiques de turisme. Tenim l’obligació 
d’esperar, jo almenys penso que tinc l’obligació d’esperar aquesta eina tan útil perquè 
s’ha de respectar les persones que participen en aquest pla estratègic de turisme, que 
seran segurament més de cinc-centes persones. 

Per tant, ara no pot ser i, per tant, si en base a tot el que surti d’aquest Pla estratègic 
de turisme que tan poca confiança tenen alguns, jo sí que em comprometo a portar fil 
per randa totes aquelles propostes que surtin i, per tant, intentar-les aplicar per un 
turisme de qualitat i perquè els veïns s’hi sentin còmodes i puguem viure tots amb la 
màxima harmonia. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora... 
(Veus de fons.) No... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Només vull fer constar que el Govern 
ha parlat quinze minuts a diferència de la resta de l’oposició. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Que consti en acta, si us plau. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte, que consti en acta. Si 
la senyora Tramullas vol fer les reflexions finals... 

Sra. Ruth Tramullas i Bartra: Bé, no sé ni per on començar..., tantes coses que 
voldríem dir... A veure, ens han dit moltes coses, ens han dit que criminalitzem la 
gestió dels pisos turístics; nosaltres hem parlat dels grans gestors, els grans 
propietaris de pisos turístics que utilitzen com a negoci per especular tenint en compte 
la gran demanda que hi ha d’habitatge actualment i que hi ha gent que no gaudeix 
d’aquesta «vivenda» digna. Nosaltres hem parlat d’aquest tipus de gestió, no hem fet 
cap criminalització sobre aquest tema. 

S’ha parlat molt de la moratòria, no? Bé, fins quan hem d’esperar? Fins que estigui el 
Pla estratègic de turisme? Igual que s’havia d’esperar fins que estigués el document 
que hem comentat abans del parc d’habitatge vacant, que està datat de l’abril de l’any 
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passat i es presentarà aquest dia 23 de gener a la Comissió de Taula d’Habitatge. 
Hem d’esperar tots aquests mesos? Sabeu quantes llicències es poden donar en tots 
aquests mesos? A què esperem? A estar als nivells de Barcelona, de Venècia? És 
això el que esperem? Pensem que no és incoherent el tema de fer una moratòria..., 
perdó, el tema de la moratòria amb el Pla estratègic de turisme, no és pas incoherent, 
tal com ha dit algun grup. 

Què més? Tant de bo ningú hagués de marxar del Barri Vell, tant de bo, ni la senyora 
Veray ni ningú de tots els que han hagut de marxar, que en coneixem uns quants, 
coneixem en Pere, coneixem en Joan, coneixem la Mari..., vosaltres no sé si els 
coneixeu, nosaltres sí. 

Què més? Es comentava que..., volia deixar clar un tema, no només l’equip de govern, 
com hem dit abans, ens ha ignorat en el moment que..., i com ara potser també, ens 
ha ignorat, sinó algun grup de l’oposició també ens ha ignorat, almenys hi han dos 
grups que sí que ens han preguntat que qui érem, què fèiem, però els altres grups no 
ens han dit ni mu, i això..., i fa molts de temps que hem començat a treballar. La 
regidoria de la senyora Paneque, que va encarregar aquest document, quan vam fer 
l’assemblea on hi havia vuitanta persones, hi havia alguns dels regidors seus, en cap 
moment se’ns ha preguntat absolutament re sobre aquest tema, ni a la plataforma, ni 
al Burg de Sant Pere, ni a l’Associació de Veïns de Pedret. També ho volia deixar clar. 

Què més? Senyora Plana? Sí? Ho dic bé? Senyora Plana, comentava que un 1,2 per 
cent de pisos turístics és una xifra sostinguda. Jo no sé què entén per sostinguda, però 
amb l’exemple que he posat de la quantitat de pisos turístics que hi han només a la 
zona de Sant Pere, per posar un exemple, que és l’exemple que tenim és proper a la 
plataforma, em sembla que de sostingut res. 

Què més? El tema del turisme familiar. Bé, que vingui qui hagi de venir, familiar, no 
familiar, tothom té dret al turisme. És que nosaltres no ens fiquem amb el tema del 
turisme, és que nosaltres no estem en contra del turisme, és que nosaltres el que 
volem és poder viure al Barri Vell i fer vida de barri i mantenir la xarxa veïnal i fer vida 
comunitària, això és el que nosaltres volem. 

Què més? Ui, el padró. Resulta que la població del Barri Vell ha evolucionat 
positivament. Bé, depèn de com t’ho miris, depèn de quins carrers agafis... Si tens en 
compte que el 2011 van canviar els límits d’algun districte censal, clar, l’evolució es pot 
mirar de moltes maneres tenint en compte aquest canvi. Si agafes només els carrers 
on hi ha més acumulació de pisos turístics, potser sí que podrem veure l’evolució real 
del padró si agafem els pisos on hi ha més pisos turístics, això esperem que amb el 
Pla estratègic de turisme es pugui fer aquest estudi i puguem veure realment si s’ha 
elevat la població o no. D’altra banda, el tema del padró és molt relatiu, quanta gent 
està empadronada al Barri Vell perquè, per exemple, li interessa poder aparcar el 
cotxe, anar a aquest «cole» o a aquest altre... Hi ha molts motius pels quals et pots 
empadronar al Barri Vell. És més, hi han propietaris de pisos turístics que mantenen el 
seu padró en el pis turístic i no hi viuen, per exemple. 
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Bé, volem dades, dades i més dades. Entenem que les actuacions han de tenir dades, 
nosaltres hem proporcionat vàries dades, hem recollit una sèrie d’opinions de veïns del 
Barri Vell on hi havia vuitanta persones, hem explicar dades que venen de fonts 
universitàries i de fonts d’una cooperativa d’arquitectes, que no són nostres, hem 
explicat dades també nostres de primera mà, que crec que també s’han de tenir molt 
en compte, que som els que vivim cada dia al Barri Vell, hi vivim cada dia i sabem tot 
no, però alguna de les coses que passen, sobretot si la Mari, en Joan o en Pere han 
deixat de viure allà i per quin motiu. 

I res, moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat, ens hagués agradat que 
hagués estat més positiu. I només volíem recordar el tema que treballem pel dret a 
l’habitatge i que per nosaltres un pis turístic és una «vivenda» menys. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Primer de tot li 
agraeixo, perquè s’hi ha fet referència només a l’iniciar la seva primera exposició que 
fes un agraïment al consistori per la possibilitat de poder presentar aquesta moció 
ciutadana. Li agraeixo perquè va ser en el mandat anterior amb el vot evidentment 
afirmatiu de tots els grups municipals, que jo recordi, si recordo bé, sí, de tots els grups 
municipals que formaven amb el govern de Carles Puigdemont aquest consistori, 
doncs la possibilitat que els veïns i les veïnes de Girona poguessin venir a proposar 
les mocions que creguessin convenient, per tant, gràcies. I, és cert, nosaltres també li 
donem molt de valor que vostès, per exemple, hagin tingut l’oportunitat de poder 
efectuar aquestes reflexions i aquest debat que possiblement és absolutament 
insuficient, perquè possiblement tampoc és l’eina més adequada, perquè aquí entenc 
que cal un debat molt rigorós, i amb això no dic que no s’hagi estat rigorós cadascú 
defensant les seves tesis, però sí que evidentment tots, segur que vostès també, jo li 
asseguro que jo moltíssim, hem trobat a faltar moltes dades que nosaltres mateixos no 
hem pogut aportar ni exposar-los possiblement refermant la tesi encara més si pot ser 
que acaba de defensar, per exemple, la senyora Plana. 

Jo només una cosa, i prèvia, perquè el senyor Salellas crec que no ha entès quan 
alguns –que jo ho he entès després– hem mirat sorpresos quan vostè deia «ho diu el 
president del Col·legi d’API, ho diu...» No ho..., crec que no fèiem cara de negar-ho, 
sinó que, escolti, que és els principis bàsics de la llei del mercat, d’oferta i demanda, 
està clar que quanta més... Per això que quan vostè ha dit «ho diu, li asseguro...», ja, 
és que no cal que ho digui el president del Col·legi d’API, qualsevol de nosaltres que 
conegui mínimament les lleis del mercat sap que quan hi ha més demanda que oferta, 
doncs normalment els preus ascendeixen, no calia que ho digués ningú. Jo ho dic 
perquè ha posat cara que no entenia quina cara fèiem nosaltres i li estic explicant. 

Crec que hem obviat bastant –ara em refereixo un altre cop a la proposant– que també 
tenim molt avançat el Pla de l’habitatge i no és una qüestió menor, de fet, crec que és 
molt més important que no les conclusions que es podran obtindre també del Pla 
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estratègic de turisme. Perquè sí que és cert, hi coincideixo completament, que tenim a 
la ciutat de Girona un repte essencial ingent en el que ha de suposar la política 
d’habitatge, hi estic cent per cent d’acord, i crec que si no ens posem a treballar 
immediatament, d’aquí un temps, a mig termini, tampoc no ho veig immediat, ho he de 
reconèixer, però a mig termini, sí, podríem arribar a tenir certs problemes importants 
en general a la ciutat en algunes zones concretes de la ciutat i això és així, però per 
això estem treballant amb el Pla d’habitatge. 

Jo, per exemple, permeti’m un únic exemple, me diuen hi ha 400, és igual, 500 
habitatges que es destinen a habitatge turístic; els que es destinen a habitatges per 
estudiants, per exemple, i de la qual cosa n’estem molt contents, que aquesta ciutat 
sigui una ciutat universitària i que hi hagi moltíssima vida universitària, pensin que la 
majoria dels contractes que duen a terme, de lloguer, els estudiants, són contractes 
amb la qualificació jurídica, diguéssim, d’habitatge habitual, per tant, es desconeix, 
consten com lloguers habituals, d’habitatge habitual. Si es parla amb el Col·legi d’API, 
per exemple, o amb el Col·legi d’Administradors de Finques, tots sabran i tots ho 
sabem, no cal segurament que ens ho digui cap professional expert, tots sabem que hi 
han moltíssims, centenars, entenc que més de mil, de fet, hi posaria la mà al foc que 
ens acostem als dos mil, jo posaria la mà al foc que ens acostem als dos mil 
habitatges d’estudiants. Hem de... Disculpin, si us plau, deixin parlar... Val, no, jo dic 
que deixin parlar perquè me tallen i me desconcentren, els ho demano si us plau. Ja 
s’acosta molt als dos mil habitatges d’estudiants a la ciutat de Girona, repartits, és cert, 
hem de fer una moratòria d’habitatges per a estudiants? Això és absolutament 
demagògic el que estic fent jo ara, és una brutalitat dir el que acabo de dir jo ara, igual 
com de vegades es pot caure en certa demagògia d’arribar a certes conclusions sense 
tenir totes les dades que ens calen. Crec que són debats càndids, que són debats poc 
rigorosos, i ho dic en aquest sentit, igual de poc rigorós seria el que li estic dient jo i 
seria per criticar-me de forma important, crec que no té cap sentit que a mesos vista 
després de tots aquests anys que el mercat de l’habitatge ha anat fent de les seves, a 
pocs mesos vista d’un pla estratègic potent amb l’actuació i la participació de 
moltíssims actors, i ho lamento moltíssim si no hi ha la participació de vostès i, com ha 
dit la regidora, segur que participaran, perquè ja devia estar contemplat i si no, doncs 
segur, i tant que han de ser-hi, igual com el de l’habitatge, i tant que n’hem de parlar 
tots, però reconeguin que seria molt càndid i molt poc rigorós ara prendre qualsevol 
mesura d’aquestes tan traumàtiques. Perquè una moratòria no és una tonteria, eh? 
Una moratòria té moltes afectacions no només econòmiques, que evidentment, també 
de cohesió i de justícia social, que estem tocant i afectant béns immobles de persones 
que pot ser que només en tinguin un d’immoble, és que no és una... Perdoni, senyor 
Salellas, no és un diàleg. 

Per tant, concloent, no me sembla, de veritat, ho dic amb tota la honestedat de què 
soc capaç, me sembla molt raonable, més que raonable esperar a participar en 
aquests dos plans que han de ser essencials en aquests anys propers que han de 
venir a determinar la política d’habitatge, només turística, la política d’habitatge 
d’aquesta ciutat. I me sembla una mica frívol insistir a voler aprovar una mesura tan 
dràstica, tan potent i que pot tenir tantes afectacions tan importants per tantíssimes 
persones, no els grans empresaris, eh?, per tantíssimes persones normals que puguin 
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tenir un habitatge que... (Veus de fons.) Clar, clar. Sí, molt. (Veus de fons.) Disculpi, 
disculpi... (Veus de fons.) En fi, me sembla tan poc adequat quan estem a punt 
d’aprovar aquestes normes bàsiques... En fi, el diàleg veig que és difícil. Molt bé. En fi, 
doncs per respecte a vostès, acabo. Que me sembla que la millor opció, l’opció més 
assenyada és prendre les decisions que calguin amb fermesa, tenint en compte totes 
les dades que calguin i les que siguin necessàries. 

Bé, doncs si els sembla bé... Sí, és complicat defensar que no es vulgui escoltar els 
arguments contraris, però en fi... Si els sembla, passem a la votació de la moció 
proposada.  

Vots a favor de la proposta? 
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, 
Ciutadans, integrat per dos membres, Partit Popular, integrat per un membre, 
l’abstenció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, i els vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la 
moció que presenta l’entitat Associació Cultural Burg de Sant Pere de Galligants per la 
regulació dels habitatges destinats a ús turístic. 

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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
A favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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15. Moció que presenta l'entitat Associació de naturalistes de Girona en resposta 
al gasoducte Midcat. 

La Unió Europea, mitjançant el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques, també 
conegut com a Pla Juncker, promou polítiques i mega-infraestructures estratègiques 
en nom de la Seguretat Energètica. Els projectes declarats d'Interès Comú, els PIC, es 
financen en part amb diners públics a través dels fons Connecting Europe Facility i del 
mateix Pla Juncker. 

Un dels projectes d'infraestructures inclosos a la 3a llista de Projectes d’Interès 
Comunitari afectaria directament el territori de les comarques gironines: el MIDCAT, un 
gasoducte interconnector entre la península Ibèrica i França. Aquest projecte va iniciar 
la seva tramitació el 2007 i es va paralitzar per l'Estat francès el 2010. Tot i així, el 
2011 el govern espanyol va executar el primer tram del projecte de Martorell a 
Hostalric. Actualment, el projecte es reactiva per completar un segon tram des 
d'Hostalric a Figueres, i el tram transpirinenc. A més, en el projecte 2017 s'inclou 
l'ampliació de la capacitat dels gasoductes existents entre Tivissa i Arbós i entre 
Castellnou i Vilar de Arnedo. 

"ANNEX FIGURA 1" 

Atès que, segons el projecte publicat el 2008, els municipis afectats a les comarques 
gironines en el tram Hostalric - Figueres (ja que la resta del traçat, encara no s'ha fet 
públic) serien Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Maçanet de la Selva, Sils, Riudellots 
de la Selva, Aiguaviva, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de 
Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. I que la majoria 
d'aquests municipis s'ubiquen en entorns d'alt valor agrícola, ecològic i paisatgístic, 
sovint protegits, inclosos en espais PEIN, la Xarxa Natura 2000 i el Catàleg d'espais 
d'interès natural i paisatgístic de les comarques gironines. 

Atès l'impacte ambiental que ocasionaria la construcció d'aquesta infraestructura, 
doncs, cal tenir en compte que, encara que es tracta d'una infraestructura soterrada, la 
construcció requereix l'ús de maquinària pesant amb un impacte igual o superior al de 
la construcció d'una autopista, i a més, les característiques de la infraestructura no 
permeten grans salts de nivell i requereix modificar de manera substancial l'orografia 
del terreny, amb un impacte ecològic i agrícola pràcticament irreparable. Un impacte 
que, ja s'ha posat de manifest amb l'experiència de la construcció del primer tram i que 
a comarques gironines es sumaria als impactes generats per altres infraestructures 
com la MAT i l'AVE. "ANNEX FIGURA 2" 

Atès que, en el territori afectat pel primer tram, construït el 2011, es manifesta la 
manca de restauració i de manteniment i sis anys després els impactes sobre el medi 
natural encara són ben visibles. 

Atès que el territori que es veuria afectat per la construcció del MIDCAT es sustenta 
bàsicament pel turisme, promovent els valors paisatgístics de l'entorn com un dels 
atractius principals. 
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Atès que l'agricultura, un altre sector important de l'economia dels municipis gironins, 
depèn de l'ús, del fàcil accés i de la qualitat del sòl i que les expropiacions temporals 
forçoses que es produirien durant la construcció, però sobretot la pèrdua de valor 
ambiental que patirà la zona, afectaria greument l'economia familiar dels propietaris 
afectats. I entenent que la construcció del MIDCAT suposa un canvi d'usos del sòl que 
representa hipotecar el territori durant dècades i sotragar greument l'economia local. 

Atès que la construcció de gasoductes suposa invertir en la continuïtat d'un model 
energètic basat en l'explotació de combustibles fòssils i que el gas natural és un metà 
d'efecte hivernacle, un hidrocarbur extret del subsòl, de quantitat finita i que allibera 
CO2 durant la seva combustió. I que durant el procés d'extracció i transport es poden 
produir fugues de gas metà, amb un risc climàtic 86 vegades superior al CO2. Que en 
un context tan urgent de crisi climàtica que ens apropa perillosament a un canvi a 
escala global, i amb el gran impacte que suposa el metà a curt termini, no podem 
acceptar noves infraestructures que ens lliguin als combustibles fòssils per a les 
pròximes dècades. Que el MIDCAT representa una violació de l'acord de París del 
COP21, que es compromet a abandonar de forma immediata l'ús dels combustibles 
fòssils. 

Atès que el MIDCAT perpetua l'explotació de recursos fòssils en països del sud global 
i de règims democràtics fràgils i on no sempre es respecten els drets humans, com 
Algèria, Qatar, Trinitat i Tobago o Nigèria. El MIDCAT continuaria el model extractivista 
en aquests països, perpetuant així la divisió entre centre i perifèries del sistema 
econòmic global. I així també externalitza els impactes ambientals als països del sud. 
L'extracció dels recursos gasistes en aquests països es desenvolupa majoritàriament 
per empreses europees que utilitzen tecnologies discutides o prohibides (com el 
fracking) en els seus països d'origen i representa així una clara mostra de 
neocolonialisme. I que molts dels països d'origen ja pateixen greus problemes de 
subministrament d'aigua i que la fractura hidràulica amenaça seriosament aquestes 
zones àrides. 

Atès que els PIC, i per tant el MIDCAT, es financen amb grans quantitats de fons 
públics (subvencions de fons europeus, préstecs a baix interès del BEI, etc) que es 
podrien invertir millor en la investigació per la millora tecnològica (eficiència energètica, 
emmagatzematge, etc.) i la implantació d'energies renovables per avançar cap a la 
transició a energies netes i renovables. 

Atès que el model gasista és obsolet segons estudis que determinen que, en el millor 
dels casos, disposem de reserves de gas per 30-40 anys i que una infraestructura com 
el MIDCAT tindria un ús limitat. 

Atès que s'està subvencionant una canonada que passa per Catalunya generant greus 
impactes a escala global i local, però que no aporta cap benefici a la població local. 

Atès que el projecte s'està tramitant sense cap garantia de participació ciutadana ni 
transparència i la manca d'informació i l'opacitat en la tramitació és un fet que ja es va 
posar de manifest en la construcció del primer tram, i també en projectes com la MAT i 
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el Castor. I que el procés de consulta sobre els Projectes d'Interès Comú iniciat per la 
Comissió Europea representa un seguit de mancances en l'àmbit de facilitar l'accés de 
participació, publicant els documents únicament en llengua anglesa, que requereixen 
coneixements tècnics i per un període breu que no dona temps de resposta. I que, a 
més, s'ha canviat el nom del projecte (ara STEP) en els documents exposats i que s'ha 
triplicat el traçat. I que per tot això la consulta no està a l'abast de tothom i no facilita 
prou informació. 

En resum: 

- donats els impactes paisatgístics, ambientals, socials i econòmics que deriven del 
projecte MIDCAT, tant a escala local com global, 

- donada la manca de transparència, informació i participació pública, associada al 
projecte 

- i d'acord amb el Principi de precaució establert a l'article 191 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea, 

Es proposa a l'Ajuntament de Girona l'adopció dels acords següents: 

Primer.- Manifestar públicament el rebuig al projecte MIDCAT d'acord amb el principi 
de precaució i als dubtes raonables que planteja la justificació de construcció 
d'aquesta interconnexió, així com la seva declaració com a projecte d'Interès 
Comunitari fins que no es demostri la necessitat real de la infraestructura i fins que no 
s'articuli un procés real de participació ciutadana segons al conveni d'Arhus. 

Segon.- Presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu, tot 
manifestant l'oposició al projecte de gasoducte i, com a part interessada, sol·licitar ser 
informat de qualsevol incidència o novetat d'aquest. 

Tercer.- Demanar a les administracions implicades de la Generalitat de Catalunya que 
es consideri invàlida l'avaluació d'impacte ambiental per haver fragmentat el trajecte 
total de la infraestructura i que no s'aprovi el traçat per afectar greument als valors del 
patrimoni natural i cultural perjudicats per la infraestructura i la utilitat no demostrada 
del MIDCAT com a interconnexió. 

Quart.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar qualsevol tràmit relatiu al projecte 
atesa la manca de transparència i informació en què s'ha declarat el MIDCAT com a 
projecte d'interès comunitari, tot sol·licitant a la Unió Europea que es facin públics els 
informes de necessitat del projecte i de viabilitat econòmica i que siguin sotmesos a un 
procés d'auditoria externa i independent per tal de validar les seves conclusions. 

Sisè.- Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i els efectes legals oportuns. 

Setè.- Traslladar el present acord a la seu social dels Naturalistes de Girona (Passeig 
de la Devesa, 41. CP: 17001 Girona) com a entitat membre de la plataforma Resposta 
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al MidcAT, pel seu coneixement o bé l'adreça de correu electrònic 
stopmidcat@gmail.com 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  I ara passaríem, doncs, a la 
darrera de les mocions, en aquest cas la que porta per número el 15, que és 
presentada per l’entitat de l’Associació de Naturalistes de Girona i farà la presentació 
la senyora..., serà compartida, veritat? Serà compartida..., o no, no serà compartida? 
Perfecte, la senyora Carolina, veritat? És la senyora Carolina, vostè? Doncs la senyora 
Carolina Coll Marquès, que ens farà l’exposició d’aquesta proposta. Només ha de 
prémer el botó. I endavant quan ho vegi convenient. 
 
Sra. Carolina Coll Marquès (Associació de Naturalistes de Girona): Bona tarda, 
alcaldessa, regidors. En primer lloc, gràcies per donar-nos l’oportunitat de parlar 
d’aquesta qüestió de la qual se’n parla massa poc. El gasoducte Midcat, que és una 
infraestructura gasística d’uns 442 quilòmetres de longitud i que té per objectiu 
incrementar la capacitat d’importació de gas de la Unió Europea. L’únic argument, el 
principal i únic argument pel qual la Unió Europea ens justifica aquesta infraestructura 
és la seguretat energètica, una seguretat energètica que nosaltres no ens creiem. En 
primer lloc perquè tot això s’origina arrel del 2008 després de conflictes geopolítics 
amb Rússia i la crisi d’Ucraïna s’articula tota una estratègia europera per promoure el 
gas, per promoure les infraestructures gasístiques, com deia, per garantir la seguretat 
energètica. En primer lloc, la crisi econòmica fa que la demanda de gas davalli 
considerablement, a més a més els països importadors que es derivarien d’aquesta 
nova confecció del sistema gasístic l’única cosa que fan és moure les fronteres per 
començar a dependre d’altres països, potser la dependència amb Rússia baixaria, 
però començaríem a dependre de països com Azerbaidjan, que és un país sota un 
règim dictatorial, països com Estats Units, Canadà i de fet directament o indirectament 
seguim depenent del gas rus, ja hi han molts països d’aquests que han signat 
convenis a vint anys per importar gas a la Unió Europea. 
Per altra banda, no ens creiem l’argument de la sobirania energètica perquè el gas és 
un combustible fòssil que té el seu pic d’explotació d’aquí trenta o quaranta anys com 
a molt, això com a mitjana, en alguns països és molt inferior, aquesta xifra. Per tant, 
estem projectant infraestructures quan ja les considerem obsoletes, ja som conscients 
que la seva vida útil és limitada. 

Per altra banda, tampoc ens creiem l’argument de la seguretat energètica perquè tots 
sabem, si pensem en el concepte smart, que està tan de moda, una xarxa ben 
articulada, una xarxa segura i potent és aquella que està confeccionada per molts 
nodes ben interconnectats, no és aquella que connecta dos punts amb una gran 
infraestructures, això el que fa és ser més vulnerable contra possibles atacs, contra 
possibles avaries, etcètera. Això ja ho vam poder veure, fa poques setmanes hi va 
haver un problema d’una planta de gas d’Àustria i va deixar pràcticament sense 
subministrament mitja Itàlia. 

Nosaltres preferim parlar de la seguretat climàtica, la seguretat climàtica crec que tots 
estarem d’acord en aquest pla, que estem en una situació d’urgència climàtica i que no 
podem deixar passar més temps, no podem perdre temps en una transició cap al gas 

mailto:stopmidcat@gmail.com
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per després fer una segona transició cap a les renovables, podem apostar de manera 
directa i de manera clara per les renovables sense necessitat de passar pel gas. 

El metà, que és el principal component del gas natural, que nosaltres preferim dir-li 
«gas fòssil», té un risc climàtic 86 cops superior al CO2, normalment no es contempla 
en els plans d’adaptació i mitigació del canvi climàtic totes les emissions que 
representa el gas natural des de la seva extracció fins a la seva combustió, però té un 
risc climàtic molt greu, com dic, fins ara no prou estudiat, ni prou considerat. 

Per altra banda, també volíem esmentar que aquest tipus d’infraestructures, el Midcat, 
però tots els altres gasoductes també projectats, representen un deute il·legítim que 
nosaltres no volem avalar i no volem ser-ne responsables, si volem continuar exportant 
gas d’Algèria, ho haurem de fer a través de l’extracció per fractura hidràulica, queda 
molt poc gas convencional. Per tant, el fracking, que tan rebutjat ha estat aquí a 
Catalunya l’estan exportant i estan externalitzat els costos amb països on ja estan en 
situacions socials i ambientals prou complicades com per a sobre hipotecar encara 
més els seus aqüífers amb aquesta tècnica que nosaltres, repeteixo, hem dit que no 
volem. 

També parlar una mica de la seguretat dels nostres ecosistemes, aquest gasoducte ja 
està construït en el seu primer tram des de Martorell fins a Hostalric, durant les obres 
d’aquest primer tram es va demostrar com la fase d’obres té un impacte superior al 
que representa la construcció d’una autopista, té un impacte de quaranta metres 
d’amplada i en cap cas es va fer una adequada restauració ni cap mena de pla de 
gestió ambiental, per no anomenar totes les irregularitats en la tramitació que hi van 
haver; els companys de l’avenc es van trobar que la gent que estava fent les obres els 
demanava com havien de travessar el riu a l’entitat ecologista de la zona, que era qui 
coneixia el territori, cosa que demostra que no ho feien amb gaire cura. 

Per altra banda, posar de manifest també la manca de respecte que s’està tenint per 
les persones que viuen en aquest territori, un territori sovint rural i que l’única 
informació que s’ha fet va ser el 2010, se’ls va enviar una carta dient-los que serien 
expropiats temporalment per la construcció d’aquestes obres. Des de llavors el 
projecte va quedar paralitzat i no se’ls ha dit res. Nosaltres considerem que això és 
una falta de respecte, però és que més enllà d’una falta de respecte és posar en perill 
els nostres pagesos, és posar en perill la gent que està vivint del paisatge i de la terra. 
Fa poques setmanes també vam veure com als Estats Units morien un pare i un fill 
que estaven llaurant els seus camps per l’explosió d’un gasoducte que creuava el seu 
tros de terra. Nosaltres no volem viure aquestes situacions, no volem posar en risc els 
nostres pagesos, volem promoure l’economia local i volem promoure el valor del 
nostre territori. 

Anomenar també la manca de participació i de transparència que hi ha en la tramitació 
de tot aquest procés i això ja portem molts anys dient-ho, s’ha vist en projectes com la 
MAT, s’ha vist també amb el projecte Midcat. Ara actualment a França hi ha un procés 
de participació obert, un procés de participació pública que ha costat més d’1 milió i 
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mig d’euros, finançat, per cert, amb fons públics, que aquí no tindrem, aquí tindrem la 
fase d’al·legacions habitual com si fos un projecte més qualsevol. 

Dir que en l’àmbit aquest de la transparència també volia esmentar que un altre dels 
gasoductes, aquest que es troba a Itàlia, el TAP, s’ha hagut de militaritzar tota la zona 
on seran construïdes les obres per evitar la mobilització social, s’ha militaritzat tota la 
zona, no es permet el pas de periodistes, ni tan sols de visitants a les persones que 
viuen en el territori. Nosaltres no volem veure com les forces d’ocupació aquí detenen 
persones només pels interessos d’Enagás, no ho veiem, que es militaritzi tota aquesta 
zona. 

Ja per anar acabant, simplement esmentar la part econòmica, la seguretat econòmica, 
tenim greus dubtes de com es financen els projectes gasístics i concretament en 
aquest cas, sent un projecte d’interès comunitari, pot tenir el 50 per cent de 
finançament públic i el 50 privat, és igual si ve dels nostres impostos o ve de les 
nostres factures, al cap i a la fi això ho acabarem pagant els ciutadans, ciutadans que 
no se’ns ha preguntat ni una sola vegada si volem aquest projecte. 

Per tot això, nosaltres considerem que sí, que el projecte Midcat és molt segur, és tan 
segur com el projecte Castor, però sobretot i només per als seus promotors i per als 
polítics que estan en els consells d’administració d’Enagás. Nosaltres apostem per la 
sobirania energètica, si volem tenir seguretat energètica, fem-la amb els recursos que 
tenim al territori, fem-ho promovent les empreses locals, les petites i mitjanes 
empreses que tenen capacitat d’instal·lar fotovoltaiques, de promoure un model 
energètic renovable i amb una xarxa de distribució i de producció distribuïda, perquè 
aquestes infraestructures que estan promovent amb pressupostos de 3.068 milions 
d’euros no hi pot accedir qualsevol empresa local, els nostres treballadors no poden 
construir aquest gasoducte, això ho fan grans multinacionals, que no aporta cap mena 
de benefici, ni tan sols per al subministrament de gas en el territori, ni tampoc per 
l’economia, si és que volem parlar d’economia. Sabem quin model volem, sabem que 
podem fer-ho en aquest territori, per això ens oposem a aquest projecte, la moció (...) 
resposta perquè no és només oposició, és una qüestió d’apostar realment per un 
model sostenible, net i que aposti per les persones. 

Gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. 
Intervencions? 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): 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que 
després de la intervenció..., agraeixo la presentació de la moció i la presentació que 
s’ha fet, però sí que després de la intervenció que ha fet encara tinc més clar que no 
donarem suport a la moció. Avui sembla que tendim a criminalitzar-ho tot, ara també 
amb relació a l’energia i les empreses que construeixen. D’entrada, dir una cosa, quan 
les grans multinacionals, i en aquest cas és un tema..., és un projecte europeu finançat 
amb fons europeus i quan certes empreses construeixen infraestructures tan 
importants com és en aquest cas aquest gasoducte, també donen feina a persones 
que viuen al territori perquè també subcontracten moltes coses. Per tant, donar per fet 
que tot això és perjudicial des de la a fins a la zeta, crec que tampoc és bo. 
Jo entenc que es pugui defensar un model energètic diferent al que defensen altres 
opcions polítiques o fins i tot una empresa enfront d’una altra, el que no pot ser tampoc 
és intentar fer creure que les energies renovables demà poden ser una realitat al cent 
per cent i ens poden solucionar tots els problemes energètics que tenim. 

Per tant, s’ha de treballar amb les energies renovables? Hi estem d’acord. S’han de 
fomentar? Hi estem d’acord. Però mentre fem tot això, mentre treballem perquè les 
energies renovables cada dia vagin a més, crec que és de justícia que quan es 
presenta una moció d’aquest tipus i es parla d’un projecte com el que s’està parlant, 
també es digui que el gas natural liquat és possiblement..., possiblement, no, és el 
combustible fòssil menys contaminant i, per tant, que el gas natural liquat és el que té 
menor impacte ambiental de tots els combustibles fòssils, que el vessament, si és que 
n’hi hagués, de gas natural liquat es dissipa a l’aire i no contamina ni el sòl, ni l’aigua, 
que com a combustible vehicular redueix les emissions d’òxid de nitrogen en un 70 per 
cent, que no produeix compostos de sofre ni partícules i que per la generació 
d’electricitat el gas natural liquat no produeix gairebé diòxid de sofre i les emissions de 
CO2 es redueixen en un 40 per cent. 

No estic defensant només, estic dient que dels fòssils és possiblement el menys 
contaminant. I, per tant, mentre no podem tenir-ho tot amb energia renovable, com que 
tothom vol poder cuinar, tothom vol poder tenir un aparell electrònic, o sigui, tothom vol 
tenir energia a casa seva, mentre depenguem de les energies fòssils, aquest 
gasoducte és necessari.I no per aquí, perquè possiblement el fet que el gasoducte 
passi en aquest cas per Espanya és per la posició que tenim estratègica amb relació a 
la resta d’Europa. En aquests moments Espanya és un dels països que rep gas natural 
liquat de més llocs diferents, en canvi, hi ha altres llocs a Europa que depenen el cent 
per cent del gas rus. Bé, la persona que ha presentat aquesta moció deia que..., 
insinuava que era millor dependre de Rússia que d’Estats Units. Home, miri, què vol 
que li digui, jo prefereixo, si he de dependre d’algú, d’Estats Units abans que de 
Rússia, malgrat no vull dependre de ningú. I com que no vull dependre de ningú, 
també entenc que per posició estratègica que tinc entre Algèria i Europa he d’aportar a 
aquest projecte europeu la nostra part. 

Per tant, en aquest sentit, nosaltres no donarem suport a la moció, creiem que el tema 
de la seguretat energètica és un tema molt important i molt seriós, que no es pot 
trivialitzar com jo crec que s’ha fet en la presentació d’aquesta moció i que renovables, 
sí, treballem-hi, però mentre no sigui la solució i no serà en dos dies, ni en tres, sinó 
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que això vol temps, també treballem amb l’energia fòssil, en aquest cas, la menys 
contaminant, que és el gas natural liquat. Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Li agraïm la presentació de la 
moció. I el cert és que el llistat de municipis no inclou Girona i per això mateix des del 
meu grup creiem que aquest Ple no és competent en aquest matèria. I, per tant, 
creiem que només podem argumentar amb base a la bona voluntat, però sincerament 
creiem que de ben poc serviran els nostres posicionaments avui envers aquesta 
moció. 

Creiem i entenem que la connexió energètica entre els països membres de la Unió 
Europea és un àmbit d’actuació necessari per poder millorar el subministrament i per 
garantir-lo en situacions de risc o de vulnerabilitat. Entenem, no obstant, que 
l’afectació i l’impacte al territori pot ser de gran abast si no es compleixen uns mínims 
de qualitat i també de construcció i creiem que sense aquests elements el gasoducte 
no hauria de passar pels diferents municipis. 

El projecte estem segurs que inclou auditories, l’estudi d’impacte ambiental, els estudis 
tècnics d’afectació, els informes tècnics de riscos i també els estudis geotècnics. 
Creiem que la presència d’aquests informes, d’aquests estudis i aquestes anàlisis, que 
estem segurs que estan fets per grans experts i objectives sota el projecte de la Unió 
Europea, és garantia, creiem, d’una bona feina a realitzar. I creiem que si bé no podem 
estalviar amb garantir el recorregut, la construcció i la canalització i contràriament al 
que s’apunta en la moció i per sort pel territori l’impacte paisatgístic i constructiu i 
econòmic és per sort molt més reduït dels casos que es citen, com la MAT o com 
l’AVE. I, per tant, nosaltres avui ens abstindrem en la votació d’aquesta moció. Moltes 
gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot agrair-li a 
la Carol la presentació de la moció i agrair a l’Associació dels Natus tota la feina que 
fan per la defensa del territori i de l’entorn natural d’aquí de les comarques. En 
referència a la moció que presenteu sobre el gasoducte del Midcat, al Grup Municipal 
dels Socialistes ens presenta dubtes sobre la necessitat real de la construcció d’aquest 
gasoducte i la seva conveniència. Per una banda, ens planteja dubtes sobre la inversió 
milionària que representa la construcció del gasoducte, que es basa en un model 
energètic antic, caduc, basat en combustibles fòssils i que perpetua la dependència del 
nostre país a d’altres. 

L’any 2015, també estava a l’exposició de motius, es parlava del compromís que van 
prendre tots els països a la conferència del medi ambient de París en què es va arribar 
al rècord històric de la lluita contra el canvi climàtic i de promoure la transició cap a una 
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economia baixa en emissions; el nostre país també va subscriure aquest compromís. 
Pensem que el futur és apostar per les energies verdes i renovables, cal estudiar molt 
més a fons la necessitat a llarg termini d’una inversió tan gran en una infraestructura 
que aviat quedarà obsoleta i valorar les alternatives d’inversió fent el canvi de model 
energètic. Pensem que cal apostar per acabar amb l’era fòssil i reduir progressivament 
l’ús de combustibles fòssils com és el gas natural i crear nous sistemes d’energies 
netes i renovables que reduiran les importacions energètiques. 

Per una altra banda, a part dels dubtes que tenim sobre la necessitat del Midcat, 
també hi veiem alguns punts foscos pel que fa al projecte. En cas que realment es 
considerés necessària la seva construcció, l’impacte ambiental d’aquesta 
infraestructures és molt elevat i caldria considerar-lo en el seu total i no de forma 
fragmentada, com explicaven a l’exposició de motius. Alhora la falta del procés 
participatiu i de transparència que les entitats ecologistes com els Natus heu 
denunciat. Pensem que cal plantejar-se alternatives millors al traçat que no afectin 
entorns naturals d’interès que actualment estan protegits i inclosos dintre dels espais 
PEIN. I és per això que votarem a favor de la moció. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
doncs agrair a la Carol la seva intervenció i la seva explicació que, de fet, fa gairebé jo 
diria impossible que qualsevol dels presents puguem fer una intervenció millor per 
justificar per què hem de votar a favor d’aquesta moció. De fet, a mi com a mínim..., jo 
m’he fet com petit escoltant-la, perquè jo venia aquí amb quatre arguments, però la 
veritat és que ho ha fet ella cent vegades millor. 

Nosaltres volíem començar, això sí, solidaritzant-nos amb els companys i companyes 
activistes contra la línia de molt alta tensió que seran jutjats a finals de febrer, 
activistes ecologistes, entre ells un exregidor d’aquest plenari de l’Ajuntament de 
Girona i sis companys més que per defensar precisament els principis i la ideologia de 
l’ecologisme, que tan bé ha exposat en el cas concret del Midcat la Carol, veiem avui 
que seran jutjats d’aquí unes setmanes aquí Girona. Per tant, tota la solidaritat per ells 
o per totes les persones que lluiten dia a dia per fer que el nostre territori i el nostre 
país sigui un país, diguéssim, ecològicament referent i no pas com ho és ara, que 
malauradament anem perdent totes les batalles o la majoria d’elles. De fet, quan sentia 
algun dels grups que m’han precedit abans, és com: no, sí, en la teoria, sí, en allò que 
digueu, la música, bé, però home, ara tampoc ens digueu que això concret tant 
malament, d’aquí dos anys o tres ja començarem amb les renovables, ja ho farem bé, 
no patiu, però deixeu-nos aquesta última oportunitat que ara canviar-ho és com molt 
complicat. 

Bé, doncs això ja va passar també amb el debat de la incineradora a la ciutat, que ens 
vam quedar sols, de fet, aquest grup, defensant que no podíem continuar perpetuant 
un model. Allò, com que afectava la ciutat de Girona, si m’ho permeteu, segurament 
passarà com amb això dels pisos turístics de la ciutat de Girona, que aquell dia a 
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alguns grups els va costar tenir un posicionament quan és a casa, avui com que 
parlem d’una cosa més general, doncs potser tindran un posicionament més 
ecologista. 

En tot cas, nosaltres donem suport a la moció que vol defensar el territori i el medi 
ambient davant d’una construcció d’una infraestructura que ve d’un model global, que 
ja ho ha explicat molt bé la Carol, que és des de la comunitat del nord anem a extreure 
tot el que ens interessa del sud i ho portem cap a nosaltres. És a dir, ens n’anem al 
nord d’Àfrica i total són els nostres que els extraiem tots els recursos perquè nosaltres 
puguem tenir tota l’economia que ens agradi i el nivell que ens agradi 
independentment de quina sigui la vida al nord del continent africà. També pel seu 
impacte que té aquí, a nivell de territori i a nivell ecològic, per la manca de 
transparència o per allò que d’alguna manera a mi m’agrada dir que sí, Catalunya és 
una terra de pas i ens agrada a gairebé tots els grups reivindicar-ho, però és una terra 
de pas de vida i no de mort, com és el Midcat. 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, ens trobem 
davant d’una planificació d’una infraestructura que a ulls d’Europa és estratègica i, per 
tant, ens mostra una vegada més aquesta cara de l’Europa on les seves prioritats es 
fixen en les grans infraestructures, en els interessos econòmics, però que en canvi gira 
la cara a la crisi dels refugiats o a la defensa dels drets humans com és el cas de 
Catalunya. 

Per tant, ja comencem malament, amb aquest plantejament a nosaltres ens sembla 
que es perpetua el model de grans infraestructures que evidentment no compartim, no 
compartim perquè també estem d’acord que cal afavorir i avançar cap a la sobirania 
energètica, però des del model que tots hem acordat que hem d’avançar, que és el de 
les energies renovables. I, clar, això no s’avança dient-ho sinó que s’avança fent coses 
i, per tant, una de les coses que cal fer és aquesta transició energètica. Recordo 
aquest mateix plenari que va aprovar una moció amb relació a aquest tema de la 
transició energètica i és un objectiu que ens hem de fixar i posar-hi mans a l’obra 
perquè si no sempre ho tenim com un objectiu i, en canvi, no s’acaba transformant 
mai. 

Per tant, nosaltres evidentment donarem suport a aquesta moció, ens sembla que 
aquestes grans infraestructures són caduques, de fet, algunes d’elles fins i tot són del 
tot inútils o són molt qüestionables. Per exemple. La MAT tots hem vist l’impacte 
ambiental que té, però molts ho han hagut de veure un cop ja ha estat feta per 
entendre què és el que es reivindicava quan es demanava que no es fes. Suposo que 
deurien tenir poca imaginació i fins que no ho van veure muntat no van dir «doncs sí, 
sí que té impacte ambiental». I només cal anar aquí al municipi del costat, tot i que 
estrictament no passa pel municipi de Girona, passa pels municipis del costat i, per 
tant, cal solidaritzar-se amb aquests municipis que es veuen afectats, com és el cas 
del Midcat. També ens sembla que és un infraestructura que, a més a més, no té 
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massa sentit, França no ha dit mai que estigui disposada a fer-ho, a fer la connexió i, 
per tant..., de la mateixa manera que tampoc estava disposada a fer la connexió amb 
alta velocitat del tren d’alta velocitat i, de fet, encara en patim les conseqüències. Però, 
en canvi, l’Estat espanyol no té cap mena de prejudici en col·laborar en aquestes 
construccions d’infraestructures com el Castor mateix, que també has citat, que 
evidentment tenen molt poca rendibilitat ni retorn i només serveixen perquè alguns 
s’omplin les butxaques. Per cert, Enagás, igual que Endesa, també col·labora en 
paradisos fiscals, té presència de societats seves en paradisos fiscals, ho dic per lligar-
ho amb aquella altra anterior moció que hem aprovat i que, per tant, ve al cas. 

I deixi’m acabar dient que no m’agradaria que el temps ens doni la raó perquè això no 
serveix de gaire re, a l’Associació de Naturalistes de Girona el temps li va acabar 
donant la raó, per exemple, amb una lluita que va ser molt compartida, que era la de la 
variant de Sant Daniel. I finalment s’ha vist que allò que cridàvem de l’N-II per 
l’autopista, doncs finalment ha estat així, però clar, la infraestructura ha quedat allà 
malmetent un dels paratges naturals de la ciutat de Girona, que és la vall de Sant 
Daniel i les Gavarres. Per tant, ja és trist que hagi de ser el temps que acabi donant la 
raó a aquestes lluites i no siguem capaços d’anticipar-nos i evitar aquestes agressions 
al nostre territori. Gràcies. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. I també moltes 
gràcies, Carol, per la teva exposició i benvinguda aquí a la casa de la ciutat. D’entrada 
cal admetre que aquesta moció que presenten des de l’Associació de Naturalistes de 
Girona en nom de la Plataforma Resposta al Midcat ens planteja més d’un dilema que 
en darrera instància ha condicionat el sentit final del vot del grup municipal que aquí 
represento, que ja avanço que serà l’abstenció, encara que entesa, si es pot dir així, 
d’una manera crítica. 

Això és així perquè en política tot sovint les coses no són en blanc i negre, sinó que 
per la seva complexitat hi ha iniciatives com aquesta que s’han d’analitzar amb molt de 
detall i analitzant tots els pros i contres, comptant sempre amb tota la informació i en 
base a l’evidència. És aquest el cas del Midcat, un gasoducte que pel seu objectiu i per 
les seves característiques pot presentar elements que justifiquen la seva necessitat, 
però a la vegada és cert que plantegen més d’un interrogant sobre la seva viabilitat i 
impacte ambiental. 

En primer lloc, és cert que el Midcat seria una infraestructura que a priori ajudaria a 
satisfer la demanda de gas a Catalunya. Ara mateix el territori de l’Estat espanyol on 
més es consumeix, encara que és cert que amb una tendència a la baixa. La seguretat 
energètica ja és per si sola un argument de pes, però no hem de menystenir la 
dimensió geoestratègica de mateix i que pren aquest assumpte. Així el Midcat analitzat 
a una escala europea mitigaria la dependència del gas rus, que ja ha estat utilitzat més 
d’una vegada com a arma geopolítica a la vegada que permetria també la realització 
d’un mercat únic energètic amb xarxes interconnectades, cosa de la qual estem 
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completament a favor. Ara com ara Itàlia és la principal porta d’entrada del gas del 
Magreb a Europa amb una capacitat 2,3 cops més alta de la que entra per la 
Península Ibèrica, el Midcat ajudaria a diversificar les fonts d’entrada i augmentar 
aquesta quota. 

Ara bé, també hi ha elements i elements importants que com a mínim fan dubtar de la 
seva viabilitat sobretot econòmica, però també ambiental. En primer lloc, ens podem 
trobar amb una obra que no es pugui arribar a amortitzar si l’oferta i/o la demanda de 
gas van a la baixa, esdevenint d’aquesta manera una infraestructura completament 
inútil a mitjà termini. Així mateix també és l’ens regulador –i s’ha de dir– energètic 
francès, que no és gent sospitós d’ecologisme, ha posat en dubte la necessitat del 
Midcat destacant la manca d’evidència sobre la relació cost-benefici del mateix. 

Pel que fa a l’impacte ambiental, d’entrada dir que és cert que el gas natural és una 
font d’energia fòssil i que la seva promoció pot entrar en contradicció amb els objectius 
climàtics vigents, això és així tot i un matís important: el gas natural un cop passat el 
procés de combustió emet menys gasos d’efecte hivernacle i és més net que altres 
energies d’origen fòssil, tals com el fuel o sobretot el carbó. Aquest fet el fa interessant 
com a energia complementària a les renovables i de transició cap a la plena 
descarbonització. 

Ara bé, potser el més rellevant de tot plegat i en el tema que ens ocupa, i també amb 
relació a la seva dimensió local, és l’impacte ambiental que es derivaria del mateix 
procés de construcció del Midcat, (...) podem afirmar que la construcció del tram que 
arriba fins a Hostalric no ha estat precisament exemplar, havent-hi encara importants 
mancances pel que fa a la restauració de les zones detectades. Tot i ser una 
infraestructura soterrada, els danys sobre el paisatge són importants i caldrà estar 
atents al tram que ha de passar per les comarques gironines posant una especial 
atenció als aqüífers. I aquí una cosa, en aquest sentit, no podem dir que la 
infraestructura no pot afectar la ciutat de Girona, ja que ha de superar la séquia Monar 
i també per això mateix caldrà estar molt atents. 

I en resum i acabo, el Midcat presenta elements a favor junt amb altres que, com a 
mínim, fan dubtar de la seva viabilitat o necessitat, ara com ara l’evidència és força 
dèbil, però no és inexistent, manca més informació i més debat a la vegada que un 
major rigor en els projectes i també en la seva execució. Per aquests motius anunciem 
aquesta abstenció, tot i que entenem, com he dit a priori, dins d’una òptica crítica. 
Gràcies. 

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

Sra. Carolina Coll Marquès: Sí, s’han dit moltes coses. En primer lloc, comentar 
respecte al canvi climàtic, a veure, el gas no és un combustible net, no ho és. Si tenim 
en compte només la seva combustió, és cert que representa unes emissions de CO2 
inferiors al carbó, al petroli i a altres combustibles, però si tenim en compte totes les 
pèrdues, insisteixo, des de la seva extracció fins a la seva combustió a les llars o on 
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sigui, ja deixa de ser un combustible més net, d’acord? A partir del 3 per cent de 
pèrdues concretament, deixa de ser favorable climàticament. Per tant, aquest 
argument que és net, em sap greu, però no. 

Llavors, respecte del canvi climàtic, una energia de transició..., escolteu, no ens queda 
temps, fa anys que parlem que hem de fer la transició per la mitigació i l’adaptació al 
canvi climàtic, però ho fem amb plans poc ambiciosos, ho fem amb estratègies de ja 
ho veurem, depèn dels mercats..., sempre supeditant-nos a les tendències dels 
mercats i a les possibilitats. Cal una aposta clara d’una vegada. 

Pel que fa als impactes del fet de ser soterrat, s’ha dit que pel fet de ser soterrat tindria 
un impacte inferior en el cas de la MAT. No és cert, la seva construcció té uns 
impactes molt greus. El fet d’anar soterrat no vol dir que no generi impactes, ni en la 
seva construcció, ni a posteriori. Jo fa pocs dies vaig estar al Vallès, a la zona del 
Vallès on fa ja sis anys que es va construir, sis o set anys, i encara hi han els 
impactes, on hi havia bosc hi ha matollal amb molt poca qualitat. 

Per altra banda, nosaltres agrair, perquè algunes de les coses que s’han dit jo me les 
havia descuidat, cinc minuts per justificar tots els arguments que tenim són molt poc, 
però l’únic argument que cal justificar en el projecte Midcat, des del nostre punt de 
vista, és que abans de la crisi econòmica hi va haver una demanda de gas que anava 
en creixement, que anava incrementant-se, es van construir múltiples plantes de 
regasificació, múltiples infraestructures gasístiques, no només a l’Estat espanyol, sinó 
arreu de la Unió Europea, que després amb la davallada de la demanda arrel de la 
crisi econòmica i d’altres factors s’han vist infrautilitzades. Només per donar una dada, 
les plantes del Port de Barcelona estan funcionant al 15 per cent de la seva capacitat; 
l’única manera de fer viable econòmicament aquests projectes ja construïts i amb 
dèficit econòmic és promoure el gas, no el necessitem com a element de transició. Jo 
no estic dient d’ara mateix agafar i deixar demà mateix d’utilitzar el gas, el que estic 
dient és que no utilitzem 3.068 milions d’euros en invertir en nous projectes gasístics, 
invertim aquests diners en renovables, podem continuar fent servir les infraestructures 
que ja tenim, no dic que no, però hem d’anar reduint la utilització del gas, per tant, 
deixem d’invertir-hi. Amb aquests 3.068 milions d’euros podríem instal·lar entre 4 i 5 
gigawatts de potència fotovoltaica, per tant, creiem que no és l’estratègia necessària. 

I finalment, amb relació al que s’ha dit, també és informació d’experts, només un 
apunt, quan hi va haver la participació pública dels projectes d’interès comunitari de la 
Unió Europea, la Plataforma Resposta al Midcat vam presentar les nostres 
al·legacions demanant que aquest projectes s’exclogués de la llista de projectes, la 
resposta de la Comissió Europea, no l’hem tingut mai per escrit, no se’ns ha donat mai 
resposta, però sí que se’ns va convocar a una reunió amb Enagás per tal de poder 
aclarir els nostres dubtes. La resposta d’Enagás va ser que per ells seria complicat 
amb tan poc temps trobar la persona amb les competències i els coneixements 
adequats per reunir-se amb nosaltres. Per tant, crec que puc posar en dubte el fet que 
tenen els experts que poden avalar totes aquestes obres i infraestructures. Gràcies.  
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla bé, passaríem 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 
amb els vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per 
quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, Ciutadans, integrat per dos membres, 
i Partit Popular, integrat per un membre, la moció que presenta l’entitat Associació de 
Naturalistes de Girona en resposta al gasoducte Midcat. 

 
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. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara hauré 
d’aturar durant cinc minuts el Ple perquè hi ha hagut un regidor i regidora que té certa 
indisposició i que m’ha demanat que si us plau si podia aturar cinc minuts el Ple. 
L’aturo cinc minuts. En cinc minuts el reprenem, perquè recordin que a les dotze 
aturaré el Ple, per tant, anem amb la idea. Més cinc minuts més dels que ara puguem 
utilitzar.  

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): El nostre grup només vol fer constar 
que el que agrairíem és que la senyora alcaldessa marqués els mateixos tempos per 
tots els grups. En el cas del cas del turisme vostès han parlat, si no hem calculat 
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malament, entre la senyora Plana i vostè mateixa, entre 25 i 30 minuts, i els de 
l’oposició, 3 minuts. Llavors ens trobarem... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, no, perdoni, no és així 
perquè molts de vostès... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Quan he sentit el timbre he tendit a 
parar. És igual... [#, 04:55:47] precs i preguntes avui... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, ara parlaré amb vostès. 
Vagin fent. 

(Pausa.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Si us plau, si poden tornar als 
seus llocs, donem inici immediat.  Molt bé, gràcies, silenci, si us plau. Anem a 
reprendre el Ple. 

 

MOCIONS: 

16. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per Girona per l'elaboració 
d'un protocol de clàusules ambientals a l'ajuntament de Girona. 

El ple de l'Ajuntament de Girona del maig del 2013 va prendre, a proposta del grup 
municipal de la CUP, els següents acords: 

- Apostar per la contractació pública responsable des del punt de vista social i 
ambiental, com a forma de fomentar el consum ètic i racional, i promoure la protecció 
del medi natural, la justícia i la solidaritat en la societat gironina i catalana; 

- Iniciar un procés de participació i diàleg que culmini, abans de finalitzar l'any 2013, 
amb l'aprovació d'una instrucció municipal per a la contractació responsable amb 
criteris socials i ambientals a l'Ajuntament de Girona. 

Fruit d'aquests d'acords, i d'un compromís adquirits amb les entitats del tercer sector 
en el mateix sentit, va dur-se a terme un procés en què van participar entitats, grups 
municipals i tècnics, que va culminar el 2014 amb l'aprovació del protocol de 
contractació responsable de l'Ajuntament de Girona. En el moment de la seva 
redacció, es va optar per centrar el document en les clàusules de tipus social, i es va 
deixar la regulació de les clàusules ambientals per una segona fase. 

Posteriorment, ja en l'actual mandat es van realitzar dues sessions per abordar la 
redacció del protocol de clàusules ambientals, la darrera el juny del 2016. Tot i això, 
aquestes sessions no han tingut continuïtat, ni hi ha un pla de treball aprovat per a 
l'elaboració del nou document. Al Ple municipal del setembre d'enguany la CUP-Crida 
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per Girona va fer un prec per reactivar el procés de redacció d'aquest protocol, que de 
moment no s'ha concretat. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa a Ple l'adopció dels 
següents ACORDS: 

Primer.- Reprendre el procés de redacció del protocol de clàusules ambientals en la 
contractació de l'Ajuntament de Girona, mitjançant la convocatòria d'una sessió de 
treball durant el primer trimestre del 2018 que serveixi per aprovar un calendari i un pla 
de treball; 

Segon.- Adquirir el compromís d'aprovar aquest protocol i posar-lo en funcionament 
abans que finalitzi l'actual mandat 2015-2019. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, dons ara donaríem pas a 
l’inici de les exposicions de les tres mocions que presenten grups municipals. La 
primera, la que porta el número 16 la presenta la CUP - Crida per Girona i la 
substanciarà la senyora Pèlach. Endavant, si us plau. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. 
Axò ve és d’una moció que vam presentar la CUP - Crida per Girona el 2013 en què es 
plantejava, diguéssim, apostar per una contractació pública responsable des del punt 
de vista tant social com ambiental. Una d’aquestes coses que la senyora Paneque no 
s’ha assabentat, però sí que hem fet, útils i pràctics per la ciutat de Girona la gent de la 
CUP. Llavors la part social, diguéssim, es va tirar endavant, va donar com a resultat un 
clausulat social que encara avui la senyora Maria Àngels Planas sempre posa com a 
exemple d’èxit i de ser els primers en aquest àmbit, però en canvi va quedar pendent 
la part ambiental. 
Llavors nosaltres en alguna ocasió del Ple ja hem demanat com estava aquest tema, 
que s’avancés, és veritat que es van fer dues sessions, però després va quedar 
pendent reactivar aquest tema, el prec que vam fer, doncs, de moment no ha trobat 
sortida. I, per tant, avui presentem com a moció que es pugui reprendre el procés que 
va quedar aturat fent una primera sessió de treball el més aviat possible i que ens 
permeti aprovar un calendari i un pla de treball que, per tant, ja posi uns terminis molt 
clars de com s’ha d’aprovar i quan s’ha d’aprovar aquest clausulat ambiental. És un 
clausulat que ja tenim molts exemples en altres municipis, per posar-los un exemple, 
Barcelona ho ha treballat molt. Ja en aquell moment amb el tema del clausulat social 
vam treballar molt amb Barcelona perquè érem pioners també en aquest tema, però 
també al País Basc hi ha diversos municipis o aquí en tenim molts altres. 

I avui ha sortit en moltes ocasions, casualment, en aquest Ple, el tema de la 
contractació pública, és un tema clau en el funcionament de l’Ajuntament i, per tant, 
dotar-nos d’instruments útils per garantir que tot allò que externalitzem pateix..., 
compleixi uns criteris que compartim, com per exemple són els criteris ambientals, és 
molt important i ens permet prestar serveis mentre al mateix temps tenim cura del 
nostre entorn. 



139 
 

Per tant, simplement això, recuperar això que va quedar en un punt mort i tirar 
endavant aquest clausulat ambiental. Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, nosaltres 
en aquell moment i a la moció que avui es fa referència, ens vam abstenir. Avui, però, 
donarem suport la moció per dues raons, primera, perquè malgrat no compti amb el 
suport d’aquest grup, sempre hem considerat que allò que s’aprova en un Ple s’ha de 
complir i, per tant, en aquest sentit el compliment total de la moció creiem que és 
responsabilitat de tots tirar-ho endavant i, per tant, si no es fa, doncs, donar suport a 
aquells que demanen que es faci. 

I, segon, perquè en aquell moment nosaltres si ens vam abstenir va ser sobretot 
perquè consideràvem que s’havia de prioritzar la part de les clàusules socials. 
Efectivament es va fer la legislatura passada un treball molt intens, molt bo, on ens 
vam implicar tots, això ho vam tirar endavant, la senyora Pèlach ho deia i és veritat, la 
senyora Planas ho fica moltes vegades com a exemple d’allò que s’ha fet molt bé per 
part de l’Ajuntament i que hem sigut pioners juntament amb altres ajuntaments. Per 
tant, un cop tenim resolta la part de les clàusules socials que funcionen i funcionen 
correctament, doncs creiem que efectivament és el moment de posar-nos o de 
reprendre tots els treballs per també incloure clàusules mediambientals. Per tant, en 
aquest sentit donarem suport a la moció. Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Ja els avanço que el meu 
grup donarà suport a la moció perquè creiem que no és cosa només de present, sinó 
també de futur i que és imprescindible que ens anem dotant de totes aquelles eines 
possibles que vagin en la direcció d’enriquir tot tipus d’elements mediambientals. 
Creiem sobretot que la conscienciació i la responsabilitat mediambiental han de ser 
eixos de primer nivell i desgraciadament, malauradament el medi ambient no és un 
tema que estigui en el centre de l’agenda política, però creiem que entre tots hem de 
fer que aquest sigui un punt principal en els debats polítics. 

Creiem que la contaminació de l’aire, dels rius, també l’empitjorament de Girona en 
elements mediambientals ens ha de fer reflexionar en temes tan diversos com el 
vehicle elèctric al transport públic, l’ús de recursos de la neteja i de l’eficiència 
energètica. Per tant, com ja els he dit, tenen tot el nostre recolzament. Moltes gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. La contractació 
pública responsable és un tema que ja fa temps que s’està treballant des de 
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l’Ajuntament i s’aplica aquí, a l’Ajuntament de Girona, avui n’hem parlat, també ha 
sortit, ho has comentat, que ha sortit vàries vegades al Ple el tema de les clàusules 
socials, el tema de la reserva per als centres especials de treball, hem aprovat una 
moció d’ampliar el tema de la responsabilitat en la contractació per evitar a 
contractació a empreses que tinguin negocis opacs en paradisos fiscals. I creiem que 
des de l’Administració pública fer una contractació responsable ha estat un encert, ens 
ha permès treballar en la direcció de fer una societat millor, més justa i més inclusiva. I 
estem d’acord que s’ha de seguir treballant en aquesta direcció. Tal com es va acordar 
el 2013 i ampliar o complementar els criteris de contractació pública de l’Ajuntament 
amb els paràmetres de sostenibilitat ambiental. Afegir a la contractació pública criteris 
ambientals permetrà impulsar canvis en el teixit empresarial i premiar i posar en valor 
totes aquelles organitzacions que aposten per la sostenibilitat en la producció dels 
seus productes i serveis. 

I en resum, votarem a favor. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC –MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com diu la 
mateixa moció, aquesta moció parteix d’una moció de 2013 que ja va ser aprovada i 
que segurament allò que es demana en aquesta moció ja s’hauria d’estar fent, de fet 
es va començar a fer, però va quedar interromput. Ho dic perquè si l’estratègia amb 
aquelles mocions aprovades és tornar-les a presentar –i no és una crítica al Grup de la 
CUP, sinó en aquest cas a l’equip de govern– això pot tenir un creixement 
exponencial, perquè n’hi han unes quantes, no? I crec que això ens hauria de servir de 
reflexió perquè no fos necessari haver de tornar a portar una qüestió que ja ha estat 
aprovada per tal que fos efectiva. 

Més enllà d’aquesta reflexió inicial, sí que voldria dir que estem evidentment totalment 
d’acord. Avui justament ha sigut un ple en què hem parlat moltes vegades de temes de 
contractació justament relacionades amb aquests clausulats que tenen a veure amb 
temes ètics, de responsabilitat social o, en aquest cas, ambiental i evidentment ens hi 
sumem totalment. Ens sembla que exigir a les empreses que tenen relació amb 
l’Ajuntament, és a dir, empreses que es contracten, que tinguin una solvència 
ambiental, que no emetin diòxid de carboni, per tant, que ens ajudin a complir amb el 
PACES, que la seva petjada hídrica sigui el menor possible, que facin un menor 
consum d’energia possible, que no tinguin emissions de soroll, que utilitzin productes 
reciclats o compostables, que no emetin substàncies tòxiques o que no els utilitzin, 
que allò que fan tingui durabilitat, ecoeficiència, disseny... Ho dic perquè aquest tipus 
de clàusules acostumen a incloure tot aquest tipus de criteris a l’hora d’exigir a les 
empreses amb qui es té relació, doncs, tots aquests criteris. I, per tant, quan es fa 
contractació i normalment només es mira la variable econòmica en la contractació i no 
es tenen en compte tots aquests paràmetres, ens estem enganyant, perquè tots 
aquests paràmetres també tenen una repercussió econòmica. La contractació amb 
una empresa d’un producte que tingui poca durabilitat evidentment tindrà un impacte 
econòmic, o aquell que no ens ajudi a complir amb els compromisos, per exemple, 
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amb el PACES, també tindrà una repercussió econòmica. És a dir que la mirada sobre 
el preu de l’oferta ha d’anar més enllà del valor estrictament econòmic i ha de tenir en 
compte les variables econòmiques en aquest cas relacionades amb criteris 
mediambientals. 

I dit això, també crec que a la vegada incorporar totes aquestes clàusules ens exigirà 
més a nosaltres mateixos com a Ajuntament, perquè allò que demanem a les 
empreses que han de complir també ens ho haurem de demanar al propi consistori en 
les seves actuacions a la ciutat i, per tant, ens exigirà mutualment aquest avanç en 
polítiques ambientals. 

I voldria recordar, tal com he començat amb aquest tema de les mocions aprovades i 
que no s’acaben de complir o que es queden en el camí, el tema dels... 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, acabo. Voldria recordar el tema dels envasos 
a les festes, els gots de plàstic... Es va aprovar una moció que vam dir que miraríem 
de reduir aquest tipus de productes, de gots de plàstic sobretot en festes de barri en 
esdeveniments i en canvi amb això no hem avançat tampoc. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Breument, hem de 
deixar de ser..., buscant paradigmes del bon fer a fora que sempre normalment 
parlàvem d’altres països que feien les coses molt ben fetes i evidentment hem de fer 
una reflexió molt profunda en totes les clàusules que afectin la contractació que ha de 
fer l’Ajuntament, ho hem fet a nivell social i evidentment ho hem de fer 
mediambientalment i hem d’aprofundir molt més –i coincideixo aquí amb el regidor 
Terés– amb el respecte amb el tema econòmic que impera enormement en moltes de 
les contractacions i més d’un ensurt ens hem endut darrerament al respecte. 

Tant hi creiem que es va muntar una comissió al respecte i una comissió que ja va 
començar a analitzar aquestes qüestions, comissió que els he de dir que ha patit dos 
entrebancs, un que la persona responsable del Departament de Sostenibilitat va deixar 
el departament i això va alentir tot el procés i l’altre –no se m’enfadi ningú, és una 
crítica constructiva–, a la darrera reunió es va demanar que tots els grups farien les 
propostes i que les remetrien. Si no..., algú no se n’ha assabentat, els ho torno a dir 
avui, estem esperant també rebre per part seva totes les propostes per tirar-ho 
endavant. Per tant, evidentment el que farem és votar, el senyor Lluc somriu, i no ho 
dic amb to crític, ho dic amb to positiu, quan més propostes obtinguem, jo crec que 
més avançarem amb el tema. La voluntat és fer-ho, s’està treballant, se seguirà 
treballant, ho he comentat amb el regidor Sastre en aquest aspecte i evidentment ho 
estan avançant. I, per tant, el que farem és votar favorablement i això ho dic amb totes 
les paraules, senyor Salellas, havia dit que mai l’equip de govern havia votat favorable 
una moció de la CUP, aquí té la primera. Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CiU): Sí, simplement agrair el suport unànime a la moció. 
Comparteixo la reflexió que feia el company Martí perquè realment és així, sap greu 
que hàgim de tornar a posar..., i esperem que sí, que no hagi de ser una dinàmica 
habitual. I simplement afegir que el tema de..., és veritat, l’última reunió es va fer al 
juny de 2016, jo..., en una altra ocasió que ens despistem, diguéssim, de tant de 
temps, els agrairia que ens fessin un recordatori i poder així ens refresca les idees i 
tots podem aportar la informació, perquè si hem sigut tots, doncs realment alguna cosa 
va fallar en aquesta comunicació. 

Per tant, agraïm de totes maneres que ara, sigui com sigui, es pugui desencallar 
aquest tema i que vagi endavant. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs anem a passar a 
la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona per 
l’elaboració d’un protocol de clàusules ambientals a l’Ajuntament de Girona. 

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

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. 
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17. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES per al foment i regulació de 
les àrees de lleure. 

A Girona cada vegada és més freqüent que la ciutadania passi una part del seu temps 
lliure passejant o practicant esport als parcs i espais oberts propers, especialment a 
aquells espais que són llindar entre el medi urbà i el medi natural, tals com Sant Daniel 
i Gavarres, les hortes de Santa Eugènia, els boscos de Palau i de Montilivi o les Ribes 
del Ter, des de Campdorà fins a Domeny, entre d'altres. 

En aquest sentit, reconeixem la feina realitzada pel que fa a l'aprofitament d'alguns 
espais naturals inclosos en el projecte Vora, una anella verda l'objectiu de la qual és 
revelar i revitalitzar els valors del paisatge dels àmbits limítrofs entre el medi natural i 
urbà, ja siguin aquests valors de tipus ambiental, social o cultural. Aquesta tasca s'està 
duent a terme a través del propi Ajuntament de Girona, comptant amb la participació 
de professionals i tècnics de reconegut prestigi, així com la Federació d'Associacions 
de Veïns de Girona, impulsora de la iniciativa "Camins de Barri". Malgrat que es 
comencin ja a posar en valor alguns elements, ens preocupen també certes 
problemàtiques que han sorgit al voltant de la recuperació d'aquests espais, que fan 
que hagin de ser objecte d'una acurada gestió. 

Com dèiem a l'inici de l'exposició, la creixent afluència de ciutadans en aquests indrets 
i l'ús de les poques zones de pícnic arranjades per l'Ajuntament com les de la Font del 
Ferro, Sant Miquel o Domeny estan provocant problemes de massificació i de 
convivència amb els veïns, especialment pel que fa referència a l'accés amb vehicles o 
a l'acumulació de residus, així com la mateixa compatibilitat entre les diferents 
tipologies d'usuaris i de la seva relació amb el medi. 

En aquest sentit, lluny de dificultar l'accés i l'ús de la ciutadania d'aquests espais, el 
que voldríem és que es reguli aquest ús i s'ampliïn les zones destinades al pícnic i al 
lleure en general. Per aquest motiu, i considerant que cal promocionar aquesta 
interacció entre el ciutadà i l'entorn natural, proposem al Plenari l'adopció dels 
següents ACORDS: 

1.- Estudiar nous mètodes de gestió que facin compatible l'ús social i esportiu del medi 
natural amb el respecte als diferents valors del paisatge. 

2.- Establir noves zones de pícnic i lleure, dotades de mobiliari, contenidors per a 
recollir la brossa, i d'altres elements que facilitin el bon ús de l'espai, així com vetllar 
pel seu bon manteniment. 

3.- Difondre recomanacions de bones pràctiques en relació a l'accés i ús del medi 
natural de la ciutat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la moció que 
porta el número 17 de l’ordre del dia del Ple, que en aquest cas la presenta Esquerra-
MES i farà la proposta el senyor Albertí. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. En els darrers anys 
cada vegada és més freqüent que la ciutadania passi una bona part del seu temps 
lliure a parcs i jardins oberts, que són la frontissa entre el medi natural i urbà, com per 
exemple Sant Daniel, les Gavarres, les Hortes de Santa Eugènia, les Ribes del Ter o 
els boscos de Palau. I això ho trobem molt més positiu ja que, a banda de fomentar 
hàbits de vida saludables, afavoreixen tant el coneixement de l’entorn natural com les 
relacions entre persones. De fet, acabem d’aprovar el Pla estratègic de l’esport, on una 
de les línies estratègiques era precisament aquesta, l’adaptació i potenciació dels 
espais naturals i urbà per a la pràctica de l’activitat física. 
En aquesta línia coneixem que s’ha treballat des de l’Àrea de Sostenibilitat i Medi 
Ambient i concretament des de la Regidoria de Paisatge i Hàbitat Urbà per fomentar 
l’aprofitament d’aquests espais naturals a partir del Projecte Vora, però també des de 
la Federació d’Associacions de Veïns s’ha impulsat el projecte «Camins de barri» que 
també pretén posar en valor aquests espais, o itineraris de la natura dissenyats des de 
l’Àrea de Promoció Turística. 

Ara bé, aquest augment d’usuaris ha generat el risc que la massificació d’alguns 
espais com per exemple la Font del Ferro a Sant Miquel provoqui que aquestes 
activitats de lleure acabin morin d’èxit, amb manca d’espais els caps de setmana i 
també amb problemes convivencials amb el veïnat proper, derivat d’algunes accions 
com ara per exemple l’accés a aquestes zones amb vehicles privats o l’acumulació de 
residus. 

Per tal d’intentar solucionar aquesta problemàtica, a la moció es proposa establir 
noves zones de pícnic i lleure que diversifiquin l’oferta i descongestionin els espais que 
actualment estan sobreocupats. Al mateix temps es demana que l’entorn estigui dotat 
de mobiliari, de contenidors per la brossa i altres elements que facilitin el bon ús de 
l’espai, així com que es tingui cura del seu manteniment des del consistori. 

Paral·lelament es demana estudiar nous mètodes de gestió que facin compatible l’ús 
social i esportiu del medi natural amb el respecte als diferents valors del paisatge i a tal 
efecte proposem també que es difonguin recomanacions de bones pràctiques amb 
relació a l’accés i ús del medi natural de la ciutat. 

En definitiva, aquest és el sentit de la moció, en el nostre model de ciutat la interacció 
entre el ciutadà i l’entorn natural és fonamental ja que fomenta no solament, com deia 
abans, el coneixement de la lectura, sinó també els hàbits de vida saludables i la 
cohesió social, però vetllant pel respecte, pel medi i evitant la massificació. 

Moltes 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, la veritat, he de dir 
que l’exposició de motius de la pròpia moció en algun moment a nosaltres ens ha 
pogut semblar dubtosa o fins i tot que es podia mal interpretar per allò que presentava. 
La veritat és que el senyor Albertí ara ho ha explicat jo crec amb un llenguatge diferent 
que m’ha tranquil·litzat i alhora també en el sentit que com que la part dispositiva i la 
part expositiva no és el que sotmetem a aprovació, sinó que era la dispositiva, doncs 
en aquest sentit nosaltres els donarem suport. 

El punt número 1 els he de dir que és el que més em crea dubtes, més que res perquè 
no sé si hi ha un nou mètode de gestió de la Font del Ferro, jo tinc els meus dubtes 
que puguem inventar un mètode de gestió diferent a un espai com és la Font del Ferro. 
Però sí que estem totalment d’acord en el punt número 2, que jo crec que aquí és on 
rau tot el fons d’aquesta moció, que es la d’establir noves zones de pícnic i lleure, 
dotar-los del mobiliari..., bé, dotar-los d’allò que es necessita si el que volem és que 
sigui una zona de pícnic i lleure. Per què? Doncs per evitar allò que deia el senyor 
Albertí que ara potser ens passa que és els residus que hi deixen quan la gent marxa, 
també l’accessibilitat amb vehicle privat. Efectivament la gent vol arribar amb el vehicle 
privat a aquestes zones i possiblement hem de veure com gestionem tot aquest tema, 
per tant, en aquest sentit nosaltres li donarem suport perquè creiem que la ciutat 
necessita aquestes zones, que necessita que estiguin condicionades pel que realment 
volem, perquè el pitjor que ens podria passar és que la ciutadania no pogués gaudir 
d’aquestes zones que tenim a la ciutat o en gaudís d’una manera que perjudiqués 
quan el que volem al final és que en gaudeixin, però que sigui compatible 
mediambientalment, però també convivencialment amb la gent que viu en aquella 
zona. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres considerem que és 
important la regulació dels accessos, però que també és molt més important potser fer 
unes bones campanyes de promoció en base a l’afluència i sobretot creiem que és 
molt important seguir incorporant nous espais de lleure a la ciutat. Sí que és cert que hi 
ha alguna paraula que en aquesta moció ens ha grinyolat, potser perquè vostès no 
l’han comentat amb nosaltres, perquè potser consideraven que el nostre grup no era 
essencial perquè ja els sortia aprovat amb el vot de govern i d’altres grups. No passa 
re, regidor, Albertí, nosaltres creiem com li deia que és molt important la formació en 
valors, creiem que és molt important el civisme i sobretot el respecte per una de les 
principals eines que té la ciutat, creiem que és molt important l’autoregulació d’aquests 
espais de lleure i sobretot creiem que és de vital importància l’activitat, l’afluència i 
sobretot l’impacte que té en la ciutat aquests diferents espais. 
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Nosaltres entenem el sentit d’aquesta moció i en principi nosaltres havíem pensat 
abstenir-nos, però després de la seva explicació, regidor Albertí, nosaltres canviarem 
el sentit del nostre vot i els votarem a favor la proposta. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Evidentment les àrees de 
lleure, juntament amb les places i altres focus d’intercanvi cultural i esportiu, com 
dèiem abans, tenen una funció social primordial a les ciutats. Com ha exposat el 
regidor, a Girona tenim diversitat d’àrees de lleure, podríem anar esmentant per posar 
uns exemples que ja ha dit, per exemple, de la Font del Ferro enmig de la Vall de Sant 
Daniel, amb taules, barbacoes suficients, sembla, la Devesa, amb un camp d’esport a 
prop de la zona de pícnic, o l’extensió que també és bastant ampla de Domeny, que 
també es fa servir molt, o el parc de la tirolina del Pont Major per posar exemples 
d’altres zones que no s’han dit. 

A cadascun podríem analitzar què hi falta i què no hi falta i evidentment nosaltres a 
part de l’accés ho resumiríem en quatre aspectes que crec que haurien de contemplar-
se. Un, que hi hagi suficient informació, tant a la web de l’Ajuntament com a la 
senyalització de la ciutat i que hi hagin rètols de consell d’ús a cadascuna d’aquestes 
zones. El segon, que hi hagi suficient equipaments i serveis, com s’ha dit, accés a 
l’aigua, per tant, fonts, taules, barbacoes, contenidors i papereres i equipaments 
esportius si ve al cas. El tercer, neteja i adequació, que hi hagi recollida de brossa, 
desbrossament i replantació. I per últim que hi hagi un aspecte de seguretat com 
il·luminació suficient, supressió d’elements perillosos, anem a suposar en aquest parc 
de Domeny que dèiem, a la zona de l’skate, hi han dues torres, crec, de mitja tensió o 
d’alta tensió, encara que hi ha una certa protecció metàl·lica, jo les eliminaria, perquè 
hi han casos, diríem, on hi han adolescents moltes hores, casos que poden ser 
perillosos, hidrants i rètols indicatius. 

Per tant, estem d’acord amb aquesta moció, creiem que la recuperació d’espais, la 
millora dels existents o la creació de nous és indispensable i per posar una altra idea, 
seria el Parc dels Ponts, en el carrer Montnegre darrere del camp de futbol de Can 
Gibert, és un camp gran que crec que es podria adequar molt millor i seria una 
alternativa. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Sastre... Ah, no, perdoni. La senyora Costa, sí, sí. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies. Nosaltres també votarem 
a favor, els altres regidors ja han comentat moltes de les coses que pensàvem dir. 
Nosaltres estem d’acord que es busquin espais nous, però que tampoc «encorsetem» 
la gent, és a dir, que no estigui tot molt marcat. Vull dir, nosaltres tenim natura en 
aquesta ciutat, que moltes vegades potser ni visitem i també hem de deixar espai que 
hi hagi una certa llibertat a les persones, que siguin elles mateixes que coneguin 
aquests espais. 
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És evident que tot evoluciona, els costums de les persones també, també tenim 
persones que han vingut de fora amb uns altres costums i hem de mirar de donar 
resposta a les necessitats de cadascú i això també pot facilitar que els caps de 
setmana que Girona queda buida, doncs que no quedi tan buida, perquè també és trist 
que la gent s’hagi d’anar a buscar la vida, per dir-ho d’una manera, fora d’aquí, quan 
aquí ho tenim tot. I ja està, no m’estenc. Gràcies. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Molt breument, senyora alcaldessa. D’entrada, sobre 
la moció que avui ens presenten cal dir que el text i la part dispositiva de la moció van 
molt més enllà del que planteja el títol de la mateixa. No estem parlant de manera 
única i exclusiva de les àrees de lleure, que també, sinó principalment de la regulació i 
gestió dels espais naturals d’ús públic de la ciutat, gestió entesa en la seva totalitat i 
complexitat, especialment d’aquells espais que se situen a les zones de transició entre 
el que és el medi estrictament urbà i amb el que reconeixeríem com a natural. 

Ja de bon inici, cal dir que la moció seria interessant ja pel sol fet de plantejar de 
manera més o menys explícita un dilema que existeix no només a Girona, sinó a tot 
arreu i que es basa a fer compatibles la protecció i preservació dels valors ambientals 
d’un espai amb ús social, d’esport..., un espai amb valors ambientals amb la 
preservació dels usos socials, principalment per motius de lleure o d’esport. Sense una 
gestió acurada i que es basi en un bon coneixement, les dues voluntats o intencions 
poden arribar a col·lisionar entrant en conflicte entre elles mateixes i portant a la 
degradació. Per no parlar del conflicte intern entre els mateixos usuaris, ja que la 
convivència entre perfils d’usuaris també pot ser complexa. 

Aquest dilema és conegut i és objecte d’una gran atenció per part d’aquest 
Ajuntament, existeix la voluntat explícita de fomentar els espais naturals de la ciutat 
com a zones de lleure o d’esport obertes a tota la ciutadania, com deixen clar els 
documents en el mateix Pla estratègic de l’esport local que hem discutit i aprovat 
prèviament, però ho volem fer de manera sostenible i sense que aquest ús repercuteixi 
negativament sobre la qualitat del medi, entrant així en una dinàmica d’entropia. Ras i 
curt, hem de vetllar perquè un o diversos espais de la ciutat no morin d’èxit. I per a 
això cal definir estratègies no només de planificació, sinó sobretot de gestió. 

Vostès anomenen diverses iniciatives com ara el Projecte Vora que internalitza i fa 
seva la qüestió buscant l’equilibri entre medi i usuari i aconseguint que hi hagi 
beneficis ambientals i també socials, fomentant així els valors del paisatge, siguin 
ambientals, socials, culturals o també econòmics. Aquest proper mes de febrer tindrem 
el Pla marc de la vora enllestit i ho podrem analitzar amb més detall, però les 40 
hectàrees ja tractades durant el pla pilot i que són objecte de l’anomenada gestió 
diferenciada, els resultats ja són visibles i tangibles. És més, estem estudiant la 
possibilitat d’aplicar eines tecnològiques relacionades amb l’anomenat Big Data que 
ens permetin quantificar els usuaris i aportar informació sobre el medi als usuaris 
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d’aquests, també sobre algunes de comportament utilitzant les telèfons intel·ligents, 
anant així un pas més enllà amb relació a les maneres convencionals de comunicar. 

En resum, votarem sí a la moció que avui presenten, ja que estem compromesos amb 
una bona gestió dels espais naturals de la ciutat i en la creació i bon manteniment de 
les àrees de lleure existents o que es puguin crear i ho farem de manera participada i 
comptant amb la ciutadania, considerem que la moció és un punt de trobada i només 
així, en comú, podem assolir resultats desitjats pel bé de la ciutat i de la ciutadania. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Només per agrair-
vos el vot, agrair a tots els regidors el vot favorable i demanar disculpes a la senyora 
Pujola, però no solament a la senyora Pujola, sinó a la resta de grups perquè la veritat 
és que segurament per l’època que estàvem, tornàvem de vacances, no els vaig fer la 
consulta de la moció a la resta de grups. Ho lamento. 

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

Vots a favor de la moció? 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal Esquerra Republicana - MES per 
al foment i regulació de les àrees de lleure. 

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

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. 
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18. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de neteja de propaganda 
electoral. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

En uns anys com els que estem vivint, ple de campanyes electorals que pràcticament 
s'enllacen, veiem que la ciutat s'emplena de propaganda electoral de tots els partits 
que es presenten als diferents comicis. 

La ciutat, d'aquesta manera, va quedant com una constant tanca publicitària de partits, 
amb cares, eslògans i imatges que no triguen en perdre vigència. 

Entenem que, així com l'enganxada de cartells és important pels partits, la retirada un 
cop acabat el període electoral és important per la ciutat. 

La responsabilitat de la retirada i neteja ha de correspondre als partits polítics, no pas 
als equips de neteja de la ciutat, qui tenen altres competències i feines més enllà de 
retirar cartells publicitaris. 

Així com una empresa és responsable de la publicitat que penja, on la penja i durant 
quant la penja, els partits ho són amb la seva cartelleria i missatges. 

Els partits som uns ens a qui la llei electoral ens permet posar publicitat en espais 
determinats, i per una campanya específica, així doncs, un cop acabada la campanya 
som els partits qui hem de vetllar per restituir la ciutat al seu estat habitual pel que fa a 
la cartelleria política. 

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

Primer.- Establiment d'un període de retirada de cartelleria electoral que permeti 
restablir la neteja a la ciutat transcorregut un temps necessari, però determinat. 

Segon.- Definició d'un procediment d'avís i recordatori als partits, on s'indiqui ubicació i 
estat de la cartelleria. 

Tercer.- Previsió d'un sistema de neteja de manera subsidiària que identifiqui cartells, 
emplaçaments i costos del servei. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passem a la darrera de les 
mocions, una moció que és presentada pel Grup Municipal de Ciutadans i que serà 
substanciada per la senyora Pujola. Endavant, si us plau. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, com ja saben, últimament 
no deixem de viure períodes electorals i anem de campanya en campanya amb tot el 
que això comporta. Veiem com és normal quan hi han comicis electorals, doncs els 
partits polítics pengem la cartelleria del nostre partit en temps i forma, però ara –i així 
ho podem veure a la ciutat de Girona quan ha passat ja gairebé un mes des dels 
últims comicis electorals del passat 21 de desembre– veiem com queda moltíssima 
cartelleria dels diferents partits polítics. 
I, per tant, el que ens agradaria des del Grup Municipal de Ciutadans és precisament 
un compromís perquè una vegada finalitzada la campanya electoral, una vegada hagin 
passat, doncs, els comicis electorals, entre tots retirem aquella propaganda electoral 
del nostre partit que hem penjat en temps i forma. Per tant, els agrairíem als diferents 
grups municipals el vot favorable a la moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és 
que jo m’abstindré en aquesta moció, no per res, sinó perquè és que jo he llegit la 
moció i he tingut la sensació que era com una moció..., com si el senyor Alcalà 
m’expliqués com funciona el procediment de la retirada de la propaganda electoral. 
Per tant, jo dono per fet que això ja és el que s’està fent en aquest Ajuntament. 

No en aquestes eleccions, ni en les últimes, crec que són les anteriors, l’empresa que 
havia de retirar la propaganda electoral del meu partit no va fer-ho i el senyor Alcalà 
em va trucar directament a mi i m’ho va exposar tal qual ho diu la moció: el període per 
retirar la propaganda electoral s’ha acabat, si no ho faig i ho ha de fer l’Ajuntament us 
passarem la factura. Per tant, jo dono per fet que així és com funcionem. Evidentment 
vam requerir a l’empresa, l’empresa va fer el que havia de fer i es va acabar el 
problema. Per tant, jo dono per fet que quan la propaganda electoral no s’ha retirat, 
sobretot estem parlant de la que es penja als fanals, doncs és perquè l’empresa que 
l’ha col·locat l’ha de descol·locar, per tant, en aquest sentit el responsable és ella. 

Per tant, no hi votaré en contra perquè tampoc té sentit, però sí que m’abstindré en 
l’avinentesa, com dic, que en un moment donat i en un període electoral el meu partit 
va patir la deixadesa de l’empresa que havia de fer-ho i l’Ajuntament ens va requerir 
de la manera que aquí diu que actuï. Per tant, dono per fet que això no ha canviat i 
que seguim funcionant. De tal manera, de veritat, no ens ha tornat a passar i, per tant, 
no puc assegurar-ho, però en el moment en què ens va passar fa dos anys, així és 
com s’actuava per part de l’Ajuntament com a tal i sempre s’havia actuat així. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC – CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Anuncio que el 
vot del nostre grup municipal serà en contra per entendre que els punts d’acord 
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d’aquesta moció es troben contemplats a les diferents lleis en matèria electoral i 
d’administracions públiques. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa –presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Granados... 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Aquesta moció nosaltres la trobem oportunista, incongruent i pobra. S’han preguntat si 
la ciutat disposa de prou espais exclusius per penjar cartells electorals? O s’han 
preguntat si algunes associacions de veïns o qualsevol entitat tenen espais per posar 
cartells? A vegades han de conviure amb cartells de discoteques d’altres 
esdeveniments que queda l’espai limitat per poder fer la seva publicitat dels actes que 
facin als diferents barris. El primer que crec que haurien de fer vostès és passar 
realment a informar què han gastat en les eleccions electorals, perquè me sembla que 
deu ser en comparació amb altres una exageració el que s’han gastat en cartells i tal, 
perquè me sembla que han passat de l’euro per elector, que seria el més normal. O 
demanar un procés perquè sigui equitatiu per tothom, per igual per repartir el 
repartiment del tema de propaganda electoral, perquè me sembla que no és igual 
d’uns i dels altres. En això estem d’acord que considerem fonamental que els carrers 
tenen d’estar nets sempre que s’acaben les eleccions i posar-hi tots els mitjans, però 
hi ha una altra neteja molt important que no parlem que és la democràtica, que ja n’hi 
ha prou de tindre presos polítics privats de la seva llibertat injusta per aplicació del 155 
i els màxims responsables són vostès. I per aquest motiu no votarem a favor. Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. El Grup d’Esquerra-MES 
votarà en contra d’aquesta moció entenent que els tres punts d’acord que es proposen 
no calen, perquè de fet ja ho tenim, l’Ajuntament ja ho té regulat, hi han ordenances 
que regulen en el cas que hi hagi comportaments que els partits que han de penjat i 
despenjar la seva publicitat no ho facin, doncs l’Ajuntament els pot requerir i, si cal, 
sancionar. I jo crec que el partit de Ciutadans ho sap perquè a les passades eleccions 
municipals, com a mínim en alguns locals del centre, a la planta baixa, que estaven 
buits, van empaperar la totalitat del local, vidres inclosos amb el cartell del seu 
candidat i em consta que l’Ajuntament els va requerir perquè ho traguessin perquè no 
es podien posar allà els cartells. I aquesta vigilància, diguéssim, la fa l’Ajuntament, 
suposo que també ho fa l’empresa que té subcontractada la neteja del mobiliari urbà i 
en aquest cas fa una vigilància de la publicitat que queda penjada i jo crec que es 
requereix als partits que ho treguin i si no ho treuen, ho faran a costa del partit. Per 
tant, el nostre partit votarà en contra. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo li he 
comentat a la senyora Pujola que quan vaig llegir la moció en el primer moment em 
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vaig preocupar perquè vaig veure que hi havia un transfons que ara ha sortit una mica 
aquí del moment i li vaig dir que era una moció que no la veia en aquests instants 
presentar-la. 

Nosaltres ens abstindrem perquè únicament el que vostè està plantejant ja es fa i li 
han posat d’exemple fa un moment aquí i es fan els requeriments oportuns i es fa la 
feina que s’ha de fer a l’enretirada. Però si aquesta moció el que pretén parlar és més 
enllà del cartell electoral, també li he de dir que per una qüestió d’economia i per una 
qüestió de practicitat el moment actual estem vivint un moment molt complex i la 
decisió que ha pres l’equip de govern és molt clara, el que és fora de cartelleria 
pròpiament d’eleccions, però que s’empapera la ciutat, es va acordar deixar passar 
aquest temps, perquè de la mateixa manera que es retirava, l’endemà tornava a 
aparèixer i això generava una multiplicació de despeses. Per tant, el que vam decidir 
és deixar que tots els ciutadans, tots, sense cap mena de limitació es poguessin 
expressar en aquests moments complexos i en acabar tot aquest procés, doncs 
evidentment retirar-ho per evitar despeses. 

Però quant a la cartelleria, ja li dic, li ha explicat la mateixa senyora Veray, ella ho va 
patir o el seu partit ho va patir a les pròpies carns, ja s’està fent i és aquesta la funció. 
Per tant, entenem que era una moció sobrera, però vull dir que li farem l’abstenció en 
el sentit que li entenem que el que volia és ser propositiva. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo els vull dir que a 
l’ordenança de convivència ciutadana sí que està estipulat que les pancartes han de 
retirar-se pels interessats al dia hàbil següent al que caduqui la llicència municipal, 
però és que no estem parlant de propaganda que es pengi per llicència municipal, sinó 
que estem parlant en període electoral i període postelectoral, el fet que nosaltres no 
tenim regulat en les ordenances. També els haig de dir que en la Llei orgànica de 
règim electoral general, comprovat precisament amb la Junta Electoral Provincial de 
Girona i amb la Junta Electoral Central, no està estipulat que els partits polítics..., quin 
és el termini que els partits polítics tenen per treure tota la propaganda electoral que 
s’han cuidat de penjar en temps i forma quan precisament s’inicia aquesta campanya 
electoral. I tots aquests que avui voten en contra, són precisament tots aquells partits 
que a dia d’avui, quasi un mes després dels comicis electorals del passat 21 de 
desembre continuen tenint cartelleria electoral penjada per la nostra ciutat. 

I ja permeti’m, de veritat, que no m’he pogut aguantar el riure, vostè que diu que és 
oportunista, que és incongruent, que és pobra, però aquí l’única intervenció oportunista 
i incongruent que hi ha hagut una vegada més ha sigut la seva. Per tant, el que 
haurien de fer, potser, és dedicar-se a treure tota aquesta cartelleria que vostès 
precisament tenen penjada en llocs habilitats i també no habilitats, com és en 
contenidors i en mobiliari urbà, és dedicar-se a treure tota aquesta propaganda que 
vostès tenen en comptes de venir aquí i dir que és una moció totalment oportunista i 
incongruent. Perquè està demostrat, senyor Granados, primer, que no està regulat 
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amb la Llei orgànica de règim electoral general i, segon, que no ho tenim tampoc 
estipulat en l’ordenança de convivència ciutadana i, tercera, que un mes després de 
les eleccions encara continua havent-hi propaganda electoral penjada i la màxima 
propaganda electoral que hi ha penjada és del seu grup, no del meu. 

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

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i el vot favorable del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, la 
moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans de neteja de propaganda 
electoral. 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció es desestimada per majoria dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Vots a favor: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

 
PART DE CONTROL  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara passem, 
doncs, a la dació de compte o a la fiscalització de les resolucions emeses per l’Alcaldia 
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o bé dels acords adoptats per la Junta de Govern. Si hi ha intervencions? Digui 
Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Perdoni, ja vaig ràpid. És amb relació a un 
decret l’Alcaldia en el qual aproven la despesa de 2.420 euros per efectuar el 
pagament  a Edicions del País Valencià, SA, per una pàgina de publicitat a la revista El 
Temps de València. Jo sincerament els he de dir que segurament molts mitjans de 
comunicació de Girona agrairien un anunci de la ciutat de Girona de 2.420 euros. No 
sé què anem a ficar publicitat a la Comunitat Valenciana i menys quan una busca 
informació sobre la revista El Temps i veu que efectivament és una revista de caire 
totalment independentista i, per tant, en aquest sentit li demanem explicacions per 
aquesta despesa i alhora li demanem que no es torni a repetir. 
Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): No, demà aniré al quiosc a comprar 
El Temps, ja ho anuncio, perquè també es troba als quioscos de Girona, aquesta 
revista i potser la pot anar a buscar, senyora Veray. 

Dit això, hem vist un decret al voltant de la contractació d’una empresa per elaborar un 
pla estratègic de comunicació interna. Ens agradaria saber exactament a què es deu 
aquest pla estratègic de comunicació interna i si els grups municipals de l’oposició som 
comunicació interna o no, hi formarem part. 

El segon és al voltant que hem vist una aprovació de canvis d’agents i comandaments 
de la Policia Municipal dels quals no hi hem pogut accedir perquè aquesta informació 
se’ns denega, la referent a la Policia Municipal no podem accedir als decrets. Per tant, 
ens agradaria saber si ens els podrien explicar i també si pensen convocar algun dia el 
Consell de Seguretat aprovat des de fa mesos per aquest Ajuntament. 

I en tercer lloc hem vist diverses despeses relacionades amb escoles que van patir la 
violència policial el dia 1 d’octubre i ens agradaria saber quins tràmits està fent 
l’Ajuntament perquè sigui el senyor Millo i els seus amics que paguin les destrosses de 
les nostres escoles. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, hem vist una adquisició de 
material per a voluntaris de Protecció Civil de 1.750 euros. Llavors hem anat a mirar la 
memòria i veure una mica realment com es justifica, quina feina fan i la veritat és que a 
les memòries de 2016, que són les últimes que estan publicades, no hem trobat cap 
referència a aquest cost de Protecció Civil. I, per tant, voldríem saber una mica a qui 
passem comptes i com ho fan, si hi ha algun pla de treball o memòria de la feina que 
fan, com es justifiquen els recursos públics que utilitzen i quins criteris es fan servir per 
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decidir quan intervenen o no. Ens agradaria una mica més d’informació sobre tot 
aquest tema. Poder no ens ha podrà donar avui, agrairem que ens la donin quan 
puguin. 

Llavors un altre, hi han diferents decrets diversos amb relació a la Devesa, n’hi ha 
diversos que són positius, hi ha també el reglament d’usos, hi ha també una adequació 
de l’espai Fèlix Farró, però llavors també ens ha sabut greu veure el tema de 
l’autorització del Festival de Circ, que entenem que és una nova agressió a la Devesa, 
que les exigències que se’ls demana creiem que són mínimes i ens agradaria saber 
com es fa el control, però també hem vist per exemple una nova despesa per la pilona. 
Ens agradaria que ens fes un balanç del que ens hem arribat a gastar, diguéssim, amb 
elements físics que impedeixin teòricament, perquè al final veiem que no impedeixen 
tant, el pas de vehicles, quant ens han costat i, en canvi, quins són els ingressos en 
multes que han posat efectivament a la gent que ha entrat, per tant, fent cas omís dels 
senyals i de les barreres que hi han posat. 

També hem vist un expedient d’expropiació de l’aparcament..., no, d’un terreny situat 
al parc de la Devesa i al Pont de Fontajau, volíem saber si és aquest espai de 
l’aparcament que hi ha a la confluència entre el parc de la Devesa i al Pont de 
Fontajau, una expropiació. Volíem saber si feia referència al terreny aquest, diguéssim, 
d’aparcament o així. Bé, ja em donarà el detall en un altre moment, si no ho saben ara. 

Llavors també una llicència ambiental pel tema dels tanatoris i llavors voldríem saber 
una mica com està aquest tema, tant de la llicència a Mémora com d’una altra nova 
llicència que veiem que està a punt de donar-se, creiem que és a Àltima. Llavors saber 
una mica com està, sabem que el pacte amb Mémora no va funcionar perquè els 
preus efectivament no han baixat, creiem que hem perdut l’oportunitat de tenir uns 
serveis municipals. I remarcar que tindrem el binomi Mémora-Àltima, és el que tenen a 
Barcelona i no ha millorat en cap cas els preus ni els serveis que estan oferint, perquè 
pacten entre ells, per tant..., bé, deixar-ho aquí. 

Llavors, un parell de coses més encara. A nivell de cooperació, dues coses. Una, 
denegacions de pròrrogues de projectes de cooperació, n’hi han diverses, ens 
preocupa perquè em penso que altres anys s’havien donat aquestes pròrrogues i 
saber per què es deneguen. Llavors també hem vist despeses de desplaçaments a 
Guatemala del viatge del tècnic i el regidor, no ens preocupa, diguéssim, que se’n vagi 
a Guatemala, ni molt menys, però sí que ens agradaria tenir un retorn de tots aquests 
viatges que fa, perquè al consell la veritat és que poques vegades ens ha explicat què 
fa i què deixa de fer en aquests viatges, fer-ne un retorn. I tampoc, doncs, crec que les 
entitats contra part dels projectes que vostès van a visitar, doncs moltes vegades no 
han rebut un retorn que creiem que, de fet, són aquestes entitats les que més interès 
hi tenen. I llavors també saber si també visiten les entitats o opcions que es fan a 
Girona, no només les que es fan a l’altra punta de món. 

I finalment una contractació de serveis per la realització d’un inventari de les peces de 
l’antiga fàbrica Grober (...), simplement dir que ens sembla una bona notícia, si podem 
realment adquirir o tenir accés a aquestes peces i així, i demanar que en qualsevol cas 
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qualsevol cosa que es faci en aquest sentit, relacionat amb la fàbrica Grober que 
s’aprofiti per un reconeixement sobretot al paper de la dona i de les treballadores en la 
indústria del fil a Girona, que en altres moments no s’ha pogut fer aquest 
reconeixement i creiem que si realment això dona l’oportunitat de fer-ho, és un 
moment molt oportú. Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, amb relació a un decret crec que del passat 
mes de novembre en què s’externalitza la redacció del Pla d’usos, ara en feia 
referència la regidora Pèlach, del pla d’usos d’acord amb el reglament d’usos i 
activitats associat al pla especial. Llavors voldríem saber, u, per què s’externalitza, 
entenem que segurament seria una feina que podrien assumir els propis serveis 
tècnics de la casa. I la segona, per redactar el pla d’usos actual es va fer tot un procés 
participatiu, unes deliberacions, etcètera, en el cas que ens ocupa, el pla especial, la 
principal reivindicació dels veïns justament feia referència als usos i, clar, ara veiem 
que segurament això quedarà regulat per aquest document i no sabem exactament 
com s’elaborarà, en base a quines pautes i a quina metodologia per tal que no es perdi 
allò que recollia l’anterior pla d’usos i que entenc que quedaria derogat per aquest nou 
reglament. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si això és tot, 
tenim uns minuts, si algun regidor vol contestar ràpid, així no ho haurà de fer per escrit. 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, moltes gràcies senyora alcaldessa. Sobre les 
dues preguntes sobre la Devesa, la primera de la senyora Pèlach, el tema de la 
famosa pilona no és una despesa en sentit estricte, sinó podem dir és una despesa a 
recuperar. M’explico, va haver-hi un accident, un camió..., va haver-hi un xoc amb 
aquesta pilona, hem avançat els diners per poder tornar-la posar en funcionament, i 
una vegada es cobri de l’assegurança d’aquest accident, aquests diners es tornaran a 
recuperar, és a dir, no es tracta d’una nova despesa i una nova inversió amb aquesta 
pilona. 

Després, el tema del reglament, que no estem parlant del pla d’usos, sinó que estem 
parlant del reglament, el pla d’usos es desenvolupava amb un reglament, igual que el 
pla especial, també després hi haurà un reglament. És a dir, el pla d’usos vigent i el pla 
especial no conviuran, perquè serien eines redundants i fins a cert punt 
contradictòries, però sí que hi haurà un reglament que ho desenvoluparà. I aquest 
reglament que ja existeix, que és un document que desenvolupa el pal d’usos, s’haurà 
d’adaptar a les disposicions del pla especial i per poder fer aquest document, per 
poder-lo adaptar i per poder fer, si s’escau, un canvi d’elements d’usos i de gestió, s’ha 
contractat una persona. Per què? Per començar perquè no tenim algú ara mateix amb 
el volum de feina que hi ha ara mateix a l’àrea per poder redactar aquesta feina amb la 
celeritat, amb els mesos que han de venir, i a més a més aquesta persona, que és una 
doctora de la Universitat de Girona, una persona amb solvència contrastada, a més a 
més tindrà llibertat, tindrà suficient autonomia, tindrà el temps per poder realitzar 
aquest treball de manera participada, és a dir, ja es veuran vostès, es veurà..., també 
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ho vaig comentar en el seu moment a Salvem la Devesa i als veïns també que ho 
faríem d’aquesta manera. Bàsicament és un mètode per ser més àgils i per ser més 
eficaços. 

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

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): L’informe de valoració dels projectes que 
vam visitar va coincidir que al cap de just dos dies d’arribar de Guatemala el tècnic va 
causar baixa com a tècnic de l’Ajuntament. Per tant, se li va demanar si us plau si 
malgrat ja no ser tècnic de l’Ajuntament, podia fer arribar la valoració i el pobre ho ha 
fet i ens ho ha fet arribar ara just aquesta setmana. Per tant, demà mateix us faig 
arribar aquest informe, igualment que la part de l’ONG que executava o participava en 
la contrapart. Ja m’han fet arribar..., aquesta setmana passada vam fer la reunió amb 
ells i també l’informe, evidentment, van fer una valoració meva, però l’informe tècnic 
se’ls farà arribar també aquesta setmana. El problema va ser que just va ser arribar i 
va haver-hi el canvi. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La senyora Pèlach 
que pregunta sobre la llicència ambiental que ha demanat el tanatori, és un tràmit més 
per obtenir la llicència d’obres, no sé exactament en el punt..., però ho estan tramitant 
per obtenir la llicència d’obres. Gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (Ciu): Sí, respecte a Protecció Civil, doncs de la 
subvenció que tenen assignada del pressupost general que se’ls concedeix, 
evidentment la justifiquen i queda controlada tant per Intervenció com per Secretaria. 
Aquest és el control que hi ha. 

I respecte a la Policia, sempre en aquesta època del mes de gener fan tot un canvi de 
torns, de tardes, de matins, els que ho han demanar i tal. I, en tot cas, no sé si al 
decret o on dallò no hi posen els noms per qüestió de seguretat, però és, diguem-ne, 
tot uns canvis que any darrer any es fan durant aquest temps. 

I respecte a Mémora, quant als preus, ells tenen exposició i això ho hem comprovat, i 
em sembla que vostès mateixos ens varen demanar, vàrem anar a fer fotos, vull dir 
que el tenen a l’oferta i tal i ara els hem demanat que ens informin de tots els 
enterraments que hi han hagut, de quines categories i aquesta és la..., el que dallò. Sí 
que hi continua sent, aquell pack, que per cert l’Ajuntament de Barcelona ens han 
demanat de quina forma l’havíem muntat i s’havia concretat amb Mémora aquest pack 
perquè ni ells el tenen allà i ens han demanat assessorament i informació de la 
manera que ho hem fet. I quant a l’altar companyia, doncs el senyor Alcalà ja us ha 
informat i no sé exactament en quina situació exactament està. 
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Em sembla que no tenia res més, no? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, moltes gràcies. La 
senyora Planas... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Respecte a la pregunta que ha fet la senyora 
Pèlach, suposo que es refereix al terreny de l’Auditori on hi ha el pàrquing de cotxes... 
(Veus de fons.) Es refereix a aquest. (Veus de fons.) Sí, és aquest. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, la resposta és sí. Gràcies. La 
senyora Muradàs... 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU):  Sí. Respecte a la pregunta del senyor..., 
perdó, a les escoles, la darrera reunió de la taula mixta, l’acord que es va prendre va 
ser que els tècnics de l’Ajuntament i els tècnics de la Generalitat mirarien de fer un 
inventari dels desperfectes, en tot cas, que hi van haver, ens reunim aquesta setmana 
i mirarem a veure si ells en tot cas han fet alguna cosa. Per part de l’Ajuntament, 
l’única que jo sàpiga que s’ha fet és el canvi de la porta de l’Escola Verd, perquè 
evidentment aquesta porta s’havia de canviar l’endemà mateix. De tota manera, 
tindrem més informació els la podré dir. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, respecte a la pregunta que em feien de la 
Grober, vull dir, el tema és que vam tindre una reunió amb els representants de 
l’empresa a fi i efecte de..., altruistament van oferir a l’Ajuntament l’entrega de molt de 
material de l’empresa. I, sí, però està encara tractant-se el tema, pot haver-hi la cessió 
fins i tot d’algun tipus de maquinària que permetria fer un reconeixement a 
treballadores i a treballadors que han estat a la Grober a la ciutat de Girona, pel que 
representa la Grober molt més enllà de l’anècdota del color del riu segons el tint que 
feien servir en el moment de treballar, va representar la revolució industrial a la pròpia 
ciutat i té un pes específic molt important, i des del Museu d’Història estem treballant 
en aquest sentit i, quan tinguem la cosa perfilada, els informarem primer de tot a 
vostès perquè sàpiguen cap on va aquesta qüestió. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En darrer lloc, les dues que 
anaven destinades a mi mateixa, doncs sí, efectivament a vegades realitzem 
promocions en diferents revistes i aquesta és una i així ha estat. Vull dir que ara no 
tenim previst res més, veurem més endavant si fem algun altre tipus de promoció o 
algun altre tipus d’acció en aquesta publicació o no. 

I en segon lloc, respecte al pla estratègic de comunicació interna, va dirigit només a 
treballadors, no va dirigit a polítics. Ens havien fet arribar de diferents maneres i en 
diferents casos i per diferents causes que la comunicació interna entre treballadors i 
nosaltres mateixos, i entre els propis treballadors, a vegades patia certes deficiències i 
hem decidit posar fil a l’agulla i intentar treballar aquest pla estratègic per tal de trobar 
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eines que ajudin a millorar aquesta comunicació interna de tot el consistori. No li puc 
explicar més perquè tot just comencem, és nou, és diferent, no existia i, bé, hem 
decidit que pagava la pena posar-nos a treballar en aquest sentit. Però no li puc dir 
més perquè no sabem on anirem a treballar, començarem a treballar-ho i veurem una 
miqueta com evoluciona aquest pla estratègic. 

I com que ja són passades les dotze, aixequem aquesta sessió. Moltes gràcies. 

I dit això, quan són les dotze i un minut 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.  

 


