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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL  10 D’OCTUBRE DE 2016 

 

A la ciutat de Girona, a les sis i cinc minuts de la tarda del dia 10 d’octubre de 2016, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la presidència de 
l’alcaldessa-presidenta, Sra. Marta Madrenas Mir, amb l’assistència dels regidors i 
regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió ordinària.  

ASSISTENTS: 

ALCALDESSA-PRESIDENTA 

Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SR. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SR. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 

SRA. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 

SR. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 

SRA. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 

SR. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 

SRA. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 

SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 

SR. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 

SR. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 

SRA. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 

SR. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 

SRA. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 

Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carlos Merino Pons. 
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Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 

Aprovació acta Ple extraordinari d'1 d'agost de 2016 i acta Ple ordinari 12 de setembre 
de 2016. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències dictades. 

Sentència núm. 170, de 13 de juliol de 2016. 

Sentència núm. 189, d’1 de setembre de 2016. 

PROPOSTES 

Comissió Informativa d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat 

4. Aprovar inicialment la modificació dels articles 15 i 27 de l'Ordenança Municipal de 
Civilitat de Girona. 

5. Acord de l'establiment del Servei Municipal d'Ocupació, aprovació del projecte 
d'establiment i del reglament que el regula. 

6. Aprovar definitivament el "Reglament de creació i funcionament de la Comissió del 
Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de vies urbanes i 
espais públics del municipi de Girona". 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

7. Autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública al Sr. 
Sebastià Martínez de Trincheria. 

8. Autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública al Sr. Narcís 
Casassa Font. 

9. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Joan Manel Garcia 
Carmona. 

Comissió Informativa d'Educació i Esports 

10. Aprovar inicialment la plantilla de l'Organisme Autònom d'Educació Musical 

11. Aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal de la Formació 
Professional i Ocupacional de Girona. 

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

12. Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei de taxi de la ciutat de Girona. 

Comissió Informativa de Cultura 

13. Aprovar definitivament l’establiment i el reglament del servei dels bucs d'assaig de 
l'Espai Marfà 

14. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS 
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15. Moció que presenten conjuntament tots els Grups Municipals per a declarar Girona 
ciutat lliure de plàstic. 

16. Moció que presenta el Grup municipal d'Esquerra Republicana- MES per una 
administració socialment responsable. 

17. Moció que presenta el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalanya MES 
(ERC-MES) per a un salari mínim de ciutat. 

18. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-Crida per Girona per a la municipalització 
del servei d'aigües. 

19. Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C's) 
sobre el reemborsament de l'IBI de les vivendes a les famílies obligades a lliurar el seu 
habitatge habitual als bancs. 

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 2016012863 a la número 2016014484, 
des de 1 de setembre de 2016 fins a 30 de setembre de 2016.  

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 2 de setembre 
de 2016 (ordinària), 9 de setembre de 2016 (ordinària), 16 de setembre de 2016 
(ordinària), 23 de setembre de 2016 (ordinària), 23 de setembre de 2016 (extraordinària 
urgent), i 30 de setembre de 2016 (ordinària). 

20. PRECS I PREGUNTES 

_______________________________________________________________________ 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs molt bona tarda en 
aquesta celebració d’un nou plenari del Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Girona. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, correspondria, si 
s’escau, l’aprovació de l’acta, en aquest cas, de dos plens, l’extraordinari de l’1 d’agost 
de 2016 i l’ordinari de 12 de setembre de 2016. No hem rebut rectificacions, però si no 
se’n fa cap ara així ara amb veu, doncs la considerem aprovada. Perfecte. 

VOTACIÓ 

Sotmeses a votació les actes dels Plens de l’1 d’agost i 12 de setembre de 2016, són 
aprovades per unanimitat. 

 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Com saben, miro de fer sempre, 
seguint la tradició dels darrers anys, una mica d’informe respecte a la situació de 
l’ocupació i del mercat de treball a la ciutat de Girona. Enguany, a finals..., en acabar el 
mes de setembre, les persones que figuren registrades a l’atur a la ciutat de Girona són 
5.522 persones, això vol dir que hi ha hagut un lleuger augment respecte a l’agost, és 
usual, sempre el canvi de mes d’agost a setembre, sempre hi ha un petit augment de 
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l’atur. Tot i així, el que sempre diem, que el que és important destacar és sempre per 
tenir una visió més real del que està succeint en el mercat de treball a la nostra ciutat és 
el seu moviment interanual, és a dir, si ha augmentat o disminuït però d’un any per l’altre, 
és com ens permet possiblement fer una fotografia més acurada i situar-nos millor en 
com estan funcionant les diferents polítiques actives d’ocupació per part de moltíssimes 
administracions i entitats. I, en aquest cas, doncs és positiu el fet que per un mes més se 
segueix produint aquesta disminució interanual. En aquest cas, hi hauria 705 persones 
menys a l’atur que el mateix mes de l’any anterior, per tant, aquesta és una dada 
positiva. Igualment –no m’hi entretindré– destacar que evidentment això no és en absolut 
satisfactori, hem de seguir treballant molt i molt intensament, tant des d’ocupació com 
des de promoció econòmica, per una banda, des d’ocupació, per reduir l’atur i, per altra 
banda, promoció econòmica, per dinamitzar econòmicament el territori i crear més llocs 
de treball, és a dir, des dels dos vessants, és imprescindible seguir treballant millor, i 
també tenint en compte que les contractacions, doncs, la majoria són contractes 
temporals i d’això ens n’hem de lamentar tots plegats. Hem de treballar i buscar fórmules 
que produeixin millors resultats de cares a que aquesta contractació sigui com menys 
temporal millor, encara no estem en aquesta tessitura, de fet, els percentatges de 
temporal són substancialment superiors. I, per tant, això no és el que ens agrada, no ens 
agrada a ningú i, per tant, hem de seguir treballant molt més. 

Respecte al fet que l’anterior Ple el regidor Ricard Calvo o en nom d’Esquerra-MES, no 
sé, van proposar que s’inclogués una miqueta més d’informació, hem pogut introduir ja 
algun aspecte més, en el Ple següent segurament encara els introduiríem, alguna cosa 
més, n’hi ha alguna que potser no serà factible, ja ho anirem concretant, o que suposaria 
un esforç tan gran que no tenim prou recursos humans per dur-ho a terme. Per exemple, 
a títol d’exemple, els gràfics de les planes 11, tots dos són nous. M’ho he anat mirant una 
mica jo per comparar, però vaja, el de la plana 12, també, que és l’evolució mensual de 
les persones afiliades a la Seguretat Social a la ciutat de Girona, per exemple. És a dir, 
hi han diferents informacions noves respecte als altres plens, també als de les pàgines 
14..., però, és igual, no els ho detallaré, ja aniran veient que són gràfics nous. 

Respecte a l’afiliació a la Seguretat Social, com poden comprovar, doncs també 
exactament el mateix, hi ha un petit..., tenim les dades d’agost, saben que sempre anem 
un mes endarrere quant a l’afiliació a la Seguretat Social, doncs hi ha una petita 
disminució, per tant, és negatiu, respecte al juliol passat. Però, en canvi, si tornem a fer 
la comparativa, doncs, respecte a anys anteriors, doncs aquí les xifres són una mica 
millors, no sé, per exemple, si comparem amb el 2015, hi ha 4,47 més de contractació 
que no..., aquest agost que el de 2015, o si comparem amb el 13, un 10,95 més de 
contractació, d’afiliats, perdó, d’afiliats a la Seguretat Social. En fi, una mica per fer a 
modus de resum. Però ja saben que sempre acabem amb el mateix, que no és prou, no 
és suficient, hem de treballar més i millor tot el que puguem. 

En segon lloc i com a informe de Presidència, m’agradaria destacar especialment en el 
Ple d’avui del que ja vaig donar compte a la Junta de Portaveus i és el compromís clar i 
diàfan d’aquest Ajuntament respecte al compromís d’aportar 2 milions d’euros al Parc 
Científic i Tecnològic un cop aquest hagi sortit de la situació del concurs de creditors en 
què actualment es troba. Aquest compromís és un compromís de ja fa temps i que s’està 
mantenint absolutament inalterable. És a dir, tal com ens vam comprometre fa molts 
mesos –no era pas jo alcaldessa– com fins al dia d’avui, es manté absolutament 
inalterable. Per què? Perquè som conscients de la importància que per a l’economia 
gironina, per a la recerca, per al desenvolupament del territori i, per tant, per la 
transferència entre universitat i recerca, grups de recerca i grups empresarials, doncs, té 
l’existència i persistència i la magnífica feina que es duu a terme en el Parc Tecnològic. 
Nosaltres continuem creient en la, ara, viabilitat del parc, ara, simplement abans havia 
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tingut problemes, però les propostes de viabilitat que es podran fer, hi creiem. És més, 
com sempre hem defensat que serà un cop aprovat el concurs de creditors, el jutge ja 
s’encarregarà de justificar que el Parc Tecnològic és viable econòmicament, per tant, ja 
no serà un tema que hàgim de justificar nosaltres, perquè un jutge l’haurà justificat. 

Per tant, creiem que és important que tothom, i ara ho dic en general i no pas 
precisament pels regidors que estem aquí, sigui conscient de l’esforç que suposa per a 
l’Ajuntament fer una aportació de 2 milions d’euros; no és una aportació menor, és una 
aportació molt important. Aquest compromís, aquest compromís que ara reafirmem aquí 
en el Ple, tal com ja vaig donar compte a la Junta de Portaveus, ja s’ha posat per escrit, 
ja ho vaig passar per escrit i ho vaig notificar a qui s’havia de notificar i avui, tot i que ja 
ho vaig fer a Junta de Portaveus, avui ho confirmo en el plenari. I creiem que això és 
més que suficient i qui no cregui que això no és un compromís és un problema de qui no 
ho cregui, per tant, l’explicació de per què no creu en aquest compromís, doncs, potser 
l’haurà de donar aquesta persona o qui sigui. Sincerament crec que exigir d’altres 
mecanismes que no un compromís per part de l’alcaldessa és una certa falta de 
respecte, entenc, però, per si de cas, ho havia volgut fer públic i a davant del Ple, que és 
l’òrgan màxim de decisió de l’Ajuntament. 

Evidentment que un cop hi hagi hagut l’aixecament d’aquest concurs, que espero que es 
produeixi, evidentment al ser una aportació de molts anys, evidentment que tot això ha 
de passar pel Ple i..., és evident, perquè són plurianuals i serà a vint anys, etcètera. Però 
era important que això avui es tractés aquí, al plenari. A més, és important destacar-ho 
així i que ho fem d’aquesta fórmula, perquè també hem explicat a qui havíem d’explicar 
que jurídicament no ho podem fer d’altra manera, per tant, ho fem així i tothom sap, qui 
ho ha de saber, que ho fem així perquè no ho podem fer d’altra manera. 

Jo crec que quan algú també demana un major esforç, després de comprometre amb 2 
milions d’euros, o que aquest esforç es manifesta ara d’altres persones, que no és prou 
compartit entre les parts afectades, home, crec que Déu n’hi do, que l’aportació que farà 
aquest Ajuntament quan, de fet, estem tractant d’un tema que és de tota la demarcació i 
que és de país, doncs crec que és prou important, prou important com perquè els 
ciutadans l’acceptin perfectament, però potser si fos gaire més superior potser no seria 
així. Per tant, entenem que aquest esforç, aquest que farà l’Ajuntament, doncs, és prou 
important i potser demanar que sigui compartit, doncs potser qui ho demana potser és 
qui hauria de fer una miqueta d’esforç superior. 

Per altra banda, no hem d’obviar que la representació d’alguns dels patrons en el parc. 
Jo no hi vull entrar més, però evidentment doncs nosaltres de catorze o de quinze 
patrons, doncs, l’Ajuntament si en té un, doncs a vegades ha d’anar en correlació la 
fórmula com se prenien les decisions, doncs, a les fórmules de responsabilitat també. 
Per tant, sembla que també hi hauria d’haver una certa correlació també a l’hora 
d’acordar aquests imports o de quina ajuda s’ha de fer. Nosaltres creiem que és un 
interès compartit per totes les parts el d’ajudar el parc, crec que l’Ajuntament està 
demostrant clarament, sense cap fissura, que almenys el Govern i ara donaré la paraula 
a cadascun de vostès, a cada grup, perquè puguin manifestar el que vostès creguin, 
però crec que els grups que conformem el Govern, els regidors que conformem el 
Govern estem posant tot de la nostra part per intentar ajudar el parc amb tot el que 
nosaltres podem, aquesta és la nostra intenció. Avui crec que quedarà ja ben clar en 
aquest plenari que aquesta és la voluntat i aquest és el compromís i espero que no es 
torni, doncs, a produir certes situacions d’ambigüitats. I esperem, doncs, també que la 
resta d’agents compleixi exactament com estem complint nosaltres. 
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En fi, com era..., com passava així, volíem informar-ne, doncs he preferit fer-ho aquí a 
Presidència. I ara si algun de vostès volen també, igual que jo, fer alguna intervenció 
respecte a aquest tema... Senyora Veray... 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Dir en aquest cas, 
començar pel final de la seva intervenció i és que el Grup Municipal del Partit Popular 
està al costat, en aquest cas, dels grups que conformen el Govern amb relació al que 
avui vostè ens ha explicat. És veritat que a la Junta de Portaveus ja ens va posar al dia 
amb relació a aquest tema, és més, ens va demanar permís, entre cometes, de dir 
«escolta abans de firmar aquest compromís, vull que tots hi estigueu d’acord», per tant, 
penso que, com ha dit, el compromís de tots els regidors d’aquest Ajuntament és 
indiscutible, no? Sí que és veritat que al llarg de les últimes setmanes, sobretot a través 
dels mitjans de comunicació, doncs hem pogut viure algun estira i arronsa amb relació a 
allò que alguns creuen que haurien de fer els altres. 

A mi m’agradaria, primer de tot, dir que crec que el compromís que adquireix aquest 
Ajuntament amb relació al Parc Tecnològic és més que justificat i també és més que 
explicable a tots les gironins i a totes les gironines i que estic totalment d’acord que no se 
li pot demanar encara més a aquest Ajuntament, quan sempre ha posat tota la seva part 
per tirar endavant el Parc Tecnològic. 

Ara bé, sí que crec que, com a Ajuntament i vostès com a equip de govern, també 
hauríem de ser més exigents amb altres part que no estan posant en tot el que s’està 
negociant al llarg d’aquests mesos i que se seguirà negociant al llarg de les properes 
setmanes, crec que no està posant de la seva part a nivell proporcional de l’esforç que 
se’ns demana a l’Ajuntament de Girona. Miri, la Diputació de Girona posarà 6 milions 
d’euros, si no estic equivocada, la universitat, 3,3, nosaltres, 2 milions, al Govern de 
l’Estat se li està demanant una quita que està al voltant del 55 per cent, per tant, reduirà 
el deute, que és el més gran que té el parc, el Govern de l’Estat, un 55 per cent. I, en 
canvi, la Generalitat de Catalunya amb l’excusa, u, que no té patrons a la fundació del 
Parc Tecnològic i, dos, que tot està supeditat a si li deixen fer més dèficit, cosa que a mi 
personalment em preocupa molt, no posarà ni un euro més que el que costa comprar un 
edifici. Per tant, al final serà l’únic que posa diners a canvi d’alguna cosa. Diputació ho 
posa a fons perdut, Ajuntament ho posa a fons perdut, l’Estat fa una quita del 55 per 
cent, per tant, a fons perdut i, en canvi, en aquests moments, el Govern de la Generalitat 
només hi posarà 5 milions d’euros i perquè compra un edifici, el qual també després 
repercutirà en el fet que si fins ara llogava aquest edifici, per tant, pagava un lloguer, 
quan l’hagi comprat, deixarà de pagar el lloguer que està pagant en aquests moments i, 
per tant, això també afectarà la comptabilitat del Parc Científic i Tecnològic que, com 
sabem, doncs, sobreviu i es nodreix dels lloguers que fa amb relació a tot el parc en 
general. 

I encara més preocupant és quan la situació del Parc Tecnològic, perquè crec que no 
s’ha d’oblidar la història del parc, ve donada per compromisos escrits i firmats del 
conseller Huguet en el seu moment, en què va prometre, firmat, vull insistir-hi, està 
firmat, primer 6 milions i després 13 milions. Per tant, en total 19 milions d’euros, que són 
els que..., l’aval que es va fer servir a l’hora de demanar els préstecs a l’Estat, perquè 
amb aquests diners es pensaven tornar sense cap mena de problema. Per tant, els 19 
milions de la Generalitat de Catalunya no van arribar mai, a l’Estat ja s’havien demanat i 
la pilota, com sol passar sempre, la bola de neu es va fent més gran fins a arribar a la 
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situació de fa un any, la qual vam començar a moure tots els temes per intentar salvar el 
parc i acabant finalment amb el concurs de creditors que estem en aquests moments. 

Per tant, jo crec que nosaltres com a Ajuntament fem un esforç molt important que no 
se’ns pot qüestionar, que no se’ns pot criticar i que jo agraeixo que vostè avui en aquest 
Ple ho porti i ens doni a tots l’oportunitat de parlar-nos i de pronunciar-nos sobre el tema, 
però crec que sí, que no podem deixar de banda que hem de ser molt exigents amb 
altres administracions que estan per sobre nostre, que tenen capacitat econòmica molt 
més àmplia que la nostra i que, a més, com he explicat, en el fons són els verdaders 
culpables de la situació actual del Parc Tecnològic. Per tant, penso que nosaltres estem 
fent el que hem de fer, però que hem de ser exigents i demanar també la implicació els 
altres per tal que aquest concurs de creditors arribi a bon port, per tant, que el Pla de 
viabilitat que es presenta per al Parc Tecnològic realment sigui un pla viable i que 
puguem salvar entre tots aquest parc tan important no només per a la ciutat de Girona, 
sinó per a totes els comarques gironines en general. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
per marcar una mica el posicionament de la CUP respecte a aquest tema, CUP - Crida 
per Girona, i agraint una vegada més que l’alcaldessa ens hagi donat l’oportunitat de 
poder-ho expressar avui aquí i discernint del que ha dit la senyora Veray que tothom, hi 
havia un consens absolut sobre el que havia de passar, i si la quantitat havien de ser 2 
milions d’euros, i si tot el procediment era el que havia de ser. Perquè, si més no, per a 
aquest grup no és exactament així, no és exactament així, per tant, el consens no és 
absolut. I deixi’m primer posar algunes consideracions per explicar per què el consens no 
és absolut. No, vostè ha dit que era..., que el compartia amb els vint-i-cinc regidors i no 
és així. No passa res, però no és així. 

Llavors, ens trobem amb un projecte que, si tot segueix en aquesta línia, doncs s’hi 
hauran abocat 47 milions d’euros; 47 milions d’euros no són pas pocs, sinó que són 
bastants en un projecte que ni molt menys a hores d’ara ha complert les expectatives o 
els objectius del que hauria de ser un parc científic i tecnològic en l’actualitat en 
qualsevol lloc d’Europa on segurament, si volguéssim que fos un parc de veritat, no seria 
únicament un espai de lloguer que fa, diguéssim, de lloguer més barat, doncs, perquè les 
empreses s’hi puguin instal·lar i així puguin tenir més facilitats per començar a treballar, 
sinó que tindria un projecte de fons molt més enllà de tot això que a hores d’ara i de cara 
a encarar el debat de si hi hem de posar diners o no hi hem de posar diners una vegada 
hagi resolt el concurs de creditors, encara com a mínim aquest grup no el té a sobre la 
taula, per entendre’ns, quin és el projecte o on serem amb aquest Parc Científic i 
Tecnològic l’any 2030. Aquest debat malauradament no s’està tenint a nivell de ciutat, ni 
a nivell de país, ni a nivell de país. Perquè el problema que tenim aquí, també el tenen a 
Lleida amb un parc científic similar i és una situació que es troba, diguéssim, compartida 
al conjunt del país. I el que ens trobem bàsicament és debatent al final sobre les 
quantitats de diners que hi aportem per acabar salvant un objecte, un objecte que mai 
acabem de definir on el volem situar, malgrat hi anem abocant uns recursos públics que 
no són pocs, perquè, ho torno a recordar, la partida són 47 milions d’euros. 

Cal tenir en compte que aquest grup, com a mínim, a dintre de la Diputació hem pogut 
consultar l’informe que s’ha fet a nivell de concurs de creditors, on allà s’explicita que no 
es veu sostenible el parc a mitjà termini; ho diu aquell informe, no ho diu el meu grup, 
que no ha tingut la capacitat d’avaluar, diguéssim, la situació completa dels números del 
parc, sinó que ho diu un informe, cosa que ens preocupa evidentment quan s’estan 
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plantejant aquesta operació de 6 milions de la Diputació, 2 milions, l’Ajuntament, 3, la 
universitat, 5 milions, Generalitat i la quita de l’Estat. Bé, entre altres coses, perquè 
aquestes xifres ningú entén per què són 6, més 2, més 3, més 5; podrien ser 4, més 3, 
més 3, més 4, per entendre’ns i ningú ha sabut explicar encara per què la Diputació en 
posa 6. Bé, sí els ho podem explicar, és perquè teòricament en principi s’havia de quedar 
també un edifici, tot i que finalment sembla que no se’l quedarà, tot i que finalment potser 
sí que se’l quedarà, no està clar. Aquesta és la situació, si la Diputació posarà 6 milions i 
encara no sap si serà per quedar-se un edifici o no. L’ajuntament en posa 2, però ningú 
ens ha argumentat exactament per què són 2 i no són 2 i mig o 1 i mig. A canvi de què? 
I, per tant, aquest debat no és només que no tinguem el debat d’on volem que sigui el 
Parc Tecnològic el 2030, sinó és que ni tan sols tenim el debat de per què aquestes són 
les quantitats concretes que hi han de posar les administracions públiques, sinó que 
sembla més una suma que en un moment sumava, que no pas una reflexió més 
profunda. 

I finament, que tampoc ens sembla, diguéssim, irrellevant per al nostre grup, és que 
quan aquest..., jo mateix com a diputat de la diputació vaig demanar poder participar 
d’una reunió que hi havia avui amb patrons i expatrons de la fundació, com a diputat i, 
per tant, com a persona electa, la diputació és patrona i el meu grup ha de debatre sobre 
el tema, se’m va respondre que jo no podia participar com a oient en la reunió de la 
fundació perquè era una fundació privada. Ah, molt bé, com que és una fundació privada, 
alguns electes no hi podem participar com a oients, llavors, això sí, representa que hem 
de votar a favor que hi donem 2 milions d’euros aquí i 6 milions d’euros a la diputació. 
Doncs no em sembla lògic tampoc que en el moment en què estem, amb la necessitat 
que hi ha que s’hi posin diners públics, en aquest grup concretament, a la diputació, com 
que només tenim un diputat se’ns digui per part de la fundació que no hi podem 
participar com a oients perquè se’ns expliqui exactament quina és la situació i per on 
s’està i més quan hem de fer unes votacions i se’ns demana i se’ns exigeix... (sona un 
senyal acústic), perdó, i aniré acabant, que siguin en un determinat sentit. Només voldria 
recordar també que si el concurs de creditors acaba, diguem-ne, sent favorable, doncs 
això passarà a mans de l’Estat, és així, el Parc Tecnològic no s’acaba, d’aquí un any 
confiem a tenir un estat i, per tant, recuperar els nostres actius, no em preocuparia en 
aquest sentit. 

I dit això i per tot el que hem exposat, nosaltres continuem mostrant-nos escèptics amb 
aquesta operació i lamentant que no s’estigui abordant tot el tema amb la profunditat que 
s’hauria d’estar fent. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, amb relació a 
aquest tema, algunes consideracions. És a dir, d’entrada estem d’acord que l’Ajuntament 
ha de tenir una implicació en la viabilitat i la continuïtat del Parc Científic, creiem en els 
parcs científics i tecnològics com a infraestructura de país, però també de territori, com a 
infraestructura pública, com a equipament que ha de donar servei i que ha de tenir una 
finalitat molt clara. És a dir que, en aquest sentit, estaria d’acord que ens cal com a actor 
implicat en aquest procés de donar continuïtat i viabilitat a intentar redefinir i recuperar el 
veritable sentit i origen d’aquestes estructures, que són estructures públiques al servei de 
la transferència de coneixement, de la generació de riquesa basada en el coneixement 
científic i tecnològic i que, per tant, no han de ser simples espais de lloguer on es poden 
allotjar iniciatives empresarials dignes i respectables, però vull dir que finalment el que es 
tractaria és que allò actuï i en certa mesura ja és el que s’intenta, però creiem que hauria 
de retornar una mica més a l’esperit original del que eren els parcs científics. 
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Senyora Veray, aquests parcs científics es troben en la mateixa situació a tot l’Estat 
espanyol, és a dir, segurament si anem repassant tots els casos de parcs científics 
vinculats a universitats, avui ens comentaven que n’hi ha dos de la comunitat d’Andalusia 
que es troben en situació concursal, per tant..., i que n’aniran entrant més a mida que no 
puguin fer front als deutes que tenen contrets amb el ministeri de..., actualment amb el 
Ministeri d’Hisenda, en el seu moment, el Ministeri d’Indústria. Per tant, el paper de 
responsabilitat que té la Generalitat deu ser el mateix que el que tenen totes les altres 
comunitats autònomes, infrafinançades per un govern central que no ha trobat un model 
de finançament per a aquestes comunitats i que evidentment no han pogut fer front en 
època de crisi als compromisos contrets. Això és així i, per tant, segurament si fos només 
per un problema d’incompliment de la paraula donada per part de la Generalitat, això 
només passaria a Catalunya, però resulta que passa amb tots els parcs científics de 
l’Estat espanyol, pràcticament en la seva totalitat; i ja us dic que els altres que estan en 
concurs de creditors no estan justament a Catalunya. 

Dit això, veiem bé que des de l’Ajuntament es faci aquesta aportació, que es faci en els 
terminis que s’havia parlat inicialment, que era a vint anys, no sé si això finalment es 
mantindrà d’aquesta forma. Sí que ens sembla, però, que aquesta aportació per part de 
les institucions gironines no ha d’anar en detriment d’allò que comentava anteriorment, 
és a dir, que el parc és una estructura única dedicada a la transferència de coneixement, 
a la recerca, a la creació de noves empreses, doncs, que segueixin aquest model i que, 
per tant, hauríem d’evitar la temptació que aquelles institucions que s’hi impliquen 
econòmicament no vagin a muntar allà el seu –si em permeten l’expressió– «xiringuito». 
És a dir, ja vam manifestar així en una reunió del patronat que el Parc Científic ha de 
tenir una direcció única, ha de tenir una direcció que coordini tota la feina que ha de fer el 
Parc Científic i, per tant, evitar aquesta possible temptació disgregadora que 
representaria que la diputació es quedi amb un edifici per fer les seves tasques en el 
camp de l’emprenedoria, per exemple, o que l’Ajuntament anés també a muntar allà les 
seves pròpies iniciatives. Més quan ja vam dir també en la reunió, doncs, de l’Agència de 
Promoció Econòmica que justament, en el camp de l’emprenedoria, el que ens convé 
sobretot és concentrar esforços, perquè ja hi han, crec recordar, més de deu iniciatives 
diferents de suport a l’emprenedoria només a la ciutat de Girona i, per tant, el que no ens 
convé és crear més estructures en aquest terreny. Justament ens sembla bé que hi hagi 
una aportació, però que es mantingui el criteri de direcció única de tot el parc i que, per 
tant, això pugui fer-ho viable. 

I per últim, sí, faria una reflexió al voltant del paper que juga aquesta institució en els 
organismes i en les altres institucions on és representada. Ho dic perquè avui, per 
exemple, a nosaltres se’ns ha convocat com a expatrons, vam formar part del patronat 
durant uns mesos arrel del primer pacte de cartipàs amb l’alcalde Puigdemont i, com 
nosaltres, doncs hi havia d’altres patrons que s’han mostrat molt sorpresos de conèixer, 
per exemple, que les possibles responsabilitats que hi havia per formar part d’una 
fundació privada eren a títol individual, és a dir, hi ha molta gent... Ara el regidor Salellas 
feia referència al fet que la Diputació té un patró en el Parc Científic; això no és ben bé 
així, és a dir, legalment les institucions nomenen patrons i són aquests patrons que a les 
fundacions privades hi tenen aquesta representació a través d’una persona designada, 
però és aquesta persona la que assumeix la responsabilitat a títol individual. Per tant, en 
aquest cas, això funciona d’aquesta manera, en altres organismes funcionarà d’una altra 
manera, jo crec que com a institució hem de ser més conscients de en quins organismes 
i en quines fundacions hi som presents com a institució o com a Administració municipal i 
el paper que hi podem jugar, perquè certament és veritat que, per exemple, en el Parc 
Científic hi som en minoria i fer-se responsable d’algunes decisions que potser no s’han 
pogut debatre plenament en el si municipal, doncs, no deixa de ser un contrasentit. 
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Per tant, sí que demanaria aquesta reflexió segurament per a propers cartipassos, 
doncs, de ser entre tots més conscients de les responsabilitats finals que té ser en tots 
aquests organismes. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ja per finalitzar 
aquest debat... Senyora Veray, tothom ha sigut molt respectuós i... (Veus de fons.) Però 
ràpid, eh? 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Miri, només una cosa, senyor Terés, el model de 
finançament el van pactar vostès, tripartit, amb el vistiplau de Convergència i Unió, amb 
el senyor Zapatero l’any 2009, i és l’any 2009 quan el conseller Huguet es compromet a 
donar els 19 milions al Parc Científic i Tecnològic. Per tant, assumeixin la seva 
responsabilitat i no es passin el dia donant les culpes al Govern de l’Estat i al Partit 
Popular, perquè en aquest cas queda més que evident que de qui no és culpa 
precisament és del Govern de l’Estat en mans del Partit Popular, al contrari, nosaltres 
des del primer dia estem treballant per salvar-lo. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyor Terés, i ho parem aquí. 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, em sap greu perquè és una al·lusió directa. Sí 
que és veritat que el model de finançament va ser pactat en la fórmula que vostè 
comenta, però també és veritat que qui el va incomplir va ser el Govern central i, per tant, 
d’això és del que estem patint. 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray... Vinga. I a modus 
de..., re, per alguna petita puntualització d’alguna cosa que s’ha dit, però ho deixaríem 
aquí, vull dir que tothom ens hem pogut expressar i encara haurem de parlar molt 
d’aquest tema. El senyor Salellas, quan ha parlat del tema del deute i de la viabilitat, 
etcètera, evidentment si des de l’Ajuntament no consideréssim que trobem una fórmula 
per considerar-lo viable, evidentment no podríem aportar cap quantitat, per això hem 
volgut expressar que amb l’aprovació d’aquest conveni per part del jutge es pressuposa 
la viabilitat, és a dir, que el jutge interpreta que sí que és viable, perquè si no mai 
acordaria un conveni, sinó que aniria a la liquidació. Per tant, quan parlem que serà 
després del conveni és perquè ja es dóna per suposat que és factible la viabilitat. 

Per altra banda, el mateix informe de l’administrador concursal parlava d’un deute 
estructural inicial, però que ara sí que és cert que s’estava gestionant amb un cert..., amb 
equilibri, de fet, dèiem amb una miqueta...., es pot parlar de beneficis, però una miqueta 
de diferència en sentit positiu. Sí que és cert que deia que tal com era ara gestionat que 
tot i que anava..., això, hi havia equilibri, evidentment assumir aquest deute anterior era 
absolutament impossible i, per tant, era inviable, però feia la «salvetat», i ho deia així, 
feia «salvetat» de si hi havien aquestes aportacions. Per tant, que també sempre parlem 
no d’ara fer aquestes aportacions així, a cegues, sinó posteriorment quan tots aquests 
dubtes quedin aclarits, perquè també serien lògics de tenir. 

Per altra banda, lamento això de la reunió, però és cert que a nosaltres també ens han 
convocat... Sap que a vegades els patrons poden delegar si no hi pot anar... Doncs qui 
no hi podia anar, no podia delegar tampoc, o sigui, és cert que aquesta reunió que se’ns 
ha convocat per part del parc o de la universitat, no sé exactament qui ens convocava, 
doncs era qui era o ha estat en algun moment patró, per tant... Bé, li dic perquè no li 
sàpiga tant de greu que també hi havien persones que..., fins i tot patrons que volien, 
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doncs, acudir i que tampoc se’ls ha deixat ni per delegació, ni de cap altra fórmula. I és 
cert que s’ha apuntat allà el que acaba de dir el senyor Terés, és a dir..., bé, una tesi, 
però és que aquesta no és més que una tesi jurídica que s’ha aportat i que possiblement 
poden haver-hi d’altres tesis jurídiques que en absolut creguin que el responsable és el 
patró, persona física, a mi em semblaria, vaja, una cosa clarament extraordinària i 
francament complicada de defensar per qui sigui, és evident que totes les persones que 
han anat actuant de patrons, des de Pimec, cambres de comerç, regidors de 
l’Ajuntament o diputats de la diputació no ho han fet ells personalment, per tant, crec que 
és de fàcil defensar-ho, era una tesi que s’ha exposat, jo no crec que sigui la correcta, 
però, bé, n’hi poden haver d’altres, ja ho estudiarem tot això, també no..., però crec que 
cal estudiar-ho o cal reflexionar-hi, que els nostres tècnics hi profunditzin i possiblement 
no sigui aquesta la tesi que s’acabi reconeixent, vaja, jo tinc el convenciment que no pot 
ser així. 

Dit això, moltes gràcies per haver col·laborat i fet aportacions en aquest debat, n’haurem 
de parlar molt més. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passem, doncs, al tercer punt de 
l’ordre del dia, que serien els decrets i acords a donar compte al Ple. Però, si els sembla, 
com ho fem normalment al final, si hi ha algun tema que els interessi. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

*  Sentència núm. 170, de 13 de juliol de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 123/16- A, interposat 
pel recurrent contra el Decret d'Alcaldia de 9 de febrer de 2016, pel que es va imposar 
una sanció per import de 200 €, per infracció de la Llei sobre Trànsit,  circulació  de  
vehicles  de  motor  i  seguretat  viària  per  no  respectar,  el conductor d'un vehicle, el 
llum vermell d'un semàfor al carrer de Barcelona, 68- 70. La sentència imposa les 
costes a la part recurrent. 

*  Sentència   núm.   189,   d'1   de   setembre   de   2016,   del   Jutjat   Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm.  
382/2014,  interposat  pel  recurrent  contra  el  Decret  d'Alcaldia  de  2  de setembre  de  
2015,  pel  que  es  va  desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat contra l'anterior 
Decret d'Alcaldia de data 27 de maig de 2014, d'imposició d'una sanció per import de 
200 €, per infracció de les normes de Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària, per no respectar un senyal de gir a l'esquerra prohibit al passeig d'Olot. La 
sentència imposa les costes a la part recurrent. 

Els assistents manifesten unànimement quedar-ne assabentats 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

4.   Aprovar  inicialment  la  modificació  dels  articles  15  i  27  de  l'Ordenança 
Municipal de Civilitat de Girona. 

En fonament amb el que disposa l'article 84.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  les  corporacions  locals  poden intervenir 
en l'activitat dels ciutadans, entre d'altres, mitjançant ordenances, les quals  han  de  
complir  tres  requisits:  la  competència,  el  respecte  a  les  lleis  o disposicions  de  
rang  superior,  i  l'obligatorietat  limitada  al  terme  municipal  on l'Ajuntament exerceix la 
seva jurisdicció. 

El fonament pràctic de les ordenances rau en la impossibilitat de la llei de regular i recollir 
els mínims detalls. Donades les àmplies competències municipals, i la possibilitat 
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d'actuar a través d'aquests instruments normatius amb la voluntat de mantenir un clima 
de convivència social i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries,  tolerants  i  
respectuoses  entre  la  ciutadania,  siguin  veïns  o  visitants, determinant   mecanismes   
per   corregir,   i   si   s'escau,   sancionar   les   actituds incíviques,  negligents  i  
irresponsables  que  deterioren  la  qualitat  de  vida,  i disposar d'una eina al servei de la 
convivència ciutadana i del bon veïnatge. 

L'Ordenança de Civilitat que regeix actualment en el terme municipal de Girona, es va 
aprovar definitivament per acord del Ple de 22 d'octubre de 2012 (BOP de Girona  núm.  
210,  de  2  de  novembre  de  2012),  i  es  va  modificar  en  els  seus articles 26, 27 i 28 
per acord plenari de 9 de desembre de 2013 (BOP de Girona núm. 42 de 3 de març de 
2014). 

La Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol  
de  prevenció  i  assistència  en  matèria  de  substàncies  que  poden  generar 
dependència, va modificar l'article 18 d'aquesta darrera. 

El redactat actual de l'article 18.2 de l'esmentada Llei fa referència a locals de venda 24 
hores, i en aquest s'estableix que: "No es poden vendre ni consumir begudes 
alcohòliques en: e) tots els establiments oberts al públic, fins i tot els que gaudeixen 
d'excepcionalitat horària, llevat dels que ja tenen limitació horària específica fixada 
reglamentàriament, de les 23 hores a les 8 hores de l'endemà, quan ho estableixin les 
ordenances municipals per raons de seguretat pública". 

Els  locals  de  venda  24  hores  no  figuren  explicitats  a  l'article  únic  de  la  Llei 
8/1998,  on  en  canvi  si  s'expliciten,  per  exemple,  les  àrees  de  serveis  de  les 
autopistes i les benzineres. Per tant, no es pot sancionar, amb el marc normatiu actual, la 
venda d'alcohol en establiments comercials de 24 hores perquè ni la conducta ni la 
infracció estan tipificades a l'Ordenança Municipal de Civilitat de Girona, i perquè aquest 
tipus d'establiment no es troba explicitat a l'article 18.1 de la Llei 8/1998, de 10 de juliol, 
de segona modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependència. 

Per  tot  l'anterior,  s'ha  determinat  la  necessitat  de  revisar  l'Ordenança  vigent, 
adaptant-la a les necessitats jurídiques i reals presents. 

La proposta de modificació de l'ordenança de civilitat s'haurà de tramitar d'acord amb  el  
que  preveuen  els  articles  49.c)  de  la  Llei  de  7/1985,  de  2  d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, l'article 56 del Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 65 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual   s'aprova   el reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals, 
essent el procediment exigit el de l'aprovació inicial pel Ple de la Corporació, la 
informació pública i audiència als interessats, pel termini mínim de 30 dies, per a la 
presentació de reclamacions i/o suggeriments,  i  l'aprovació  definitiva,  igualment  pel  
Ple  de  la  Corporació,  que haurà  de  resoldre  totes  les  reclamacions  i  suggeriments  
presentats  dins  de termini, en el seu cas. 

Vist l'informe jurídic emès pel senyor Vicenç Estanyol Bardera, lletrat dels serveis jurídics 
municipals incorporat a l'expedient. 

Primer:  Aprovar  inicialment  la  modificació  dels  articles  15  i  27  de  l'Ordenança 
Municipal de Civilitat de Girona, en els següents termes: 

a)  Incloure  a  la  relació  de  conductes  prohibides  de  l'article  15  de  l'Ordenança 
Municipal  de  Civilitat  en  relació  a  la  venda  i  consum  de  begudes  alcohòliques, amb 
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número 13 d'ordre, la següent: 

Art. 15.13: "no es poden vendre, ni consumir begudes alcohòliques en: tots els 
establiments  (excepte  el  que  gaudeixin  de  la  deguda  llicència  o  autorització), inclús 
els que gaudeixen d'excepcionalitat horària, tret dels que ja tenen limitació horària  
fixada  reglamentàriament,  per  motius  de  seguretat  pública  entre  les  23 hores i les 8 
hores del dia següent" 

b) Incloure a la relació d'infraccions greus de l'article 27 de l'Ordenança Municipal de 
Civilitat, amb el número 33 d'ordre, la següent: 

Art.   27.33:   "La   venda   o   consum   de   begudes   alcohòliques   en:   tots   els 
establiments  (excepte  el  que  gaudeixin  de  la  deguda  llicència  o  autorització), inclús 
els que gaudeixen d'excepcionalitat horària, tret dels que ja tenen limitació horària  
fixada  reglamentàriament,  per  motius  de  seguretat  pública  entre  les  23 hores i les 8 
hores del dia següent" 

Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  l'expedient  i  els  texts  modificats  per  un termini 
de trenta dies, comptats a partir de la publicació de l'anunci corresponent en  el  Butlletí  
Oficial  de  la  Província,  als  efectes  de  presentació  d'al·legacions  i suggeriments,  tot  
significant-se  que,  en  el  supòsit  de  no  presentar-se'n,  la modificació s'entendrà 
aprovada definitivament de conformitat a la que determina article  49  de  la  Llei  7/1985,  
de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs ara ja passaríem al punt 
quart de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Defensarà aquesta 
proposta d’acord la senyora Sílvia Paneque. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies. Efectivament el que portem a 
proposta del Ple és una modificació molt puntual de l’ordenança municipal de civilitat de 
l’Ajuntament de Girona i ho fem amb un únic objectiu, tal com els vaig informar en 
Comissió Informativa, que és el de per un costat tenir tasques i polítiques de prevenció 
en matèria de substàncies que poden generar dependència, com és el cas de l’alcohol, 
però i sobretot per garantir la convivència social i ciutadana als nostres barris, a la nostra 
ciutat, fomentar relacions tolerants, respectuoses i cíviques. Aquest és l’únic objectiu que 
persegueix. I lamentablement garantir aquesta convivència social, garantir aquestes 
relacions cíviques algunes vegades implica el sancionar conductes incíviques. 

Quan ens hem trobat en el cas de la venda d’alcohol en establiments que tenen 
autoritzat les vint-i-quatre hores la comercialització, ens hem trobat que no podíem 
emetre sancions per dos aspectes fonamentalment. Primer, perquè aquests establiments 
d’excepcionalitat horària de vint-i-quatre hores no es troben tipificats a la Llei 8 de l’any 
98, per tant, no se’ns permetia o no era possible actuar o fer una diligència o ofici al 
Govern de la Generalitat. Per tant, aquesta via que d’altres vegades havia estat possible, 
en aquest cas no ho era, perquè, com els dic, aquests establiments no estan tipificats en 
la Llei 8 de l’any 98. Però tampoc la teníem tipificada o detallada en la pròpia ordenança 
municipal de civilitat, perquè ni aquesta conducta, ni aquesta infracció estaven 
detallades. Per tant, ens trobàvem que en d’altres establiments sí que es podia procedir 
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a aquestes sancions de conductes incíviques, però en el cas d’establiments comercials 
de vint-i-quatre hores no era possible. 

Per tant, el que els proposem avui amb aquestes propostes d’acord és adoptar el marc 
normatiu a la possibilitat de la sanció, com dic, sempre buscant de garantir la convivència 
social i ciutadana i, per tant, sancionar quan calgui, quan s’escaigui, aquests 
comportaments incívics. Veuran també que en el punt be, el que fem és incloure en la 
relació d’infraccions aquests comportaments de consum, de venda, perdó, i consum 
d’alcohol en aquests tipus d’establiments. 

I espero poder resoldre els dubtes que hi hagi i comptar amb el seu suport. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres ens oposarem, ens oposarem a aquest punt i ho farem, en primer lloc, per 
coherència amb el nostre posicionament polític envers una ordenança que ja, quan es va 
aprovar l’any 2012, va ser una ordenança que nosaltres ens hi vam oposar. És una 
ordenança que, de fet, fa quatre anys que ja està en marxa en aquesta ciutat i crec que 
no enganyaré ningú si crec o si afirmem que de solucions o de canvis no n’hi han hagut 
en el fons de la situació. Hi continuen havent, diguéssim, comportaments de tot tipus, hi 
continua havent, evidentment, desigualtat, hi continua havent exclusió, hi continua 
havent violències de tot tipus, és una realitat que existeix a la ciutat i aquesta ordenança 
bàsicament el que ha servit ha sigut per ser punitiva envers unes actituds i sobretot una 
manera de tapar la realitat objectiva que existeix a la ciutat de desigualtats, exclusions i 
actituds de molt tipus. 

De fet, nosaltres avui serem coherents, senyora Paneque, el que passa que ens sorprèn 
que vostè, que va votar en contra d’aquesta ordenança de civilitat l’any 2012, avui se’ns 
presenti com a màxima garant i la màxima defensora d’una ordenança de civilitat. 
Nosaltres avui, per tant, mantindrem el nostre no, un no contundent, un no clar, un no 
coherent, no com vostè, senyora Paneque, que avui, doncs, sembla la més defensora de 
l’ordenança que va portar el senyor Puigdemont en el seu moment en aquest Ple i això 
no podem dir que..., ens decep, ens decep perquè és la política del PSC històrica, de fet, 
la de quan està a l’oposició, fer veure que és d’esquerres i defensar uns posicionaments 
i, quan està al govern, governar de la forma més conservadora que hi pot haver. 

Però és que, a més, no compartim l’escenari més concret, un cert deix que hi ha en el fet 
que estem multant o estem sancionant una venda concreta d’alcohol en unes botigues 
de vint-i-quatre hores, mentre permetem que l’alcohol pugui ser consumit en altres 
indrets de la ciutat, fins i tot en altres indrets que tenen terrassa a l’espai públic, fins i tot 
en algun cas hi ha algun establiment –no cal dir-ne el nom– amb barres en la pròpia 
plaça i en la pròpia escena pública, diguéssim, al carrer, gent que durant l’any posa 
barres al carrer i serveix al carrer des del bar i llavors si tu estàs a la terrassa, doncs, ho 
pots consumir; ara bé, anant a una botiga a comprar alcohol, això ens sembla que és 
dolent. És a dir, aquells que el consumeixen a casa, aquells que ho poden consumir amb 
amics, però que no sigui en un bar, doncs això no penalitzem. Nosaltres aquest tipus de 
comportament que ens sembla..., doncs no el podem compartir a nivell de fons, 
diguéssim, aquesta actitud discriminatòria, entenem i avui se’ns ha presentat que la lluita 
contra les addicions amb les drogues, evidentment, tots hi estem, però que hi han dobles 
vares de mesurar que no compartim. 

I finalment i ja que parlem de l’ordenança de civilitat, sí que m’agradaria acabar 
reivindicant el dret a la ciutat, el dret a aquella ciutat que no es privatitza, a una ciutat que 
com deia David Harvey, diu, vaja, és, i si em deixen llegir: «La creació de nous espais 
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urbans comuns, d’una esfera pública amb participació democràtica activa, requereix 
remuntar l’enorme onada de privatització que ha estat el mantra d’un neoliberalisme 
destructiu. Hem d’imaginar-nos una ciutat més inclusiva, encara que sempre conflictiva, 
basada no només en una jerarquització diferent dels drets, sinó també en diferents 
pràctiques polítiques i econòmiques. Si el nostre món urbà ha estat primer imaginat i 
després fet, ara pot ser reimaginat i refet. L’inalienable dret a la ciutat és un objectiu pel 
que val la pena lluitar.» L’aire de la ciutat ens farà lliures, s’acostumava a dir, doncs bé, 
avui l’aire està una mica contaminat, però es pot netejar. Per tant, deroguem ja aquesta 
ordenança de civilitat. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, els asseguro que no ens hem posat d’acord 
amb el senyor Salellas, a l’hora de fer cites, però jo també porto una cita i no estem 
d’acord..., perquè nosaltres no votarem en contra però tampoc hi votarem a favor. 
Perquè per nosaltres aquesta ordenança ja des del seu inici no respon a l’esperit que 
nosaltres volem en una ordenança d’aquest tipus, que és un esperit molt més pedagògic. 
És cert que les corporacions locals poden intervenir en l’activitat dels ciutadans, entre 
altres, des de les ordenances, com també és cert també que ( . . . ) competències 
municipals, serà des de la proximitat als detalls quan es podrà regular d’una manera més 
ajustada i pròxima a la realitat social. Entenem també que, en una societat que 
malauradament no s’autoregula, cal l’existència d’instruments normatius amb la voluntat 
de mantenir un clima de convivència social entre els ciutadans, siguin veïns o visitants. I 
és per tot això que no posem en qüestió la necessitat de regular determinats aspectes de 
la vida de la ciutat, ara bé, sí que qüestionem un sistema reiteratiu de sancions, multes i 
penalitzacions que s’allunyen d’aquest vessant més pedagògic. 

Està clar que si volem una ciutat més acollidora i confortable hem de respectar-nos 
mútuament. I permeti’m fer una cita ara de John Stuart Mill, que recull en gran manera la 
nostra opinió entorn a les llibertats personals: «L’única demarcació de la conducta de 
qualsevol persona per la qual aquesta és responsable davant la societat és la que afecta 
els altres. En la part que només l’afecta personalment, la seva independència és per 
descomptat absoluta. Sobre si mateix, sobre el seu cos i sobre el seu esperit, l’individu 
és sobirà.» I d’aquesta cita en podem extreure una conclusió i és que la meva llibertat 
acaba on comença la de l’altre, és a dir, la meva llibertat es limita o està limitada per la 
llibertat de l’altre. Però potser no totes les llibertats són equivalents i és per això que cal 
que algú i, en aquest cas, l’Ajuntament, garanteixi un esquema similar a les llibertats útils 
a tots per tal d’evitar que la llibertat d’uns sigui tan minsa que resulti impracticable. I aquí 
voldria compartir una reflexió, que ja no una cita, i és que cada progrés en la llibertat d’un 
grup, d’un país, d’un poble, repercuteix en l’altre grup, i l’afany de llibertat és joiosament 
contagiós. Quan un grup de persones aconsegueixen augmentar la seva llibertat 
respecte a un opressor, això esperona les llibertats dels altres pobles. Així, la meva 
llibertat no pot acabar aquí on comença la llibertat de l’altre, si es donés el cas que la 
meva llibertat és massa minsa o si em manca el més bàsic per la seva dignitat. I 
perdonin, però amb aquestes reflexions potser m’he allunyat una mica del tema que 
estem tractant, però em sembla que estem vivint uns temps on les llibertats estan sent 
objecte de persecució amb vilesa i amb maldat. 

Un cop compartides aquestes reflexions i valorant la modificació que ens proposen, 
pensem que hi han actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la 
qualitat de vida i que és indispensable disposar d’una eina al servei de la convivència, la 
ciutadania i el bon veïnatge. El que ens proposen a la transposició d’un precepte de llei, 
el 10/98, i el contingut en si no ens sembla malament. Trobem raonable la prohibició de 
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venda de begudes alcohòliques ( . . . ) que es proposa i en els establiments que no 
obtinguin la llicència corresponent. Ara bé, com ja li deia, no compartim l’esperit que em 
sembla que inspira l’ordenança de civilitat actual aprovada en el mandat passat pel qual 
en gran part dels punts considerem que passen d’una societat que aquí hem parlat 
moltes vegades com una societat educadora a una societat més aviat sancionadora. Van 
aprovar un text punitiu basat en la repressió de les males conductes, més que no pas en 
un model de convivència ciutadana centrat en l’espai públic i en una concepció més 
integral de la seguretat i la convivència i de la protecció i la garantia de drets. 

En fi, el que reclamem a tots els nivells és una gestió més pedagògica d’aquesta..., una 
gestió més pedagògica a l’hora d’aplicar què fem i com ho fem i les motivacions que ens 
hi porten. Si no ho tenim mal entès, aquesta proposta de modificació s’inicia a petició del 
propi cos de la Policia Local, és a dir, també els genera una dificultat a l’hora de portar-la 
a terme. Mal voldríem entorpir la feina d’aquesta cos, sinó, al contrari, facilitar que la 
puguin fer; ara bé, fer-ho sempre des d’aquest vessant més educatiu i pedagògic que 
considerem que és possible. Per tant, ens abstindrem en la present votació. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I no sé si la tinenta 
d’alcalde vol fer alguna precisió... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, per donar resposta. Mai hagués imaginat 
que acabaríem amb un debat sobre les llibertats, que és un debat molt interessant, però, 
en tot cas, ja començava aquesta intervenció dient que aquesta modificació puntual 
d’una ordenança de civilitat, que efectivament pot requerir d’un procés de revisió en el 
sentit que vostès deien, però que precisament vaig demanar a la resta de regidors i 
regidores que conformen aquest equip de govern que em permetessin fer aquesta 
modificació puntual per assumir una problemàtica que tenim molt present. 

I jo, senyor Salellas, jo ja entenc que de tots els punts d’acord, sigui el que sigui del que 
es tracti, el PSC des que ha entrat al Govern ha deixat les polítiques d’esquerres i tot 
això que vostè diu, ja ho entenc. Però, miri, com que vostè a més ja entenc que aquesta 
argumentació li he fet moltes vegades i ja li he dit que mantenir-se en una puresa 
ideològica a mi em sembla de poc resultat pràctic per a la ciutat, i això ja li he explicat i 
sembla que no ho comparteix, li suggereixo que m’acompanyi cada mes a tots els barris 
que anem a fer taules de seguretat i comprovarà per part dels ciutadans i ciutadanes que 
aquesta és una problemàtica molt present, molt present en els barris, i que malmet la 
convivència entre veïns. I que efectivament aquí hi ha dues llibertats en contraposició, 
però que l’obligació de l’Ajuntament de Girona és garantir la que majoritàriament pensem 
que pot mantenir aquesta convivència. I, en aquest cas, n’estem segurs i ho fem amb tot 
el convenciment, que evitar la venda d’alcohol de les onze de la nit a les vuit del matí 
donarà dret de descans i de bona convivència a la majoria de veïns i veïnes de la ciutat 
de Girona. Per tant, més enllà del que vostè digui i jo li pugui replicar a l’entorn de les 
polítiques del PSC i de si som més de dretes o som més d’esquerres, li suggeriria que 
m’acompanyés i pogués escoltar per part dels veïns i veïnes quina és la problemàtica 
present i ben real als barris de Girona. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs... Molt breu, 
eh, si us plau... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, no, jo estaré encantat 
d’acompanyar-la on vostè em digui a visitar el que hagi de visitar, només faltaria. També 
agrairia que la taula que vostès es van comprometre de crear de seguretat i de treball de 
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model de seguretat de la ciutat ja fa uns mesos l’haguessin convocat per primera 
vegada. 

Moltes gràcies, senyora Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Li responc molt breument per donar resposta a 
aquesta inquietud que vostè manifesta. Com sap, per convocar la taula, s’ha d’aprovar el 
reglament, aquest reglament s’està elaborant, igual que el del nomenclàtor, les coses 
requereixen un temps administratiu, efectivament. En el Ple de novembre vostè tindrà 
aquest reglament, en podrà fer totes les consideracions, vostè i el seu grup municipal, 
que consideri oportunes i en la seva aprovació final, en aquell moment, podrem convocar 
la taula. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs moltes gràcies. Passaríem, 
doncs, a la votació, si els sembla. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  

S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, Partit Popular, 
integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per 
Girona, inicialment la modificació dels articles 15 i 27 de l’ordenança municipal de civilitat 
de Girona. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

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

 

5.   Acord  de  l'establiment  del  Servei  Municipal  d'Ocupació,  aprovació  del 
projecte d'establiment i del reglament que el regula. 

Per  acord  plenari  de  data  11  de  juliol es  va  Ratificar  l'establiment  del  Servei 
Municipal d'Ocupació en base a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema 
d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que integra els serveis locals 
d'ocupació dins l'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya. 

Per  acord  plenari  de  data  11  de  juliol  es  va  aprovar  inicialment  el  projecte 
d'establiment  del  Servei  Municipal  d'Ocupació,  així  com  el  reglament  regulador del  
mateix,  es  va  sotmetre  a  informació  pública  i  es  va  concedir  audiència  als 
interessats. 

Atès que durant el període d'informació pública i d'audiència als interessats no s'han 
presentat al·legacions ni  reclamacions al projecte d'establiment del Servei Municipal 
d'Ocupació, així com el reglament regulador del mateix, 

1. ACORDAR l'establiment del Servei Municipal d'Ocupació. 

2. APROVAR el projecte d'establiment del Servei Municipal d'Ocupació, segons el text 
que consta com a annex als presents acords. 

3.  APROVAR  el  reglament  de  funcionament  del  Servei  Municipal  d'Ocupació, 
segons el text que consta com a annex als presents acords. 

4.  PUBLICAR  els  presents  acords  i  el  text  íntegre  del  Reglament  en  el  Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, inserir-los en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i  
anunciar  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  la  referència  del Butlletí 
Oficial de la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el text. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord el regidor d’Ocupació. Senyor Rodríguez... 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal ( PSC-CP): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
simplement dir que no hem rebut al·legacions a aquesta aprovació definitiva, però això 
no vol dir que s’hagin recollit totes les aportacions que els grups han anat fent en 
diverses ocasions. El Servei Municipal d’Ocupació, com saben, no és una cosa que es 
creï ara, ja fa anys que funciona i antigament tenia altres noms. Ara fa sis o set anys va 
agafar el nom de Servei Municipal d’Ocupació, que estem a Sant Narcís bàsicament i a 
les hortes de ( . . . ) a les hortes de Santa Eugènia. És un servei que evidentment té 
l’objectiu principal de fer actuacions en matèria de formació per l’ocupació, la inserció i la 
intermediació laboral. Tot això per què? Doncs per intentar l’accés al mercat de treball al 
conjunt de la població gironina. Bàsicament, per tant, aquest és l’objectiu que ja es ve 
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complint fa anys i l’únic que fem ara és una mica adaptar tot aquest servei a la nova llei 
de l’any passat de la Generalitat. 

Jo simplement destacaria algun dels principis rectors que continuen tenint i que crec que 
són importants. Ja saben que hi ha una carta de drets i deures dels usuaris, jo crec que 
és molt important que la gent sàpiga els seus drets, però també els seus deures. Ens 
hem trobat en molts casos persones que fan un intent, però després no tenen un 
seguiment, no hi ha un compromís. Les persones que estan aturades o les persones que 
volen un treball han de fer un esforç i això crec que s’ha de recollir fins i tot en aquest 
reglament. Bàsicament els principis rectors són que sigui un servei universal i gratuït –
evidentment es compleix–, que treballi amb igualtat de tracte i no discriminació vers les 
persones usuàries, que intenti afavorir la inclusió i la integració de totes les persones i 
col·lectius, que busqui una coresponsabilitat, el que deia, que hi hagi un compromís per 
part dels usuaris també, que siguin uns serveis de qualitat, que intentem coordinar-nos 
amb totes les àrees municipals, que sigui transversal i que s’adapti, potser, a les noves 
demandes laborals de la societat. Bé, doncs en definitiva a partir d’avui es crea aquest 
servei municipal que ens donarà més possibilitats d’atendre les demandes dels usuaris. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Rodríguez. 
Alguna intervenció? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el vot 
favorable del meu grup en aquest punt. Nosaltres hi vam donar suport la primera vegada 
que va venir aquí al plenari i creiem, doncs, que és important l’establiment d’aquest 
Servei Municipal d’Ocupació, penso que està fent una bona feina i l’ha de continuar fent. 
Les dades que vostè ens explica cada inici de Ple també ens demostren que estem fent 
les coses bé i, per tant, estem poc a poc ajudant tots els gironins i les gironines a tirar 
endavant. 

I només una cosa, revisant les intervencions del Ple del mes de juliol, crec que era el 
senyor Calvo que parlava de la preocupació dels aturats de més de quaranta anys i de 
més de cinquanta anys, i la senyora Paneque en aquell moment ens deia que 
possiblement tindríem unes notícies amb relació a polítiques d’ocupació per a aquests 
col·lectius perquè ja havia parlat amb la consellera. Jo he cregut oportú que també era 
un moment per preguntar, donat que avui tornàvem a parlar de l’SMO, doncs, si hi havia 
alguna novetat i si aquestes bones notícies que al juliol, senyora Paneque, ens 
anunciava, ja havien arribat o hem d’esperar alguns mesos més a saber si la consellera 
ens ha respost en aquest sentit d’aquelles demandes que li havíem fet per a aquests 
col·lectius que aquí a la ciutat de Girona també és molt necessari ajudar. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, estem d’acord que el Servei 
Municipal d’Ocupació és un servei clau per a l’ocupació a la nostra ciutat, però també és 
cert que aquest servei precisament es troba en una situació jo diria que amb molta 
precarietat de personal. I això es deu sobretot amb el fet que depèn no diré amb un cent 
per cent, però amb una proporció molt important, el seu finançament, dels programes 
d’ocupació, subvencions, ajudes, etcètera, que vénen sobretot per part de la Generalitat, 
però bàsicament de fons socials europeus, o sigui, gestionats o vehiculats a través de la 
Generalitat, però de fons socials europeus. A tot això s’hi va sumar fa pocs anys el 
programa Girona Actua, que sí que era un programa proposat ja des de l’Ajuntament de 
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Girona i que pretenia també donar una continuïtat a algun d’aquests programes de 
foment de l’ocupació. Això passa perquè realment no s’ha considerat mai com una 
competència pròpia dels ens locals i l’establiment d’aquest servei entenem que és una 
oportunitat, doncs, per realment fer que aquesta sigui una competència que realment 
l’Ajuntament l’assumeixi i, per tant, donar certa estabilitat. Entenem nosaltres aquest 
establiment com una eina per treballar en aquest sentit, però també és cert que això, 
diguéssim, requereix finançament. I, per tant, també el que ens tocarà, per tant, és si 
assumim aquest establiment i volem donar aquesta estabilitat als programes, projectes, 
etcètera, haurem també de reclamar a la Generalitat que ho consideri també a nivell de 
donar els recursos suficients per donar-hi aquesta estabilitat, no només a través de 
programes d’un any, de sis mesos, de dos anys, sinó assegurant una continuïtat a 
aquest finançament. 

Per tant, entenem que aquest establiment és una oportunitat per donar certa estabilitat 
tant als projectes com evidentment també a la plantilla, i esperem que així sigui i així ho 
permeti. Entenem, en qualsevol cas, que aquest establiment del servei municipal no 
deixa de ser una eina per treballar pel que dèiem, pel foment de l’ocupació. Però aquí 
també, i nosaltres ho vam dir ja en el seu moment, entenem que el repte de cares al futur 
no serà només treballar pel foment de l’ocupació, sinó sobretot per la qualitat de 
l’ocupació. Cada mes, quan escoltem l’informe d’Alcaldia, ens parlen d’aquesta 
disminució de l’atur, augment de l’ocupació o augment de la contractació, però també és 
cert que cada ics temps apareixen notícies als mitjans de comunicació o apareixen 
dades que posen sobre la taula la baixa qualitat d’aquesta ocupació que s’està creant. I, 
per tant, doncs esperem que aquest Servei Municipal d’Ocupació també sigui una eina 
per treballar per la qualitat de l’ocupació a la nostra ciutat. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, felicitar per l’aposta 
clara que estan fent amb relació a aquest Servei d’Ocupació, penso que és important per 
a la ciutat gaudir d’un recurs d’aquestes característiques. I alhora me sumo també a 
aquesta, diguem-n’hi, reivindicació per aquest equip de treball, un equip que ha estat en 
precari durant molt i molt de temps i el qual vostè ens anuncia en un escrit una mica 
minso, i això sí, permeti’m que li sigui una mica crític, un escrit una mica minso amb 
relació a l’estructura. Potser l’estan elaborant i potser estan en fase de preparació, és a 
dir, si hi ha més document i no ens l’han avançat, li demano disculpes, si estan encara 
en fase d’elaboració, doncs, sí que li reclamem, per exemple, que en la seva explicació 
que ens parlen de quaranta-quatre treballadors i set d’estructura, ens diuen que n’hi han 
tres que són tres tècnics d’ocupació. Clar, que vostè em defineixi, dels quaranta-quatre 
llocs de treball, tres que són tècnics d’ocupació, crec que és una mica minso o «escuet» 
pel que és un servei d’aquestes característiques. Nosaltres pensàvem que seria..., hi ha 
aquesta aposta clara i ambiciosa, pensàvem que seia un document on potser podríem 
veure l’organigrama, les funcions, els llocs de treball, les àrees estratègiques, la 
planificació... 

Agraïm moltíssim que a l’informe sobre l’ocupació s’hagin tingut en compte les nostres 
consideracions. Moltes gràcies. I de fet, jo crec que avui sortia una primera dada, aquest 
91 per cent de la nova ocupació en l’àmbit de serveis. Alguna lectura n’hem de treure, 
segurament que estan fent bé coses i d’altres que potser hauríem d’aconseguir que la 
indústria o altres sectors creixin una mica, el 91 per cent de creixement amb un sector 
molt concret ens fa estar molt pendents de l’arribada de tot plegat, que també en les 
dades hem vist que hi ha una repunta d’arribada de persones. Per tant, pensàvem que 
aquest..., diguéssim, valorem l’aposta en aquesta àrea, però ens sembla que hauríem de 
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ser una mica més exigents. És cert que d’on venim al que estem ara generant és una 
millora qualitativa, però, clar, pensem que no per això hem de deixar de ser menys 
exigents. 

Després també hi ha una altra part que em queda, diguéssim, fosca, i és com es 
finançarà. Perquè estem segurs que hi ha una part de finançament i tal com ens 
explicava vostè que no depèn de l’Ajuntament i una altra part que sí que depèn de 
l’Ajuntament. Volem suposar que la part d’estructura és la que assumeix l’Ajuntament i 
que la part que no és d’estructura potser no, però tampoc queda clar en el document. Per 
tant, és un document molt de supòsits. Tindrà la nostra aprovació, com no pot ser d’altra 
manera per tirar endavant i que això pugui donar resposta, però ens sembla –i així li 
demanem– que si hi ha una visió clara de com s’estructura aquest servei, quina serà la 
dotació pressupostària i què hi destinarà l’Ajuntament de manera estable, fixa, de 
manteniment estructural, i si són aquestes set persones, doncs ja ho podria haver dit, 
aquestes set persones seran les que aniran a càrrec de la partida de l’Ajuntament, i si no 
ho són, doncs quina és la part de variable. I sobretot com afectarà això a aquest servei 
que en ser un servei d’ocupació a vegades ha tingut contractacions que no han sigut del 
tot, diguéssim, en la línia que s’hauria d’esperar d’una administració pública, entenent 
que la inestabilitat d’algun dels membres d’aquest equip ha generat incerteses al llarg 
dels últims anys. 

Per tant, de nou, el felicitem, l’encoratgem i el recolzem a tirar endavant qualsevol acció 
en aquest sentit, i esperem veure aviat aquestes propostes o aquesta estructura o 
aquest disseny d’aquest servei. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Calvo. No sé 
si el senyor Rodríguez vol fer algun aclariment... 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal ( PSC-CP): Per fer un comentari, sí, que la senyora Veray 
demanava si hi havia alguna novetat. Mira, bàsicament tot el que depèn de la Generalitat 
són programes que van anunciant ells i ens convoquen, però nosaltres, com que no 
sabem exactament si es convocaran o no, hem apostat pel Girona Actua i així responc 
una mica. Clar, el Girona Actua, no sé si s’hi van fixar, amb les bases hem intentat que 
els joves tinguin menys benefici al que son les empreses, no menys benefici..., vull dir, 
hem primat la gent gran. Per tant, si mireu les bases del Girona Actua, per exemple, per 
dir-los..., el cas de treballadors de quaranta-cinc a cinquanta-quatre anys per a jornades 
completes, import equivalent al cent per cent del salari mínim interprofessional, o sigui, 
que el cent per cent. En canvi, si anem a franges més endarrerides, doncs no és tant el 
cent per cent, i així hi ha una gradació. I persones, treballadors de més cinquanta-cinc 
anys, igualment, l’import equivalent és el cent per cent. Vull dir que nosaltres amb el 
nostre programa, el programa municipal, sí que hem apostat per la gent gran, 
bàsicament, per tots els trams, evidentment, però a partir de quaranta-cinc tenen unes 
bonificacions a les empreses que són importants durant sis mesos. 

Evidentment si es pot ampliar l’estructura del servei, millor, això està clar i també pot ser 
una demanda meva, però no sé, senyor Calvo, suposo que..., no sé si li ha arribat, però 
sí que hi ha la descripció d’aquestes persones, hi ha una directora, hi ha un arquitecte 
tècnic, hi han psicòlegs, hi han tècnics d’ocupació, tècnics prospectors, tècnics de 
justificació econòmica i auxiliars administratives, surt al document. I evidentment totes les 
altres persones depenen dels programes que hi ha, que nosaltres fem convenis amb la 
Generalitat. Per tant, l’estructura és aquesta i sí que surt al document, per això dic que 
no sé, el document és complet i hi ha totes les funcions, que no cal que els les llegeixi, 
però hi ha totes les funcions del servei, ja dic, la carta de drets i deures els equipaments i 
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finançament, règim d’infraccions i les disposicions finals. És un document que tal com 
ens demana, diríem, perspectivament a nivell oficial, crec que és complet i potser vostè 
el que demana, doncs, són les previsions que es fan cada any i això evidentment ja ho 
tindrà i ho tindran tots els grups, només faltaria. I crec que res més. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs moltes gràcies. I passaríem, 
doncs, a la votació d’aquesta proposta d’acord. 

Vots a favor de la proposta? 

Perfecte, doncs moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per unanimitat 
l’establiment del Servei Municipal d’Ocupació. 

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

 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, 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. 

 

6.   Aprovar  definitivament  el  "Reglament  de  creació  i  funcionament  de  la 
Comissió   del   Nomenclàtor   i   del   procediment   per   a   l'assignació   de 
denominacions de vies urbanes i espais públics del municipi de Girona". 

El Ple, en sessió ordinària del dia 6 de juny de 2016, va adoptar, entre d'altres, el 
següent acord: 

Aprovació inicial del Reglament del Nomenclàtor per a la regulació específica de 
l'assignació i canvis de noms de nous carrers i espais públics de la ciutat. 

El  Ple,  en  sessió  ordinària  celebrada  el  dia  6  de  juny  de  2016,  va  aprovar 
inicialment  el  Reglament  del  Nomenclàtor  per  a  la  regulació  específica  del 
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procediment  per  a  l'assignació  de  denominacions  de  vies  urbanes  i  espais públics 
del municipi de Girona. 

L'expedient  fou  sotmès  a  informació  pública,  pel  termini  d'un  mes,  mitjançant 
edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7154, de 4 de 
juliol de 2016; en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 121, de 27 de juny de 
2016; en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament del 27 de juny al 26 de juliol de 2016; en el 
Diari de Girona, el dia 29 de juny de 2016; i en el Punt Diari, el dia 30 de juny de 2016. 

Durant el termini d'informació pública s'han presentat al·legacions per part de la Sra.   
Maria   Mercè   Roca,   en   representació   del   Grup   Municipal   d'Esquerra 
Republicana   de   Catalunya   -   Moviment   d'Esquerres   -   Acord   Municipal   (re 
2016030522); el Sr. Romà Monreal i Bosch, en representació de l'Associació de veïns i 
veïnes Palau-Sacosta, Mas Xirgu i Avellaneda (re 2016033674); la Sra. Purificación  
Molina  Requena,  en  representació  de  l'entitat  Xarxa  de  Dones Girona (re 
2016035980); i finalment Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): , en 
representació del  Grup  Municipal  de  la  CUP  -  Crida  per  Girona  (re  2016036258).  
Totes  les al·legacions han estat estudiades, tal com consta en l'informe tècnic que obra 
a l'expedient, el qual, d'acord amb el que disposa l'article 89.5 de la Llei 30/1992, de  26  
de  novembre  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del Procediment  
Administratiu  Comú,  s'accepten  com  a  motivació  de  la  present resolució,  i  de  la  
que  s'en  donarà  trasllat  als  al·legants,  en  la  seva  part necessària. 

Primer. Estimar l'al·legació nº 2 i desestimar la nº 1, 3, 4, 5, 6 i 7 formulades per la  Sra.  
Maria  Mercè  Roca  en  representació  del  Grup  Municipal  d'Esquerra Republicana   de   
Catalunya   -   Moviment   d'Esquerres   -   Acord   Municipal   (re 2016030522);  
desestimar  les  al·legacions  nº  1  i  2  formulades  pel  Sr.  Romà Monreal  i  Bosch  en  
representació  de  l'Associació  de  veïns  i  veïnes  Palau- Sacosta,   Mas   Xirgu   i   
Avellaneda   (re   2016033674);   estimar   parcialment l'al·legació nº 1 i desestimar les nº 
2 i 3 formulades per la Sra. Purificación Molina Requena en representació de l'entitat 
Xarxa de Dones Girona (re 2016035980); estimar les al·legacions nº 1, 3, 4 i 8, estimar 
parcialment la nº 7 i desestimar les nº 2, 5, 6, 9, 10 i 11 formulades per Sra. Laia Pèlach 
Saget (CUP-Crida per Girona):  en representació del  Grup  Municipal  de  la  CUP-Crida  
per  Girona  (re  2016036258);  respecte  al reglament aprovat inicialment pel Ple 
d'aquest Ajuntament, en data 6 de juny de 2016, basant-se en els fonaments que 
consten a la part expositiva de l'informe tècnic,  de  data  20  de  setembre  de  2016,  
emès  pel  Cap  de  la  Unitat  Municipal d'Anàlisi Territorial. 

Segon.  Aprovar  definitivament  el  "Reglament  de  creació  i  funcionament  de  la 
Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de  vies  
urbanes  i  espais  públics  del  municipi  de  Girona"  segons  el  text  que consta com a 
annex al present expedient. L'aprovació s'esdevé en fonament als articles 49 de la LBRL, 
d'acord amb la modificació introduïda per la Llei 11/1999 de  21  d'abril,  66  del  
Reglament  d'Obres,  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals (ROAS), Decret 179/1995, 
de 13 de juny, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28  d'abril,  que  aprova  el  Text  
refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de Catalunya. 

Tercer.  Notificar  els  presents  acords  als  interessats  i  a  les  persones  que  han 
comparegut durant el tràmit d'informació pública i audiència. 

Quart. Publicar els presents acords i el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial  
de  la  Província  en  aplicació  dels  articles  70.2  de  LBRL,  d'acord  amb  la 
modificació introduïda per la Llei 11/1991 de 21 d'abril, i 66 del ROAS, i inserir- los en el 
tauler d'edictes de l'Ajuntament, així com anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de 
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Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s'hagi publicat 
íntegrament el text. 

Cinquè. Comunicar els presents acords i el text del Reglament a l'Administració de l'Estat 
i de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 56.1 de la LBRL i 65.3 
del ROAS. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà la present proposta el regidor senyor Martín. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Al meu entendre, 
estem davant d’un punt del Ple important per al conjunt de la ciutadania de Girona, 
l’aprovació definitiva del reglament del nomenclàtor. Els tràmits varen començar amb 
l’aprovació inicial al Ple del passat mes de juny. Per arribar al dia d’avui ha estat 
necessària la participació i col·laboració d’entitats municipals, grups polítics, així com 
dels tècnics de la casa en les seves diferents àrees sumant valor afegit. Tots han fet 
aportacions importants i en vull donar les gràcies. L’expedient va estar sotmès durant el 
termini preceptiu d’un mes a informació pública; vàrem rebre quatre escrits 
d’al·legacions, dos procedents de grups municipals i un d’una associació de veïns i un 
altre d’una entitat, totes elles contestades en termini i forma. 

Ens agradaria comentar públicament la resposta a les tres principals famílies 
d’al·legacions. La primera, sobre la fixació de criteris concrets relatius a propostes 
concretes al reglament del nomenclàtor. La comissió durant la seva feina establirà 
prèviament quins seran els criteris de treball, els criteris establerts en les al·legacions 
seran presentades als grups de treball. En cada cas concret se’n poden afegir de noves 
o bé subratllar les més importants, sempre a favor de la major participació possible i dins 
del grup de treball. 

La segona, insistint en aquesta mateixa qüestió anterior, sobre establir una quota fixa 
entre personalitats masculines i femenines, el reglament reconeix l’existència d’un 
desequilibri històric entre les denominacions d’homes respecte a les de dones, és el 
dèficit històric en matèria d’igualtat de gènere. Per tant, estem absolutament d’acord que 
la voluntat compartida entre els grups municipals aquí representats és aportar justícia en 
aquest desequilibri que encara avui pateixen les dones. 

I tercer, sobre el període mínim de cinc anys des de la defunció pel que fa a l’estudi 
d’inclusió dins del catàleg. Si bé com a regla general s’estableix aquest període, la 
comissió estudiarà cas per cas. En definitiva, entenem que les al·legacions d’una manera 
o una altra són estimades i compartim el fons i donem les gràcies. 

La primera feina del reglament serà la d’establir i convocar la comissió, estarà formada 
per representants polítics, agents de la societat, tècnics de la casa en matèria d’història, 
estadística, igualtat de gènere i territori, formant un consell àmpliament representatiu al 
servei dels ciutadans. Estem convençuts que estem davant un reglament modern i 
pioner, molt esperat i, per primera vegada en la història del municipi, amb àmplia 
representació per decidir sobre el nom dels nostres carrers, que en definitiva és parlar de 
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la nostra ciutat i de les persones que hi viuen, sempre en clau gironina. Al nostre 
entendre, el reglament té els següents eixos bàsics que volem destacar: la transparència 
del procés, el rigor del procés i complint al peu de la lletra els criteris d’aplicació legal de 
la Llei de memòria històrica i de la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, que hi 
restem obligats per les lleis catalanes, però també per les conviccions compartides. 

Finalitzo dient que en aquest plenari sempre hi ha hagut, fins i tot històricament, un acord 
de posar les qüestions de ciutat davant d’això que ens separa ideològicament. En el 
procés de fer un reglament que fixi qui posa els noms dels carrers de Girona –són els 
gironins i les gironines–, he sentit l’acompanyament dels diferents grups municipals i els 
ho agraeixo. Qui fa de Girona això que és sempre és la seva gent, aquest reglament ho 
reconeix i dóna tota la sobirania als gironins i gironines perquè decidim plegats com és 
Girona i el nom dels seus carrers. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Martín. No 
sé si hi ha alguna intervenció... La senyora Pèlach. Endavant. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, miri, en un primer moment 
m’hauria agradat votar que sí en aquest punt, realment a cegues una mica ho hauria fet, 
perquè és una demanda realment que ve del moviment feminista, de la Xarxa de Dones 
Girona, precisament fa força temps que va presentar una moció que incloïa aquest tema. 
I en aquest sentit, doncs, el fer el que avui dia es refermi, es faci efectiu, doncs hi ha un 
objectiu completat i entenc que és positiu en aquest sentit. Ara bé, quan he revisat les 
al·legacions, m’ha sabut molt greu veure que, en primer lloc, moltes han estat 
desestimades, però en segon lloc, a més a més, aquelles que quan vam parlar m’havien 
dit que estaven estimades, acceptades, realment les he vist tan desdibuixades en el text 
que sincerament se’m fa difícil avui poder donar suport al text que ens presenten per 
posar a votació. 

Veig en aquestes propostes o en aquest document final, a partir de les al·legacions que 
hem fet, que no es vol fer efectiu, posar sobre el paper, aquest compromís de 
compensació del dèficit històric amb les dones. Parlen d’acció positiva, parlen de posar 
en igualtat de propostes homes i dones, però és que el dèficit històric és molt important, 
llavors aquest punt de partida no pot ser l’únic. Per compensar aquest dèficit històric no 
podem partir d’un pla d’igualtat, no podem tractar de la mateixa manera les propostes 
amb noms d’homes o amb noms de dones o col·lectius femenins i col·lectius masculins, 
no podem, no podem perquè existeix un dèficit històric molt gran i això cal tenir-ho en 
compte. Jo sincerament en el seu text no veig aquest interès, aquesta motivació. 

A més a més, veig que no han tingut en compte també en aquestes esmenes que en 
teoria estaven estimades, però ara han retirat tots els esments que fem al tema de la 
religió catòlica, una vegada més. També, al mateix temps, veiem que s’evita el debat de 
la memòria històrica. Diu: «Complirem la llei.» Bé, la llei marca aquesta possibilitat de 
canviar els noms i, en canvi, vostès han evitat incloure aquest concepte en el text, han 
evitat que hi hagi una aposta per eliminar aquelles nomenclatures clarament franquistes. 
Sap què passa? Que tant el tema de les dones i dels homes, en aquest cas, com el tema 
de la religió catòlica, com el tema del franquisme, són qüestions de poder, són qüestions 
que durant molts anys –molts anys– hi han hagut uns col·lectius, uns grups que han 
legislat, que han posat els noms, que han decidit per una qüestió de poder, que no 
d’autoritat, sinó perquè aquests grups tenien i exercien un poder sobre els altres, i això 
és el que ha permès que avui en dia tinguem el nomenclàtor que tenim. Això, 
sincerament, jo no veig que en el seu text hagin volgut reconèixer aquest fet i ( . . . ) 
intentar posar-hi solució. Vostès em diuen que després en la comissió això es debatrà; 
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és que jo crec que no es tracta que després en la comissió ens hàgim de discutir uns 
amb els altres sobre si hem de posar aquest nom, jo crec que hi ha d’haver un 
reconeixement previ. I a mi m’hagués agradat, doncs, que avui el Ple portés un text, 
aprovés un text on hi ha aquest reconeixement d’aquest poder que durant tants anys 
s’ha exercit i que, per tant, ha generat un dèficit històric en molts sentits. Jo sincerament 
no he vist aquesta voluntat. Vostè em diu que han estimat algunes de les al·legacions, jo 
li dic que sincerament, revisant-les, les al·legacions que vam fer i el resultat ( . . . ) que 
em proposen estan a anys llum i no hi veig realment aquesta voluntat. 

És precisament per tot això, perquè crec que el sentit de les nostres al·legacions no 
estan reconegudes i perquè em sap greu realment veure-hi aquesta poca valentia per 
reconèixer aquesta discriminació històrica durant tants anys, que avui ens abstindrem. 
Em costa votar-hi en contra, perquè precisament reconec la importància d’avui de portar 
aquest tema a Ple i que definitivament es faci efectiva aquesta Comissió de 
Nomenclàtor, però sí que és cert que no podem votar-hi a favor. 

Gràcies. 

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

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres per començar li hem de dir que celebrem molt poder gaudir d’una eina 
important com el nomenclàtor; vostè ho deia, és una eina important i sí que ho és, 
realment ho és. Nosaltres havíem insistit d’arribar al dia d’avui i, per tant, estem contents, 
tenim nomenclàtor. 

Ara bé, nosaltres vam presentar una sèrie d’al·legacions que realment estàvem 
convençuts i estem convençuts que haurien pogut millorar el text. Eren unes al·legacions 
que anaven en la línia de la igualtat de gènere, de la pau, de la memòria històrica i dels 
infants, i han estat desestimades, excepte una, totes han estat desestimades amb el 
raonament, com vostè ja ha dit al començament de la seva intervenció, que els criteris de 
denominació els fixarà la comissió, no el reglament. Entesos. Bé, nosaltres ho veiem 
diferent i nosaltres pensem que deixar aquests criteris a la comissió és deixar el 
nomenclàtor amb una certa arbitrarietat. És a dir, nosaltres ens sentiríem que aquest 
nomenclàtor té molta més robustesa jurídica si totes aquestes al·legacions haguessin 
estat introduïdes en el reglament. 

Perquè per nosaltres el reglament no és només una qüestió formal que digui «això s’ha 
de fer d’aquesta manera i d’aquesta altra», és molt important i per nosaltres té un 
contingut ideològic, per tant, llegint el reglament, doncs, s’hauria de veure la idea que 
tenim de la ciutat de Girona. I nosaltres tenim la idea de la ciutat de Girona, que s’ha de 
veure en els noms dels carrers, com un lloc de pau, com un lloc on els infants tenen 
també el seu espai, on evidentment les dones hi han d’estar molt representades i on 
sigui possible una revisió de la memòria històrica. Tot això nosaltres pensem que 
s’hauria de veure contemplat. 

Pel que fa, per exemple, a l’al·legació número 6, que ha estat desestimada i que pensem 
que és una llàstima, deia: «La possibilitat de revisar les denominacions vigents de les 
vies urbanes i espais públics d’acord amb els criteris fixats en l’article 12 del reglament.» 
I l’article 12 és precisament el que fa referència a la igualtat de gènere, de fet, el 
reglament només s’ocupa de la igualtat de gènere i ara li diré el que també ens sembla a 
nosaltres que es podia haver fet diferent. Doncs bé, la UMAT, quan vàrem aprovar el 
reglament, l’aprovació primera, va treure una nota que va dir que només un 7 per cent 
dels carrers de Girona tenen nom de dona, això no vol pas dir que el 93 per cent tinguin 
nom d’home, sinó que també hi ha tots els noms que són neutres. Però la nostra 
al·legació deia: «Aquests noms de dona s’han de mirar, perquè hi ha uns certs 
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desajustaments i s’han de revisar.» Per exemple els noms dels carrers de marededéus 
són noms de dona? És una pregunta que ens hem de fer. Són noms de dona? Són 
marededéus, però no estan posats allà perquè siguin dones que hagin fet coses 
importants a la societat, sinó perquè són marededéus. La plaça Montserrat, per exemple, 
és un nom de dona? No, no és un nom de dona, és un topònim. O, per exemple, hi ha un 
nom d’un carrer recollit aquí, és el nom d’una dona el mèrit de la qual és haver estat 
mare d’un home. Clar, tot això s’ha de revisar i tot això amb l’al·legació que nosaltres 
posàvem es podia haver incorporat ja en el reglament i, doncs, tenir ja una revisió 
d’entrada. 

I, bé, finalment, una última reflexió, aquest reglament crec que parteix d’uns continguts 
de primera i de segona. Continguts de primera? El gènere, perquè contempla el gènere. 
Però, en canvi, continguts que per nosaltres també són de primera, com és la pau, la 
memòria històrica, que en parla poc, doncs els deixa molt de banda. I per totes aquestes 
coses que li explico, doncs, nosaltres ens abstindrem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si el senyor 
Martín... Sí? 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo contestaré 
breument. L’objectiu del reglament és crear un punt de trobada per a la participació 
ciutadana en el qual es formarà un grup de treball aconsellat per una comissió tècnica. 
Aquest grup de treball format per grups polítics, electes que hagin concorregut a les 
últimes eleccions, entitats, associacions, fixaran tots aquests criteris de la pau, de la 
infància, igualtat de gènere, serà part de la feina que desenvoluparà dins dels seus 
primers passos l’establir tots aquests criteris. El reglament per regla general no deu ( . . . 
) fixar, perquè, si no, encasella tota la feina. D’aquesta manera, si tots els criteris estan 
prèviament establerts, igual s’haurien d’establir tots a la vegada i tots, el cent per cent 
dels criteris, per aquesta raó ja no caldria crear i constituir una comissió amb un grup de 
treball que debati les propostes sempre que es convoqui. Els punts de debat, els criteris 
seran canviants, perquè la societat i els interessos dels ciutadans canvien, es modifiquen 
al llarg de la seva vida i de la seva història. 

El reglament –i contestant breument també les al·legacions, les indicacions de la CUP– 
reconeix des de la introducció aquest dèficit, això és cert; no determina, i això també és 
cert, quines són totes les causes per les quals s’han produït aquestes deficiències de 
gènere. Vostès han indicat una de les causes, però estem convençuts que n’hi ha més. 
Dins de la feina de la comissió s’haurà d’indicar o haureu d’indicar o podreu proposar 
com a part integrant d’aquesta nova entitat, si voleu revisions, si voleu proposar pel millor 
de Girona canvis de noms, revisions, crítiques, canvis de criteris, etcètera. 

I agrair-vos els vots favorables a tots vosaltres i igualment també les aportacions. 
Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 



 

  28

Ciutadans, integrat per dos membres, Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, definitivament el 
reglament de creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment 
per a l’assignació de vies urbanes i espais públics del municipi de Girona. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7.   Autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública al Sr. 
Sebastià Martínez de Trincheria. 

Per  registre  d'entrada  de  data  29  d'agost  de  2016,  número  2016040636  el  Sr. 
Sebastià  Martínez  de  Trincheria  va  presentar  la  sol·licitud  de  compatibilitat  per una 
segona activitat pública, en concret, la de professor associat a temps parcial a la 
Universitat de Girona. 

El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que estableix, 
amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de desembre,   
d'incompatibilitats   del   personal   al   servei   de   les   administracions públiques,  que 
estableix e el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre d'altres, al personal al 
servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles dependents   (qualsevol   que   
sigui   la   naturalesa   jurídica   de   la   seva   relació d'ocupació), i el contingut de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  
l'Administració  de  la  Generalitat  de Catalunya. 

L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 

Per  autoritzar  la  compatibilitat  o  no  d'una  segona  activitat,  cal  prèviament 
diferenciar segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 
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En relació a l'autorització d'una segona activitat pública regiran tres principis en quan al 
règim d'incompatibilitats: dedicació a un sol lloc de treball, incompatibilitat econòmica i 
imparcialitat i independència de l'empleat públic. 

Per tant el principi general serà el d'incompatibilitat amb un segon lloc de treball al sector 
públic, amb les excepcions que expressament estableix la llei. Així   la llei  21/1987  
estableix  que  el  personal  comprès  en  el  seu  àmbit  d'aplicació únicament podrà tenir 
un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès 
del mateix servei públic. 

Excepcions. Podrà autoritzar-se la compatibilitat en els següents casos: 

a. Per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada. 

b.  Catedràtics  i  professors  titulars  d'universitats  i  dels  catedràtics  d'escoles 
universitàries per a ocupar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari o de  
caràcter  exclusivament  d'investigació,  en  centres  públics  de  recerca,  dins l'àrea  
d'especialitat  de  llur  departament  universitari,  i  sempre  que  els  dos  llocs estiguin 
autoritzats com de prestació a temps parcial. 

c.   Els   professors   titulars   d'escoles   universitàries   d'infermeria   poden   ésser 
autoritzats a compatibilitzar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari. 

d.  Es  considera  que  existeix  interès  públic  i  per  tant  es  podrà  autoritzar  la 
compatibilitat en els següents casos: 

e. Si el segon lloc de treball està directament relacionat amb les tasques docents que 
són objecte del lloc de treball principal. Es pressuposa també l'interès públic si  la  funció  
docent  objecte  de  la  segona  activitat  està  directament  relacionada amb la funció o 
l'activitat que es considera principal. 

f. La realització habitual de funcions docents per a la formació, la selecció o el 
perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris. 

g.  En  els  casos  concrets  que  expressament  acordi  el  ple  o  l'òrgan  màxim  de 
l'entitat local. 

A  nivell  econòmic  cal  considerar  que  les  percepcions  econòmiques  que  es 
percebin com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la 
normativa  vigent,  en  cap  cas  podran  superar  les  remuneracions  màximes 
establertes  en  el  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  al  càrrec  de  director 
general  o  la  que,  si  s'escau,  determini  a  aquest  efecte  el  Pressupost  de  la 
Generalitat.   Tampoc   podrà,   en   cap   cas,   superar   els   límits   retributius   que 
estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 

Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 

Així  mateix,  les  pagues  extraordinàries  i  les  prestacions  de  caràcter  familiar 
únicament es podran percebre en un dels llocs. 

En  cap  supòsit  podrà  autoritzar-se  l'exercici  d'una  segona  activitat,  quan  la 
persona interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per 
un concepte equiparable. 

L'autorització  o  denegació  de  l'exercici  d'aquesta  segona  activitat,  tant  pública com  
privada,  requerirà  amb  caràcter  previ  que  la  persona  interessada  hagi formulat la 
declaració d'activitat. 
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Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 50 del 
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament  
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  entitats  locals, sens perjudici 
del règim de delegacions que pugui aprovar-se. 

Atès  el  que  disposa  la  normativa  vigent  d'aplicació,  la   Llei  53/1984,  de  26  de 
desembre,   d'incompatibilitats   del   personal   al   servei   de   les   administracions 
públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei 
de l'Administració de la Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual  s'aprova  
el  reglament  del  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  (articles 321 a 344). 

Atès que la sol·licitud formulada pel Sr. Sebastià Martínez de Trincheria s'ajusta a les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir  una  
segona  activitat  en  l'àmbit  públic  per  tractar-se  d'un  professor associat a temps 
parcial i per durada determinada 

Vist l'informe emès per la cap de servei de Recursos Humans 

Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les  
prescripcions  legals  vigents,  la  compatibilitat  al  Sr.  Sebastià  Martínez  de Trincheria, 
per al segon lloc de treball de professor associat a temps parcial i per durada 
determinada de la Universitat de Girona. 

En  qualsevol  cas,  la  declaració  de  compatibilitat  restarà  supeditada  en  tot moment 

- a l'acompliment del servei en aquesta Administració per part del   treballador i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat. 

- compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 

-  no  percepció  del  complement  específic  pel  factor  d'incompatibilitat,  que  es 
deixarà sense efecte  atesa el reconeixement de la compatibilitat 

-   a   l'obligació   de   posar   en   coneixement   d'aquest   ajuntament   qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

8.   Autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública al Sr. 
Narcís Casassa Font. 

Per registre d'entrada de data 02 de setembre de 2016, número 2016041686, el Sr.  
Narcís  Casassa  Font  va  presentar  la  sol·licitud  de  compatibilitat  per  una segona 
activitat pública, en concret, la de professor associat a temps parcial a la Universitat de 
Girona. 

El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que estableix, 
amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de desembre,   
d'incompatibilitats   del   personal   al   servei   de   les   administracions públiques,  que 
estableix e el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre d'altres, al personal al 
servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles dependents   (qualsevol   que   
sigui   la   naturalesa   jurídica   de   la   seva   relació d'ocupació), i el contingut de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  
l'Administració  de  la  Generalitat  de Catalunya. 

L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 
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Per  autoritzar  la  compatibilitat  o  no  d'una  segona  activitat,  cal  prèviament 
diferenciar segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 

En relació a l'autorització d'una segona activitat pública regiran tres principis en quan al 
règim d'incompatibilitats: dedicació a un sol lloc de treball, incompatibilitat econòmica i 
imparcialitat i independència de l'empleat públic. 

Per tant el principi general serà el d'incompatibilitat amb un segon lloc de treball al sector 
públic, amb les excepcions que expressament estableix la llei. Així   la llei  21/1987  
estableix  que  el  personal  comprès  en  el  seu  àmbit  d'aplicació únicament podrà tenir 
un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès 
del mateix servei públic. 

Excepcions. Podrà autoritzar-se la compatibilitat en els següents casos: 

a. Per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada. 

b.  Catedràtics  i  professors  titulars  d'universitats  i  dels  catedràtics  d'escoles 
universitàries per a ocupar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari o de  
caràcter  exclusivament  d'investigació,  en  centres  públics  de  recerca,  dins l'àrea  
d'especialitat  de  llur  departament  universitari,  i  sempre  que  els  dos  llocs estiguin 
autoritzats com de prestació a temps parcial. 

c.   Els   professors   titulars   d'escoles   universitàries   d'infermeria   poden   ésser 
autoritzats a compatibilitzar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari. 

d.  Es  considera  que  existeix  interès  públic  i  per  tant  es  podrà  autoritzar  la 
compatibilitat en els següents casos: 

e. Si el segon lloc de treball està directament relacionat amb les tasques docents que 
són objecte del lloc de treball principal. Es pressuposa també l'interès públic si  la  funció  
docent  objecte  de  la  segona  activitat  està  directament  relacionada amb la funció o 
l'activitat que es considera principal. 

f. La realització habitual de funcions docents per a la formació, la selecció o el 
perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris. 

g.  En  els  casos  concrets  que  expressament  acordi  el  ple  o  l'òrgan  màxim  de 
l'entitat local. 

A  nivell  econòmic  cal  considerar  que  les  percepcions  econòmiques  que  es 
percebin com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la 
normativa  vigent,  en  cap  cas  podran  superar  les  remuneracions  màximes 
establertes  en  el  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  al  càrrec  de  director 
general  o  la  que,  si  s'escau,  determini  a  aquest  efecte  el  Pressupost  de  la 
Generalitat.   Tampoc   podrà,   en   cap   cas,   superar   els   límits   retributius   que 
estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 

Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 

Així  mateix,  les  pagues  extraordinàries  i  les  prestacions  de  caràcter  familiar 
únicament es podran percebre en un dels llocs. 

En  cap  supòsit  podrà  autoritzar-se  l'exercici  d'una  segona  activitat,  quan  la 
persona interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per 
un concepte equiparable. 
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L'autorització  o  denegació  de  l'exercici  d'aquesta  segona  activitat,  tant  pública com  
privada,  requerirà  amb  caràcter  previ  que  la  persona  interessada  hagi formulat la 
declaració d'activitat. 

Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 50 del 
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament  
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  entitats  locals, sens perjudici 
del règim de delegacions que pugui aprovar-se. 

Atès  el  que  disposa  la  normativa  vigent  d'aplicació,  la   Llei  53/1984,  de  26  de 
desembre,   d'incompatibilitats   del   personal   al   servei   de   les   administracions 
públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei 
de l'Administració de la Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual  s'aprova  
el  reglament  del  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  (articles 321 a 344). 

Atès  que  la  sol·licitud  formulada  pel  Sr.  Narcís  Casassa  Font  s'ajusta  a  les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una  
segona  activitat  en  l'àmbit  públic  per  tractar-se  d'un  professor  associat  a temps 
parcial i per durada determinada 

Vist l'informe emès per la cap de servei de Recursos Humans 

Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat al Sr. Narcís Casassa Font, per al  segon  
lloc  de  treball  de  professor  associat  a  temps  parcial  i  per  durada determinada de 
la Universitat de Girona. 

En  qualsevol  cas,  la  declaració  de  compatibilitat  restarà  supeditada  en  tot moment 

- a l'acompliment del servei en aquesta Administració per part del   treballador i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat. 

- compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 

-  no  percepció  del  complement  específic  pel  factor  d'incompatibilitat,  que  es 
deixarà sense efecte  atesa el reconeixement de la compatibilitat 

-   a   l'obligació   de   posar   en   coneixement   d'aquest   ajuntament   qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

9.   Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Joan Manel 
Garcia Carmona. 

En data de 24 d'agost de 2016, el treballador Joan Manel Garcia Carmona, va presentar   
instància,   RE   201604156   en   la   que   sol·licitava   l'autorització   de compatibilitat 
per una segona activitat privada. 

El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que estableix, 
amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de desembre,   
d'incompatibilitats   del   personal   al   servei   de   les   administracions públiques,  que 
estableix e el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre d'altres, al personal al 
servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles dependents   (qualsevol   que   
sigui   la   naturalesa   jurídica   de   la   seva   relació d'ocupació), i el contingut de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  
l'Administració  de  la  Generalitat  de Catalunya. 
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L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 

Per  autoritzar  la  compatibilitat  o  no  d'una  segona  activitat,  cal  prèviament 
diferenciar segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 

Pel que es refereix a les activitats privades, el principi general d'aplicació és el 
d'autorització  de  la  compatibilitat  sempre  i  quan  aquest  activitat  privada  no 
impedeixi  o  menyscabi  l'estricte  compliment  dels  deures  en  el  lloc  de  treball públic  
o  comprometés  la  seva  imparcialitat  o  independència.  No  obstant  això, queden 
excloses d'aquest principi general d'autorització els supòsits previstos a l'article 11 de la 
Llei 21/1987 i que són els següents: 

El desenvolupament d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de 
caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei  d'entitats  
o  de  particulars,  que  es  relacionin  directament  amb  les  que desenvolupa  el  
departament,  l'organisme,  l'entitat  o  l'empresa  pública  en  què presta serveis. 

S'exceptuen  d'aquesta  prohibició  les  activitats  particulars  que  s'exerceixen  en virtut  
d'un  dret  legalment  reconegut  i  que  realitzen  per  a  si  els  directament interessats. 

No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de prestar 
a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic. 

a)  La  pertinença  a  consells  d'administració  o  a  òrgans  rectors  d'empreses  o 
entitats  privades,  si  l'activitat  d'aquestes  està  directament  relacionada  amb  les que 
desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta 
serveis el personal afectat. 

b) El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi 
d'intervenir per raó del lloc públic. 

c)  El  desenvolupament,  per  si  o  per  persones  interposades,  de  càrrecs  de  tot 
ordre en empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o   
subministraments,   arrendatàries   o   administradores   de   monopolis   o   amb 
participació  o  aval  del  sector  públic,  sigui  quina  sigui  la  configuració  jurídica 
d'aquestes. 

d) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat anterior. 

Sens perjudici del que s'ha enumerat en els paràgrafs anteriors, en cap cas la suma  de  
jornades  de  l'activitat  pública  principal  i  l'activitat  privada  no  podrà superar la 
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 

A  nivell  econòmic  cal  considerar  que  les  percepcions  econòmiques  que  es 
percebin com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la 
normativa  vigent,  en  cap  cas  podran  superar  les  remuneracions  màximes 
establertes  en  el  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  al  càrrec  de  director 
general  o  la  que,  si  s'escau,  determini  a  aquest  efecte  el  Pressupost  de  la 
Generalitat.   Tampoc   podrà,   en   cap   cas,   superar   els   límits   retributius   que 
estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 

Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 
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Així  mateix,  les  pagues  extraordinàries  i  les  prestacions  de  caràcter  familiar 
únicament es podran percebre en un dels llocs. 

En  cap  supòsit  podrà  autoritzar-se  l'exercici  d'una  segona  activitat,  quan  la 
persona interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per 
un concepte equiparable. 

L'autorització  o  denegació  de  l'exercici  d'aquesta  segona  activitat,  tant  pública com  
privada,  requerirà  amb  caràcter  previ  que  la  persona  interessada  hagi formulat la 
declaració d'activitat. 

Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 50 del 
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament  
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  entitats  locals, sens perjudici 
del règim de delegacions que pugui aprovar-se. 

Atès  el  que  disposa  la  normativa  vigent  d'aplicació,  la   Llei  53/1984,  de  26  de 
desembre,   d'incompatibilitats   del   personal   al   servei   de   les   administracions 
públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei 
de l'Administració de la Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual  s'aprova  
el  reglament  del  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  (articles 321 a 344) i el 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament  
d'organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals (article 50.9). 

Atès que la sol·licitud formulada pel Sr. Joan Manel Garcia Carmona s'ajusta a les  
condicions  necessàries  per  a  què  li  pugui  ser  concedida  compatibilitat  per exercir 
una segona activitat en l'àmbit privat 

Vist l'informe emès per la cap de servei de Recursos Humans 

Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les  
prescripcions  legals  vigents,  la  compatibilitat  per  al  segon  lloc  de  treball  o activitat 
sol·licitada al Sr. Joan Manel Garcia Carmona. 

En  qualsevol  cas,  la  declaració  de  compatibilitat  restarà  supeditada  en  tot moment 

- a l'acompliment del servei en aquesta Administració per part del   treballador i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat. 

- compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 

-  no  percepció  del  complement  específic  pel  factor  d'incompatibilitat,  que  es 
deixarà sense efecte  atesa el reconeixement de la compatibilitat 

- no podrà exercir en assumptes relacionats o que siguin de la seva competència o dels 
que tingui coneixement o informació per raó de la seva condició d'empleat públic. 

-   a   l'obligació   de   posar   en   coneixement   d'aquest   ajuntament   qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a fer la 
proposta..., aquestes tres que vénen a continuació, la 7, la 8 i la 9. Si els sembla bé, com 
es tracta tot de compatibilitats per a l’exercici de segones activitats ho substanciarem 
conjuntament, tot i que després la votació serà per separat de cadascuna d’elles. Per 
tant, senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Llegeixo les tres? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, si li sembla bé. 
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(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, tal com ha dit el 
secretari, per registre d’entrada es varen presentar tres sol·licituds de compatibilitat, la 
del senyor Sebastià Martínez, el senyor Narcís Casassa i el senyor Joan Manuel Garcia 
Carmona. Els dos primers, la compatibilitat era per a una segona activitat pública, el 
tercer és per a una segona activitat privada. El règim d’incompatibilitat del personal del 
servei de les entitats locals per la Llei 53/1984 estableix que és el Ple qui ha d’aprovar 
aquestes compatibilitats i, per tant, per això ho portem al Ple, per acordar aquestes 
incompatibilitats i supeditats en tot moment a quatre condicionants. El primer és el 
compliment del servei d’aquesta  Administració per part del treballador i de complir els 
horaris i els torns que té establerts, complir la normativa d’incompatibilitats, no percebre 
el complement específic d’incompatibilitat i, per últim, l’obligació de posar en 
coneixement en aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les 
condicions de segona activitat. Aquesta segona activitat es dóna pel temps que ho han 
demanat, o sigui, té un període i no és indefinida. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
alguna intervenció... No? Doncs passaríem..., ja els ho he dit, això sí, la votació per 
separat. Per tant, ara procediríem a la votació de la proposta d’acord numerada amb el 
número 7. 

Vots a favor? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per unanimitat 
dels grups municipals reconèixer la compatibilitat del senyor Sebastià Martínez de 
Trincheria. 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la votació 
respecte a la proposta d’acord número 8. 

Vots a favor? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per unanimitat 
dels grups municipals reconèixer la compatibilitat del senyor Narcís Casassa Font. 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

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

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I finalment la proposta número 9. 

Vots a favor de la proposta? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per unanimitat 
reconèixer la compatibilitat per a segon lloc de treball al senyor Joan Manuel Garcia 
Carmona. 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
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Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

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

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, Moltes gràcies, senyor 
secretari. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’EDUCACIÓ I ESPORTS 

10.   Aprovar inicialment la plantilla de l'Organisme Autònom d'Educació Musical  

Primer.- El Consell Rector de l'Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona 
amb data 16 de desembre de 2015 va aprovar la proposta de plantilla del personal al seu 
servei. 

Segon.-  Amb  data  29  de  juliol  de  2016,  la  Sra.  Glòria  Samblàs  i  González, 
lletrada de l'Il.ltre Col·legi d'Advocats de Girona i a petició d'aquesta Corporació emet 
informe relatiu a la situació laboral actual que mantenen els treballadors de l'Organisme 
Autònom d'Educació Musical de Girona. 

Tercer.- Amb data 1 de setembre de 2016 el Sr. Pau Ferrer i Blanch, Director de l'Escola  
Municipal  de  Música,  informe  de  les  necessitats  permanents  de  la plantilla de 
l'Organisme Autònom d'Educació Musical de Girona. 

Quart.-  El  Secretari  General  d'aquest  Ajuntament,  amb  data  5  de  setembre  de 
2016,  emet  informe  en  relació  a  l'adequació  de  la  plantilla  de  personal  de 
l'Organisme Autònom d'Educació Musical de Girona. 

Primer.- Els arts. 168 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2016,  pel  
que  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes Locals, (TRLHL 
en endavant) regulen els tràmits d'aprovació inicial, publicació i aprovació definitiva de la 
plantilla de personal de la Corporació així com la dels seus organismes autònoms. 

Segon.-  Atès  la  competència  del  Consell  Rector  del  Patronat  de  l'Organisme 
Autònom d'Educació Musical de Girona per donar conformitat i elevar al Ple de la 
Corporació  la  proposta  de  modificació  de  la  plantilla  de  l'Organisme  Autònom 
d'Educació Musical de Girona. 

Primer.- APROVAR inicialment la plantilla de personal de l'Organisme Autònom 
d'Educació Musical de Girona d'acord amb el que disposa l'art. 168 del TRLHL i l'informe 
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emès pel Sr. Pau Ferrer Blanc, director de l'Escola Municipal de Música segons l'Annex 
que s'incorpora a la present proposta. 

Segon.- EXPOSAR al públic per un termini de quinze dies la plantilla de personal de 
l'esmentat organisme autònom mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al taulell d'anuncis de la Corporació municipal a fi i efecte   que   els   
interessats   puguin   formular   les   al·legacions   que   estimin procedents. 

Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 
conformitat amb l'art. 169 del TRLHL. 

Quart.-  DIFONDRE  el  contingut  d'aquesta  resolució,  de  conformitat  amb  el principi 
de transparència en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accès  a  la  
informació  i  Bon  Govern  i  8  i  ss  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de desembre, de 
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs ara passaríem a la proposta 
de l’ordre del dia numerada amb el número 10. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà aquesta proposta d’acord la tinenta d’alcalde Isabel Muradàs. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Tal com queda 
reflectit en el punt que portem a aprovació, el que estem fent és procedir tal com pertoca, 
un cop el consell rector es va reunir per aprovar, en tot cas, l’adequació de la plantilla a 
les necessitats de l’oferta formativa que cada any s’aprova, amb petites variacions, però 
en tot cas sempre hi ha alguna variació de l’oferta formativa, es va detectar la necessitat 
d’adaptar la plantilla a aquestes variacions de l’oferta formativa. Per tant, es va celebrar 
el consell rector de l’organisme autònom d’educació musical i una vegada aprovat per 
banda del consell rector es procedeix a l’aprovació per banda del Ple d’aquestes petites 
modificacions de la plantilla que vénen motivades per aquesta adequació a l’oferta. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. El 
nostre grup CUP - Crida per Girona votarà en contra d’aquesta proposta pels següents 
motius: en  les necessitats permanents de la plantilla de l’Organisme Autònom 
d’Educació Musical de Girona no s’ha tingut en compte la necessitat de dues 
administratives i no d’una auxiliar administrativa i una administrativa, com relaciona a 
l’informe emès pel director Pau Ferrer. Segon. Aquesta necessitat de dues 
administratives ha estat reconeguda i reclamada en diverses ocasions per diferents 
directors i directores que ha tingut l’escola. Tercer. Els representants sindicals dels 
treballadors i treballadores de l’escola han presentat un escrit de reclamació a la relació 
d’adequació de la plantilla perquè es tingui en compte aquesta necessitat. A hores d’ara 
no ha tingut coneixement que hi hagi reforç per part d’aquest equip de govern. No estem 
d’acord que l’equip de govern mantingui aquestes figures orgàniques d’organismes 
autònoms de consorcis, com per exemple la Sopa, que l’únic que fa és segregar la 
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plantilla i precaritzar els llocs de treball en condicions menors als del treballadors que 
depenen directament de l’Ajuntament. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, voldríem 
anunciar l’abstenció del nostre grup en aquest punt, no perquè no creiem que és 
necessari que es regularitzi la plantilla d’aquest organisme autònom, però de debò que 
ens han sorgit moltes qüestions revisant els informes dels serveis jurídics. Per un costat, 
hem observat que diuen que els contractes laborals de l’escola s’han realitzat amb frau 
de llei fins fa poc, tant pel que fa a l’accés de la funció pública, l’objecte del contracte i la 
duració del mateix. 

En aquest mateix informe es proposava que el personal en situació irregular passi a ser 
indefinit no fix, com ara s’esmenta, però a l’espera de la cobertura de la plaça en qüestió 
en temps i forma legals. I considera també, però, que els llocs de treball són necessaris. 
A banda, també hem observat que el senyor secretari va emetre un darrer informe on 
demanava que s’aprovessin aquests llocs de treball, però posava de manifest algunes 
qüestions preocupants com, per exemple, que algunes de les contractacions són molt 
antigues, n’hi ha de l’any 1965, i que literalment no es troben els expedients ni la fitxa de 
treball corresponent, s’han perdut. 

Doncs bé, ens preguntem dues coses. La primera, com s’ha tardat tant de temps a 
regularitzar aquesta situació i segona, tenim seriosos dubtes o tenim algun dubte sobre 
si aquesta iniciativa regularitzarà totes aquestes situacions. A banda, també subscric el 
que deia el senyor Toni Granados de la CUP respecte a la situació del personal 
administratiu. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Primer, amb relació a la intervenció del 
senyor Toni Granados, comentar-li, en tot cas, el que ja es va dir en la Comissió 
Informativa i reiterar-ho en aquest Ple en el mateix sentit. El que estem fent nosaltres és 
un primer pas, en tot cas, d’anar començant a adequar la plantilla a les necessitats de 
l’oferta formativa. En cap cas hem dit que nosaltres estiguem fent una relació de llocs de 
treball, com ja els vaig explicar, en tot cas estem donant passos per anar en aquesta 
direcció. Ara s’ha de fer, hem de procurar fer la relació de llocs de treball. Una vegada 
feta i en funció de la descripció de funcions de cadascuna de les places, s’hauria de 
veure com queden catalogades, per exemple, pel que fa al personal d’administració i 
serveis i, en tot cas, si quedés definit que realment calen dos administratius, després en 
tot cas el que s’hauria de fer és provisionar aquestes places, és a dir, fer el concurs 
corresponent, el que no podem fer és fer una reclassificació per l’article 33 de no se sap 
què. Primer hem de fer les coses com toca i això és el que estem fent. Que potser s’està 
anant molt lent? Aquesta escola té força anys de vida i, per tant, evidentment nosaltres 
vam començar fent una regularització de les hores contractuals i, per tant, fent contractes 
de tardes, perquè el que ens havíem trobat eren contractes d’hores, minuts, segons i no 
dic ja dècimes de segon, de miracle. Donem un pas més, potser hem anat lents, però 
com a mínim estem posant ordre, aquest pas següent és l’adequació de la plantilla i ens 
hem compromès que s’ha de fer la relació de llocs de treball i després, en tot cas, amb la 
descripció de les funcions, tal com vaig dir, ja es veurà si realment això queda reflectit en 
la realitat. Que ens sembla que sí? Té raó, a tots ens sembla que sí i el director ho diu en 
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el seu informe, però per molt que ho digui el director en el seu informe, les coses a 
l’Administració tenen el seu procediment i el seu procés. 

I pel que fa al que diu el senyor Albertí, el mateix que li dic, o sigui, aquest és un primer 
pas i ningú no diu que darrere d’aquest hagin de venir els altres. Sí que és veritat que en 
un primer informe el secretari..., i evidentment a nosaltres també ens va preocupar, 
perquè quan es va dir «fem aquesta adequació de la plantilla», ell va dir «mirem com 
tenim els expedients de cadascuna de les persones que formen part de la plantilla» i no 
trobàvem tota la documentació. Es va haver de fer, diguéssim, una unificació d’aquesta 
informació, perquè no estava ben arxivada, teníem documents que estaven al servei 
d’educació i documents que estaven a l’organisme autònom. Ara mateix ja tenim tots els 
expedients ben informats i, per tant, quan vulguin, ho poden consultar i tots i 
absolutament totes les places estan ben documentades i amb els documents 
corresponents. En aquell moment sí que és cert que quan ell va elaborar l’informe no era 
la situació. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i Partit 
Popular, integrat per un membre, l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i  
el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
inicialment la plantilla de personal de l’Organisme Autònom d’Educació Musical de 
Girona. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

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

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
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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. 

 

11. Aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal de la Formació 
Professional i Ocupacional de Girona. 

El reglament del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional va ser 
aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 6 de juny de 2016 i publicat al BOP de la província de 
Girona el 20 de juny de 2016. 

En  data  14  de  juny  de  2016,  el  responsable  tècnic  d'igualtat  de  gènere  de 
l'Ajuntament va presentar un informe d'impacte de gènere del text del reglament del  
Consell  Municipal  de  la  Formació  Professional  i  Ocupacional  de  Girona adreçat a la 
Comissió informativa d'Educació i Esports i a la Comissió informativa d'Igualtat,   Drets   
Socials,   Treball,   Joventut   i   Seguretat   proposant   algunes modificacions al text. 

En data 15 de juliol de 2016, es va celebrar una sessió informativa als diferents sectors  
representants  del  Consell  informant  de  l'aprovació  inicial  del  reglament del Consell 
Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, on es varen expressar 
algunes modificacions al text. 

En data 28 de juliol de 2016 el Grup municipal de la CUP- Crida per Girona va presentar 
al·legacions al text del reglament del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional de Girona adreçat a l'Ajuntament de Girona. 

Des  de  les  regidories  d'Educació  i  Esports  i  d'Ocupació  s'han  recollit  les 
aportacions de l'informe d'impacte de gènere i s'han emès els informes, que es troben a 
l'expedient,  per donar resposta a les al·legacions presentades pel Grup municipal de la 
CUP-Crida per Girona i fer les pertinents correccions als errors detectats per ambdós 
serveis. 

D'acord amb Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d'abril de 
2003, en el seu art.62.1, per acord del Ple, es poden crear òrgans de participació 
sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que per  llur  naturalesa  
ho  permetin,  amb  la  finalitat  d'integrar  la  participació  dels ciutadans i de llurs 
associacions en els assumptes municipals. 

D'acord  amb  la  Llei  d'Educació  de  Catalunya  (Llei  12/2009,  del  10  de  juliol, 
d'Educació. LEC), en el seu art.62 reconeix que la formació professional, té com a  
finalitats  l'adquisició  de  la  qualificació  professional  i  la  millora  d'aquesta qualificació 
al llarg de la vida, i també l'actualització permanent dels coneixements  dels  treballadors  
perquè  puguin  respondre  a  les  necessitats derivades de la competitivitat del teixit 
econòmic i de la cohesió social i territorial, 

comprenent  els  ensenyaments  corresponents  a  la  formació  professional  inicial, que  
s'integra  en  el  sistema  educatiu,  i  la  formació  per  a  l'ocupació.  En  aquest sentit, el 
Govern, amb la participació dels sectors afectats, entre els quals hi ha els agents socials 
i econòmics i les administracions locals, programarà una oferta d'estudis  de  formació  
professional  inicial  integrada  en  el  sistema  educatiu, adaptada  a  les  necessitats  del  
territori  i  del  mercat  de  treball,  i  ha  de  tenir  en compte  el  Catàleg  de  
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Qualificacions  Professionals  i  el  Sistema  Integrat  de Qualificacions i Formació 
Professional vigents a Catalunya. 

D'acord amb la Llei de Formació i Qualificació Professionals (Llei 10/2015, del 19 de 
juny) que permet establir un marc integrat de la formació professional i dels serveis  que  
li  són  inherents  d'informació,  d'orientació  i  d'acreditació  de  les competències 
professionals. En aquest sentit el sistema de formació i qualificació professionals ha de 
facilitar a les persones l'accés a la formació, l'actualització i l'especialització professional 
que han de contribuir a afavorir l'ocupació, la millora de l'ocupabilitat, la mobilitat i el 
progrés o canvi de la trajectòria professional al llarg  de  la  vida;  i  també  a  les  
empreses,  per  a  atendre  les  necessitats  de recursos humans qualificats i de formació 
contínua i per afavorir el desenvolupament de l'activitat i la competitivitat empresarials. 

Primer.-  Estimar  parcialment  les  al·legacions  al  text  del  Reglament  del  Consell 
Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona presentades pel Grup  
municipal  CUP-Crida  per  Girona  d'acord  amb  els  termes  que  consten  en l'informe 
present a l'expedient i incorporar-les al text definitiu. 

Segon.-  Incorporar  les  correccions  proposades  per  les  regidories  d'Educació  i 
Esports i d'Ocupació d'acord amb l'informe present a l'expedient. 

Tercer.-  Incorporar  les  modificacions  proposades  en  relació  a  l'impacte  de gènere 
d'acord amb l'informe present a l'expedient. 

Quart.- Aprovar definitivament el reglament del Consell Municipal de la Formació 
Professional i Ocupacional, en els termes que figuren en el document annex. 

Cinquè.-  Publicar  el  text  íntegre  del  reglament  del  Consell  Municipal  de  la 
Formació  Professional  i  Ocupacional  de  Girona  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província, Diari Oficial de la Generalitat, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Girona. 

Sisè.- Notificar l'acord adoptat al Grup Municipal de la CUP-Crida per Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara el següent punt, el número 11. 
Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà aquesta 
proposta la tinenta d’alcalde Isabel Muradàs. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. En tot cas, donar 
compte al Ple de l’aprovació definitiva del reglament del Consell Municipal de Formació 
Professional i Ocupacional. Pensem que serà una eina, una aposta decidida de la ciutat 
de Girona, aquest també és un projecte de ciutat, perquè aplega molts agents de la 
mateixa i una aposta decidida, com deia, per la formació professional, la formació 
ocupacional i, en tot cas, també per l’ocupació en definitiva, a la nostra ciutat. Aquesta 
eina és, tal com ja hem explicat en altres ocasions, una eina que ja han posat en marxa 
altres ajuntaments, vàrem tenir l’oportunitat de fer una visita amb el regidor, en Quim 
Rodríguez, d’ocupació, a l’Ajuntament de Lleida, perquè es reunien els diferents 
ajuntaments que formen part del fòrum de ciutats amb consells de formació professional i 
ja són vuit els ajuntaments que han signat un conveni de col·laboració i representen un 
45 per cent de la formació professional del nostre país. 
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En aquella ciutat vàrem poder veure que no som els únics, diguéssim, que ens volem 
afegir a aquesta aposta decidida, érem tres ciutats que ens convidaven, era Sabadell, el 
Prat de Llobregat i Girona, i amb aquesta suma per aquesta aposta decidida, 
evidentment un cop estigui posat en marxa el consell i estigui ja funcionant, ens donaven 
la benvinguda també per poder formar part d’aquest fòrum i, per tant, poder ser un 
interlocutor més important davant les institucions per poder fer aquesta aposta encara 
més decidida i que sigui una veu més potent a nivell del territori. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I també 
complementarà la proposta el regidor senyor Rodríguez. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal ( PSC-CP): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo el que vull 
manifestar també és l’agraïment a totes les aportacions que han fet els grups municipals 
a aquest reglament. Jo ja vaig tenir ocasió de dir a la Taula d’Indústria, Empresa i 
Ocupació que es va convocar l’altre dia, doncs, que hi ha d’haver una col·laboració de 
tots els implicats i, per tant, no només aquestes aportacions que s’han fet fins ara, sinó 
que serà a partir d’ara la feina que us demanarem, si us plau, que col·laboreu amb 
nosaltres i també evidentment haurem de demanar a les empreses, als sindicats, al 
tercer sector, a tots els partits de la ciutat i a les entitats que estigui vinculades amb el 
tema de formació als sectors productius. 

Com a segona idea, m’agradaria destacar, que també ho vam dir, més que tot perquè 
se’n tingui coneixement, a la ciutat de Girona, si estudiem els aturats, el 62 per cent no 
tenen formació més enllà de l’ESO, a la ciutat de Girona, i a més a més és una sèrie que 
es relaciona durant aquests cinc últims anys. Per tant, tenim un problema greu comptant 
que les empreses ens demanden formació mitjana, com a mínim, que és la que més es 
demanda. Per tant, jo crec que el binomi formació..., més formació més enllà de l’ESO és 
una aposta que ha de ser molt clara i que a partir d’ara hi hem de treballar. 

I la tercera idea que ja s’ha dit, bé, la nostra feina ha de ser coordinar els esforços amb 
totes les entitats, però per la part que ens toca a tots plegats hauríem d’aconseguir que 
el sistema de la formació professional reglada no sigui tan rígid. Per tant, des d’aquí crec 
que hem de fer la demanda tots els grups polítics al nivell que sigui que s’impulsi d’una 
vegada la formació professional, l’any passat es van posar les bases, nosaltres les 
posem avui i tal com ha dit la regidora, a més a més volem estar coordinats amb altres 
poblacions i crec que podem fer molt bona feina. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Rodríguez. 
Alguna intervenció? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo per anunciar el vot 
favorable a aquest punt, com ja vam fer la primera vegada que va venir al plenari. La 
senyora Muradàs ens deia «és un projecte de ciutat», i tant, i és un projecte molt 
important de ciutat. I, per tant, nosaltres compartim aquesta aposta clara cap a aquesta 
eina que creiem que serà molt important amb relació..., i necessària, important i 
necessària, a l’hora que sigui ferma aquesta aposta clara per la formació professional. 

El senyor Rodríguez ara ens donava una dada que jo crec que il·lustra una mica la idea 
que jo avui volia insistir, deia: «El 62 per cent dels aturats de la ciutat de Girona no tenen 
formació.» Aquesta era una dada que coneixíem. Bé, és que desgraciadament durant 
massa anys la formació professional s’ha considerat una educació de segona. Crec que 
hem de treballar i lluitar per canviar aquesta imatge i que la formació professional és tan 
vàlida com qualsevol altra mena de formació o d’educació. Possiblement si durant tot 



 

  44

aquest temps en què s’ha considerat de segona haguéssim lluitat segurament tots molt 
més per canviar la imatge, doncs, avui aquest 62 per cent podria ser més petit, que és en 
el fons el que busquem tots, el que ens agradaria a tots i pel qual també haurà de 
treballar aquest consell. 

Ja per acabar, crec que haurà de ser un consell actiu, dinàmic, participatiu, amb una 
estratègia i amb un horitzó i un objectiu molt clar, que és no tan sols millorar l’ocupabilitat 
de les persones de la ciutat de Girona, sinó també d’aquest grau de formació important 
que cal que tinguin amb relació a un ofici. Abans, fa molts anys, sí que això dels oficis 
estava a l’ordre del dia, després ha passat una època molt dolenta en què es veia molt 
llunyà això, ara torna a estar a l’ordre del dia. Doncs bé, aprofitem també que ara les 
empreses ja tornen a demandar coses molt concretes, oficis molt concrets, per donar un 
impuls a la formació professional, que és tan important, sense oblidar aquesta part també 
de formació professional dual, en la qual totes les administracions supramunicipals hi 
estan treballant, des de l’Administració de la Generalitat, el Govern de l’Estat, doncs 
també treballem-hi des de l’Ajuntament perquè és també una bona i una gran oportunitat 
que podem oferir als gironins. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna... La segona 
Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. El reglament del consell en la seva 
aprovació inicial..., vam considerar el fet d’abstenir-nos precisament per la nostra voluntat 
de fer-hi aportacions. Avui podem dir que realment aquest reglament entenem que arriba 
millorat, arriba millorat no només per les nostres aportacions, sinó també perquè des de 
la secció de gènere han fet unes aportacions que crec que també han estat molt 
interessants i han millorat aquest reglament. Precisament per això i també perquè 
valorem molt positivament la voluntat que hi ha hagut des de les dues regidories 
responsables d’aquest consell, doncs, intercanvi amb el nostre grup i evidentment entenc 
que amb tots aquells que s’hi han mostrat predisposats per intercanviar opinions no 
només amb els regidors, sinó també en aquelles situacions en què ho hem demanat i 
s’ha valorat així, doncs, fins i tot amb els tècnics o tècniques, sobretot tècniques, en 
aquest cas, responsables. I creiem que això precisament ha enriquit el document en si, 
però també el nostre coneixement i el nostre compromís diguéssim, amb aquest consell. 
És per tot això que avui votarem a favor. 

I, en qualsevol cas, sí que volíem aprofitar també aquesta intervenció que per dir que 
precisament el consell entenem que és una eina i que, per tant la feina comença ara, de 
moment hem creat aquest reglament, el pas següent serà constituir el consell, però 
realment la feina vindrà aleshores. Entenem, precisament que la participació –i aquest és 
un òrgan de participació– té sentit quan se li dóna sentit, i aquest crec que és un repte 
molt important. Creiem que és molt important que l’Ajuntament assumeixi el repte de fer-
se seves les demandes que surtin d’aquest consell i sobretot no només aplicar-les a 
l’Ajuntament en si, sinó defensar-les arreu. La formació professional és una competència 
que no és pròpia de l’Ajuntament i, per tant, segurament en moltes ocasions el que 
haurem de fer és reclamar, insistir a les administracions responsables que assumeixin 
aquelles demandes que surtin del consell i esperem aquí també un compromís per part 
del govern que existeixi en cada moment. Entenem també que el consell ha de ser 
també un espai molt important de coordinació, però evidentment ha de ser molt més que 
això, no és només un espai de coordinació, sinó el que dèiem, molt més en el sentit de 
fer demandes, de fer proposicions, de ser un espai de treball també en si mateix i, per 
tant, esperem que sigui això també, que es faci efectiva aquesta potencialitat. Celebrem 
també, doncs, aquesta voluntat d’intercanvi que ja ens havien comentat en algunes 
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ocasions amb altres consells. Entenem que això ha de ser també una font d’enriquiment i 
que ha de fer permetre que el consell sigui actiu, sigui fort, aquest intercanvi amb altres 
ciutats, amb experiències de ciutats que porten molts anys ja de recorregut de consells 
entenem que ha de permetre donar força al nostre consell, donar experiència. 

I finalment el que sí que m’agradaria dir és que millorar la formació professional i la 
Concepció ara parlava de la importància d’aquesta formació professional i que durant 
molt temps no s’ha valorat suficientment, doncs jo voldria posar també que per millorar 
aquesta formació professional cal també garantir una educació secundària obligatòria de 
qualitat. I aquí sí que sap la regidora que ens tindrà sempre pendents. Avui precisament 
he pogut assistir a una presentació del Muce de reactivació d’aquest espai de la 
comunitat que s’ha dotat la comunitat educativa per exercir una mica de plataforma 
també per garantir aquesta qualitat de l’educació secundària. I nosaltres, de fet, sempre 
que parlem de la mancança de places o la massificació de places a l’educació 
secundària també..., i això també ho he après del company Pere, que és també molt 
important garantir aquesta qualitat per poder també llavors garantir la qualitat de la 
formació professional, perquè si no tenim una educació secundària de qualitat, doncs és 
impossible que tinguem els espais, que tinguem els recursos per poder créixer en la 
formació professional, allò que segurament els primers dies ja al consell, aquelles 
demandes que ens faran. Per tant, doncs això, esperem que es pugui resoldre tant un 
tema com l’altre i que d’aquí puguem tenir un consell fort que realment esdevingui aquest 
espai de coordinació, però també de treball en el si de la formació professional. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Tal com vàrem 
fer en el Ple de juny d’aquest mateix any amb l’aprovació inicial d’aquest reglament i com 
no podria ser d’una altra manera, votarem favorablement el text. En aquell Ple 
esmentava que la formació professional, tant la reglada com la no reglada, i la formació 
ocupacional, creiem que ha de ser un dels pilars que ens ha de permetre la recuperació 
econòmica del nostre país. Efectivament, una millor formació ha d’implicar 
necessàriament unes millors condicions d’incorporació al món laboral d’una bona part de 
la nostra població i que el nostre municipi s’impliqui en aquesta tasca és una molt bona 
notícia. A més, el reglament que ara aprovem de forma definitiva inclou les aportacions 
dels companys de la CUP i la representació paritària entre els centres públics i privats, 
tant dels docents com els dels alumnes, que creiem que han enriquit i en molt aquest 
reglament. Però ara toca treballar, no ens hem de quedar, com altres vegades he tingut 
la sensació que hem fet, d’aprovar reglaments de consells que sí, són actius, però que 
realment no aporten un plus afegit de valor. Aquest és el primer pas perquè Girona lideri 
la potenciació i la promoció de la formació professional, implicant-se en iniciatives com, 
per exemple, l’altre dia tenia coneixement del projecte europeu PyireneFP per establir un 
espai transfronterer de l’FP en cinc regions a ambdues bandes de la frontera, l’objectiu 
de la qual és servir d’orientació professional, mobilitat formativa i formació professional 
amb reconeixement mutu conduint a l’obtenció de titulacions on..., i en aquest projecte, 
els ajuntaments tenen un paper fonamental, sobretot en el tema d’orientació. Per tant, 
ens encoratjo, no els encoratjo, ens encoratjo a tots plegats que posem foc a la màquina 
i treballem ràpidament perquè això fructifiqui amb accions. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Entenc que no cal... 
Perfecte. Doncs si els sembla... Moltes gràcies. Passaríem, doncs, a les votacions. 
Disculpin... 

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Voldria en tot cas agrair el vot favorable de 
tots els grups, la qual cosa demostra evidentment que efectivament el treball comença 
ara, la carrera comença a partir d’avui i no, diguéssim, és el fi, sinó que és una eina, però 
en tot cas una eina consensuada amb tots els grups. I, per tant, donar les gràcies, 
perquè crec que això és molt important perquè aquest inici sigui més fructífer. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs moltes gràcies. Passaríem a 
la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per unanimitat 
definitivament el reglament del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional. 

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

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

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

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

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

12. Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei de taxi de la ciutat de 
Girona 

Correspon  a  l'Ajuntament  de  Girona,  com  a  entitat  local,  desenvolupar  la  Llei 
19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i regular els aspectes següents: 

-  L'atorgament  de  llicències  de  taxi  per  prestar  servei  dins  l'àmbit  d'aplicació 
d'aquest reglament, així com l'autorització de la seva transmissió i l'atorgament de les 
autoritzacions de conducció i de les substitucions de vehicles. 
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-  Les  facultats  d'intervenció  administrativa  en  els  serveis  urbans  de  transport públic 
de viatgers en taxi. 

- L'ordenació de l'activitat, que consisteix en: 

a)  La  regulació  de  l'activitat,  l'establiment  de  les  condicions  i  modalitat  de 
prestació del servei, així com dels vehicles i el seu equipament, sens perjudici de 
l'homologació que correspongui als organismes competents. 

b) La regulació de les relacions dels prestadors del servei amb els usuaris, els seus drets 
i deures i el règim de les tarifes urbanes. 

c)  La  reglamentació  del  règim  de  les  llicències,  les  condicions  inherents  a 
aquestes, el seu contingut, naturalesa, abast i facultats, la seva limitació màxima, el  
règim  de  transmissió,  la  definició  dels  requisits  dels  subjectes  autoritzats,  la seva 
relació jurídica amb l'administració i el règim de caducitat i resolució de les llicències. 

d)  La  regulació  del  règim  sancionador,  desenvolupant  i  concretant  els  tipus 
d'infraccions i sancions prèviament establerts per la Llei. 

e) L'aprovació, mitjançant ordenança fiscal, dels tributs que gravin les actuacions 
administratives relacionades amb les llicències. 

Atès que aquests aspectes actualment estan regulats al Reglament regulador del servei  
d'autotaxis,  el  text  refós  del  qual  es  va  aprovar  definitivament  el  dia  12 d'abril de 
1994. 

Atès  que  cal  procedir  a  actualitzar  l'esmentat  reglament  a  les  circumstàncies 
actuals,   s'han   realitzat   diferents   reunions   amb   els   representants   de   les 
associacions de taxistes. D'aquestes n'ha sorgit un esborrany de reglament, que en  data  
13  de  juliol  de  2016  es  va  sotmetre  a  votació  de  tots  els  titulars  de llicències de 
taxi, al qual aquests li varen donar el seu vist-i-plau per majoria dels vots emesos. 

Així mateix, mitjançant decret d'Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 es va iniciar 
l'expedient per a la redacció del nou Reglament regulador del servei de taxi de la ciutat 
de Girona i es va constituir una comissió d'Estudi per a la redacció i estudi de  
l'avantprojecte  de  Reglament  regulador  del  servei  de  taxi  de  la  ciutat  de Girona, 
fixant un termini de tres mesos per tal que aquesta lliurés a l'Alcaldia un avantprojecte de 
reglament. 

Atès que aquest avantprojecte ja està redactat, 

D'acord  amb  la  Llei  Llei  7/1985  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  bases  de  règim 
local, 

D'acord amb al Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
D'acord amb la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, 

Primer. APROVAR inicialment el Reglament regulador del servei de taxi, en els termes 
que figuren en el document annex. 

Segon. Sotmetre a informació pública el text íntegre del reglament, pel termini de trenta 
dies, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en   el   Diari   
Oficial   de   la   Generalitat   de   Catalunya,   a   un   dels   mitjans   de comunicació 
escrita diària i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Girona, per a la formulació de 
reclamacions i suggeriments.  

Si  no  s'hi  formula  cap  reclamació  o  suggeriment  el  reglament  quedarà  aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació íntegra, 
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tal i com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de  les  bases  de  
règim  local  i  regirà  mentre  no  s'acordi  la  seva  modificació  o derogació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara al punt dotzè de 
l’ordre del dia i permetin-me aquí que doni..., precisament que el secretari ens faci la 
lectura dels acords, de les propostes d’acord, doncs que doni la benvinguda al president 
de Gitaxi, el senyor Fernando Samitier, que el veig aquí, també al gerent, el senyor Quer, 
en fi, alguns representants de Gitaxi. Benvinguts, ens agrada que vinguin aquí al Ple i 
especialment a totes aquelles entitats, associacions, que efectivament es veuen 
afectades, doncs, per decisions que prenguem aquí al plenari, doncs ens agrada molt de 
tenir-los aquí escoltant les reflexions i els debats de tots nosaltres. Gràcies i benvinguts. I 
ara, senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I substanciarà 
aquesta proposta el tinent d’alcalde Joan Alcalà. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Efectivament 
l’objecte d’aquest reglament és la regulació i ordenació del servei de taxi urbà, que té la 
consideració d’activitat de transport de viatgers d’interès públic, actualitzant el que fins 
ara està..., perquè encara està en vigor, que és de l’any 1983. La proposta que portem 
avui ha estat molt treballada i pensant en l’àmbit metropolità. En aquest sentit, hi han 
hagut les aportacions dels ajuntaments de Salt i Sarrià, així com les quatre 
representacions del sector del taxi, han estat el sindicat STAC, AETAL, Gitaxi i la 
Plataforma del Taxi. Han estat més de trenta reunions per poder portar a terme aquest 
reglament que avui presentem aquí. Hi han hagut dues assemblees i en una d’elles es va 
sotmetre a votació la proposta que avui portem aquí. 

Aquesta ordenança el que pretén regular..., la lluita contra l’intrusisme amb una sèrie de 
mesures i també la possibilitat, entre altres coses que he anat comentant, la possibilitat 
d’estacionar en els tres municipis, la idea és que aquests tres municipis –Girona, Salt i 
Sarrià– portaran aquest mateix reglament als seus ajuntaments perquè els aprovin en el 
Ple i també assolir que en un termini de deu anys un 20 per cent de vehicles estiguin 
adaptats, després que els taxistes puguin disposar, han de disposar dels ( . . . ) per 
poder cobrar, o d’altres mitjans electrònics, perquè anaven molt desfasats, la identificació 
dels dies de descans que portarà cada vehicle, així com la previsió de guàrdies dels 
vehicles adaptats, etcètera. Penso..., jo agraeixo i també agraeixo que hagin vingut els 
representants d’algunes de les associacions perquè ha estat molt treballat, molt debatut i 
confio per tot això amb el seu vot favorable. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs la senyora 
Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Com ja li vaig 
avançar al senyor Alcalà, nosaltres donarem suport a aquest punt de l’ordre del dia. La 
veritat és que ordenar el sector del taxi a la ciutat de Girona i, a més, fer-ho en aquest 
cas, amb mentalitat d’àrea urbana, d’àrea metropolitana, jo crec que és una bona notícia 
per al sector, que a més avui està aquí representat, però també per a tots els ciutadans. 
Sovint en aquest Ajuntament hem intentat ordenar diferents sectors i no ho fèiem amb 
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aquesta mentalitat d’àrea urbana, d’àrea metropolitana i que poc a poc cada vegada 
anem agafant més com a cosa normal anar-la situant. Penso que és una bona noticia dir 
que Salt i Sarrià aprovaran també aquest reglament i, per tant, que aquests tres 
municipis es regiran per les mateixes línies i per les mateixes, en aquest cas, deixi-m’ho 
dir així, lleis, en el sentit que fins ara això no era així i portava algun que altre problema a 
la ciutat. 

La veritat és que –i així li vaig traslladar al senyor Alcalà– jo crec que hauríem d’anar de 
cara al futur a fer encara passos més enllà i posar-nos d’acord amb altres poblacions 
potser una mica més llunyanes en aquests moments, que es poden veure més llunyanes 
a la ciutat de Girona, però que a l’hora de la veritat també afecten un sector o un àmbit 
tan important com és el sector del taxi. 

Que ha sigut un treball llarg i gens fàcil, jo conec la realitat i, per tant, quan el senyor 
Alcalà ho deia a la comissió jo li deia «i tant», perquè no ha sigut un tema fàcil, és un 
tema complex, és un sector complex on posar d’acord tots els interessos, doncs, no era 
gens fàcil. I, per tant, en aquest sentit, crec que avui podem felicitar-nos que avui arribi 
aquest reglament, aquesta regulació aquí al Ple. Veurem en l’exposició pública d’aquest 
termini legal que tenen a veure quines al·legacions arriben i a partir d’aquí espero que, si 
n’arriben, també amb consens o amb el màxim consens possible es puguin, doncs, 
resoldre i tirar endavant, perquè quan abans la puguem aprovar definitivament i abans el 
sector pugui comptar amb aquesta regulació, doncs millor per a tots. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, senyor Alcalà, sap aquella 
que diu que nunca es tarde si la dicha es buena? Pues esta es buena y va tarde, y 
mucho. Miri, senyor Alcalà, aquest grup únicament pot donar-li les gràcies al sector del 
taxi que està aquí representat per la insistència que han tingut a millorar el servei. No 
ens oblidem ni deixem de banda que el sector del taxi és la imatge de tots aquells 
turistes o de la majoria de turistes que visiten la ciutat i només recordar-li que és la 
segona legislatura que el seu grup està a govern i en cinc anys no han sigut capaços 
d’arribar a consens, ja sigui amb el sector del taxi o amb els ajuntaments de l’àrea 
metropolitana de Girona. Per tant, com he dit, felicitar el sector del taxi aquí representat, 
però avui a vostè no li toca una felicitació, li toca escoltar que va tard i molt. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Agraïm la 
presència dels representants del sector, que estan avui aquí. I, bé, nosaltres votarem a 
favor perquè evidentment un reglament que s’ha estat negociant durant tant de temps, 
que ha costat consensuar i que finalment les parts s’han posat d’acord, doncs no podem 
fer res més que votar-lo a favor. 

Però, ara bé, hem de garantir que sempre hi hagi taxis adaptats per poder cobrir les 
necessitats dels gironins i gironines, perquè tal com vàrem dir en el Ple del mes de març 
d’aquest any, sovint persones que en necessiten que no es troben operatius perquè han 
anat a fer un servei d’alguna mútua o d’algun altre tipus. També caldrà tenir un control 
dels taxis sense llicència que es dediquen a traslladar clients i també de les empreses 
que ofereixen un servei semblant, tot i que de moment ens diguin que a la ciutat de 
Girona no tenim casos o no s’han denunciat casos, crec que haurem d’estar amatents, 
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perquè evidentment són negocis que van sortint nous i que a segons quines ciutats 
proliferen bastant, com pot ser a la ciutat de Barcelona. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies, alcaldessa. Felicitar el sector del 
taxi perquè trenta anys després o una mica més de trenta anys després tindran un 
reglament adaptat i actualitzat. Avanço el nostre vot favorable, però sí que és cert que 
ens arriba una mica tard això. Mirin, jo crec que quan vaig tenir el correu de l’Ajuntament, 
el primer missatge que vaig rebre, el primer email, va ser amb relació al taxi i en aquest 
poc més d’un any, sí que hem tingut ocasió de parlar-ne alguna vegada, n’hem parlat 
amb el sector, he fet l’exercici de pujar a un taxi i parlar amb el taxista, que això és 
interessant, i ha sigut ell el que m’ha dit que no tenia lavabos quan feia el torn de moltes 
hores, ha sigut ell que em deia que el taxi està complicat a Girona i ha sigut amb ells 
amb els quals hem pogut també debatre què es pot fer perquè l’ús del taxi a Girona 
millori. 

Miri, hi ha una plana web que et permet fer una simulació dels preus dels taxis a 
diferents ciutats d’Espanya i existeix un 131 per cent de diferència entre el taxi més 
barati i el taxi més car per fer el mateix recorregut. Si volem..., ara que tenim una 
regulació adaptada, que segurament recull molt més les necessitats dels professionals, 
també hem de fer que la ciutat de Girona pugui promoure més l’ús del taxi. Com es pot 
promoure això? Segur que hi ha un pla estratègic del sector, el que podríem demanar és 
que l’Ajuntament s’impliqués en aquest pla estratègic del sector, que hi col·laboréssim i 
fer una lectura en la qual intentem no beneficiar persones privades que aglutinen 
segurament més parts  ( . . . ), sinó intentar aglutinar tot el col·lectiu del taxi. 

Si no ho tenim mal entès, el reglament ha de regular activitat, tarifes, llicències i règim 
sancionador. Entenem, doncs, que hi ha una part d’opinió, una part d’incidència que 
podem fer en aquest tema de l’activitat, de les tarifes, de les llicències i del règim 
sancionador. Per tant, considerem que amb aquesta aposta, en la qual també ens 
felicitem perquè s’ha inclòs –i per nosaltres era clau– Salt i Sarrià, com a municipis 
propers que tenen servei de taxi i, per tant, aquesta visió d’àrea metropolitana ens 
sembla que és molt interessant, alhora que sabem que també des d’aquests municipis 
s’ha acceptat i s’ha aprovat –o s’està pendent d’aprovar– aquest mateix reglament. 

Per tant, des del Grup d’Esquerra, poden tenir el nostre vot favorable entenent això, que 
hauria d’anar acompanyat d’una revisió de les parades, per exemple, de l’estat 
d’aquestes parades i segurament d’alguns aplicatius en els quals potser l’Ajuntament 
també podria ajudar a fer que l’ús del taxi sigui quelcom que s’integra en el Pla de 
mobilitat, que entenem que és així, però que haurem de potenciar, i que es vegi com hi 
ha una aposta ferma per recolzar determinats sectors, que han passat unes èpoques 
potser complicades i que hem d’ajudar que tirin endavant. 

Gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Molt breument, contestar. Avançar-los l’agraïment pel 
vot favorable. Senyora de Ciutadans, Míriam Pujola, jo li voldria dir que jo vaig entrar com 
a regidor el dia 1 de juliol i el 24 de juliol em trobava ja a la primera reunió amb els 
taxistes. Si s’ha demorat, vaig dir que ho faria, però que buscaria un màxim consens, no 
volia portar al Ple un reglament que no hagués estat àmpliament debatut i consensuat, i 
així ho vaig dir al sector, que ho portaria a terme i fins i tot que ho sotmetria a votacions. 
La seva resposta, perdoni que li digui, però demostra el desconeixement que té amb al 
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sector, que no ha dialogat prou amb ells. És un sector que, tal com deia la senyora 
Veray, és complicat, hi han quatre representants per a vuitanta-tres llicències i en el qual 
hem posat d’acord tres ajuntaments –Salt, Girona i Sarrià– amb unes dinàmiques molt 
complexes. Per tant, jo agraeixo..., i no m’ha de felicitar a mi, faltaria més, jo no necessito 
la felicitació, però sí que han de felicitar el sector per la feina que han fet, igual que els 
tècnics del departament de mobilitat, que han treballat i han invertit moltíssimes hores i 
que jo crec que ha valgut la pena i així es va demostrar a l’última assemblea que es va 
fer amb el sector. 

Referent a les inquietuds del Grup CUP - Crida per Girona, dir-los que aquest reglament 
regularà que en un termini de deu anys el 20 per cent dels vehicles estiguin adaptats i, a 
més a més, en el moment que entri, s’ha de preveure la previsió de guàrdies rotatives, 
perquè efectivament el tema que comenta és un tema que ens preocupa i que preocupa 
el sector. Per tant, volem garantir que hi hagi aquest servei. 

Sobre el tema de..., una de les primeres intervencions que ha dit que regularà aquesta 
ordenança és la lluita contra l’intrusisme i és el primer que preocupa el sector, el tema de 
l’instrusisme, i s’està treballant i s’han posat denúncies, el que passa que és molt difícil 
detectar que el taxi no està fent el servei que tocaria fer. 

Referent al tema d’Esquerra, dir-li que si bé és cert que portem molt d’endarreriment amb 
això, estava regulat per la llei del trànsit, que és més moderna. Per tant, això no..., 
estava regulat per la llei del taxi. I pel que comenta sobre les tarifes, això és molta 
demagògia. Fa sis anys –sis anys– que no s’han tocat els preus de les tarifes a Girona; 
fa dos anys es varen portar al Ple i el Ple les va rebutjar. Però hi ha un organisme que és 
la comissió de preus, en la qual, previ a la representativitat ( . . . ) del sector, ells fan una 
proposta i és la comissió, previs estudis, que els aprova, si no hi ha el DOGC  ( . . . ) que 
també els regula. Per tant, l’Ajuntament sí que al final tenim la nostra veu, però que no és 
vinculant perquè després hi ha..., si ells no estan d’acord, ho presenten a la comissió de 
preus del taxi. 

Doncs agrair la feina feta al sector i la seva implicació. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor... Tinent 
d’alcalde, si vol apagar... Moltes gràcies. Efectivament... (Veus de fons.) Senyora 
Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Molt breu, alcaldessa. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Esperi un segon. D’acord, no 
m’engegui el telèfon..., ai, el micròfon, sense que li digui d’acord. Sigui breu, si us plau. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Miri, regidor Alcalà, mai, mai he posat en entredit la 
feina dels tècnics d’aquesta casa i mai ho faré. Per altra banda, regidor Alcalà, vostè deu 
ser un superhome... Sí, perquè quan Ciutadans li presenta alguna cosa o li fa alguna 
esmena o li diu quelcom, o ja està bé o vostè ja ho està fent. Per tant, vostè és un 
superhome, vostè ho pot fer tot, regidor Alcalà, i vostè ho fa tot perfecte. I permeti’m dir-li 
que abans d’entrar vostè a la regidoria d’urbanisme, l’ocupava la seva companya i 
alcaldessa Marta Madrenas, per tant, que vostè hi ha entrat ara, és una excusa més, 
senyor Alcalà, vostès van tard una vegada més. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola, quan el senyor 
Alcalà li al·lega que ja ho està fent, pot ser que ja ho estigui fent o que vostè estigui mal 
informada i que potser no havia d’haver al·legat el que al·lega a vegades, eh? Jo, de fet, 
el que volia era després que tots vostès haguessin compartit aquestes reflexions, abans 
de la intervenció de la senyora Pujola, doncs el que volia era, de fet, com tots, com tot, 
en nom de tot el consistori, agrair a totes les entitats que col·laboren i que treballen per 
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trobar eines que regulin i que ajudin que un sector tan important com és aquest, el del 
taxi, per la nostra ciutat, per tota la demarcació, doncs que trobi les eines millor 
possibles, sé que a vegades és difícil i que a vegades no s’acaba de trobar la fórmula 
òptima per part de ningú, però sí que no podem defugir d’agrair tots, parlo en nom de tots 
els membres que formem aquest consistori, la feina de les entitats quan s’impliquen, 
treballen al nostre costat colze a colze i podem treure’n una eina segur que millor que el 
que hi havia abans, que no era el que actualment estem aprovant. Per tant, moltes 
gràcies. 

Passem, doncs, si els sembla, a la votació de la present proposta. 

Vots a favor de la proposta? 

Gràcies. He esperat un momentet perquè veia la foto i he vist que volien fer-la amb els 
braços alçats. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per unanimitat 
de tots els grups municipals inicialment el reglament regulador del servei de taxi. 

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

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

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

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

13. Aprovar  definitivament  l’establiment  i  el  reglament  del  servei  dels  bucs 
d'assaig de l'Espai Marfà 

L'Ajuntament de Girona va inaugurar el desembre de 2011 l'Espai Marfà amb la voluntat  
de  dinamitzar  la  creació  musical  del  seu  territori  d'influència.  L'Espai Marfà  és  un  
equipament  cultural  municipal  adreçat  a  la  creació  i  la  formació musical  que  
concentra  accions  i  recursos  en  matèria  de  música  moderna.  Els bucs  d'assaig  de  
l'Espai  Marfà  són  una  de  les  peces  fonamentals  d'aquest projecte. Es tracta   
d'instal·lacions equipades tècnicament per a la pràctica i la creació musical (8 bucs 
d'assaig i un estudi de gravació). La dotació estructural s'acompanya d'un programa 
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d'accions i recursos de   suport i acompanyament a músics de l'àrea metropolitana de 
Girona amb diferents activitats i programes de formació, assessorament i difusió. 

Per Decret d'alcaldia de data 5 de desembre de 2012 es va resoldre adjudicar el 
contracte  del  servei  de  gestió  i  dinamització  dels  bucs  d'assaig  i  l'estudi  de 
gravació  de  l'Espai  Marfà  a  favor  de  la  societat  Multi-Art  Produccions,  SL  amb 
NIF  B17704024.  Aquest  contracte  té  caràcter  administratiu  i  es  tipifica  com  a 
contracte especial de conformitat amb l'article 19.1 b), del Real Decret Legislatiu 3/2011,  
de  14  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de Contractes del 
Sector Públic (en endavant el TRLCSP). 

Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del 
servei relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal de bucs 
d'assaig de l'Espai Marfà. 

Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que 
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, l'article  
66.3.n)  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei 
públic de bucs d'assaig a l'Espai Marfà assumit per l'Ajuntament. 

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

Atès que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada l' 11 de juliol de   
2016   va   prendre   en   consideració   i   va   aprovar   inicialment   la   memòria 
justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei. 

Atès que el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei han estat 
sotmesos  a  informació  pública  pel  termini  de  trenta  dies,  finalitzat  el  12  de 
setembre de 2016, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del 
ROAS, per haver-se publicat el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de  la  Província  
número  150  de  8  d'agost  de  2016,  en  el  Diari  Oficial  de  la Generalitat  de  
Catalunya  número  7177  de  4  d'agost  de  2016  i  exposat  en  el Tauler d'Edictes de 
l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament. 

Per  tot  això  la  Comissió  Informativa  d'Alcaldia  sotmet  a  la  consideració  de 
l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord: 

Primer.  Aprovar  l'establiment  del  servei  públic  municipal  de  bucs  d'assaig  de 
l'Espai Marfà. 

Segon. Aprovar definitivament el Reglament del servei públic municipal de bucs d'assaig  
de  l'Espai  Marfà,  la  memòria  justificativa  i  el  projecte  d'establiment, d'acord amb els 
documents annexos que consten a l'expedient. 

Tercer. Publicar el text íntegre de l'esmentat reglament en el Butlletí Oficial de la 
Província  de  conformitat  amb  l'article  70.2  de  la  Llei  7/1985  de  2  d'abril 
reguladora de les Bases de règim local i amb l'article 66 del Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals, als efectes de la seva entrada en vigor, i fer referència  al  Diari  
Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  la  publicació  al Butlletí Oficial de la 
Província. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al següent punt 
de l’ordre del dia, el punt número tretzè. 
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(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. Té 
la paraula per defensar aquest punt de l’ordre del dia el tinent d’alcalde Carles Ribas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Com bé saben, el 
desembre de 2011 Girona va tindre l’oportunitat d’incorporar un nou equip cultural a la 
ciutat, en aquest cas l’Espai Marfà, remarco això de cultural, de la mateixa manera que 
remarcaria que el tema del taxi és de mobilitat i no d’urbanisme, ho dic per anar 
classificant les coses al seu lloc i que el senyor Alcalà porta cinc anys portant mobilitat i, 
per tant, la reunió feia referència a fa cinc anys endarrere. 

Però, bé, amb independència d’això, el desembre de 2011 Girona incorpora un nou 
equipament cultural a la ciutat, en aquest cas, l’Espai Marfà, que té com a finalitat la 
dinamització de la creació i la formació musical. Creiem, i crec que ho compartim tots els 
membres d’aquest consistori, que la dinamització, en aquest cas de la creació i la 
formació musical en aquest àmbit de la música moderna té un paper cabdal i fonamental, 
n’hem parlat amb diferents grups de la necessitat de potenciar aquesta qüestió i els bucs 
d’assaig, els vuit bucs d’assaig, com l’estudi de gravació, són aquella eina estructural 
que és clau per aconseguir-ho, no només els programes, sinó la dinamització. 

En aquest sentit, un any després de la inauguració, en aquest cas, el desembre de 2012, 
es fa l’adjudicació a l’empresa Multi-art Produccions, SL, el que seria la gestió 
pròpiament d’aquests bucs d’assaig. I el que sí que ha donat és aquest temps 
d’experiència, el diàleg amb la pròpia empresa adjudicatària com els propis usuaris, la 
necessitat d’establir un reglament de gestió d’aquests bucs d’assaig. Vam portar el 
passat mes de juliol l’aprovació inicial de la memòria justificativa del buc d’assaig, ara ja 
portem la definitiva i espero que igual que la introductòria, la provisional, sigui, doncs, 
aprovada per tots els membres d’aquest consistori. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Ribas. 
Alguna intervenció? Doncs el senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): En la línia... Moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. En la línia també de quan es va portar aquest tema a l’aprovació inicial, un 
parell d’idees. La primera, evidentment, doncs que nosaltres hi votarem a favor, perquè 
entenem que es tracta d’una estructura de ciutat, en aquest cas, no d’estat, sinó de 
ciutat, totalment necessària i imprescindible per a la potenciació de la cultura i sobretot la 
cultura de base i la cultura musical i, per tant, doncs avui hi votarem a favor com ja vam 
fer en el seu moment. Però també, com vam fer en el seu moment, reivindicar 
evidentment que aquí avui aprovem tot el que és el buc d’assaig, però com li hem 
reclamat, li hem explicat i fins i tot hem compartit, el que necessitem és anar molt més 
enllà perquè tota aquesta gent que està treballant des de l’àmbit musical, treballant en el 
sentit, doncs, de ( . . . ) el seu oci, passant l’estona, creant artísticament, fent cultura a la 
ciutat, doncs tinguin molts més espais per poder mostrar aquesta música i compartir-la 
amb els ciutadans i les ciutadanes de forma pública. Crec que aquesta és una obligació 
que tenim com a Ajuntament, que hi hem de seguir treballant, que ha estat massa temps 
oblidada en un calaix i que ara és el moment de posar-hi la directa. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? No? Doncs podríem... Bé,. jo crec que podem passar a la votació igualment, 
em sap greu perquè suposo que la tinenta d’alcalde esperava que fos una cosa més 
lenta, però passem a la votació igualment. No crec que tingui... Té alguna afectació? Bé, 
no passa res. 

Vots a favor de la proposta? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, per quatre 
membres, Ciutadans, per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents, amb 24 
vots a favor i una abstenció del Grup municipal CiU, d’acord amb l’art. 28.6 del 
Reglament Orgànic Municipal i l’art. 100.1 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre 
pel que s’aprova a el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats Locals. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, 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 Ricard Calvo 
Pla, 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. 

Abstenció: 

Grup Municipal CiU: senyora Maria Àngels Planas Crous. 

La senyora Maria Àngels Planas Crous s’incorpora al Saló de Sessions 

14. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS 

15. Moció que presenten conjuntament tots els Grups Municipals per a declarar 
Girona ciutat lliure de plàstic. 

Algunes  dades  demostren  que  diverses  parts  del  món  pateixen  un  excés  de 
residus  de  plàstic.  Cada  any  almenys  8  milions  de  tones  de  plàstics  són 
abocades  als  oceans  d'arreu  del  món.  La  Fundació  per  a  la  Prevenció  de Residus 
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va concloure que Catalunya cada dia s'aboquen, incineren o abandonen al medi 5,5 
milions d'envasos de begudes. 

El  plàstic  no  reutilitzable  representa  una  amenaça  per  la  nostra  salut  i  el  medi 
ambient. Cal recordar que la majoria dels envasos de plàstic no es reciclen, sinó que són 
abandonats al medi, dipositats en abocadors o directament incinerats, produint   dioxines   
cancerígenes   que   tornen   per   la   cadena   alimentària   a l'organisme humà. En 
aquest sentit, organitzacions gens sospitoses d'ecologistes com la fundació Ellen 
MacArthur van reconèixer al Fòrum Econòmic Mundial que es va celebrar a Davos que la 
mala gestió de residus provocarà que al 2050 hi hagi més plàstics que peixos als 
oceans. 

Queda clara, doncs, la necessitat de reduir l'ús de materials plàstics pel nostre benestar i 
per a les pròximes generacions (el polietilè, que es fa servir per les ampolles  d'aigua,  
triga  150  anys  en  descompondre's  i  el  poliestirè,  material emprat  a  les  famoses  
safates  d'embotits  i  carn,  uns  1000  anys).  I  per  això  els ajuntaments, com a 
representació democràtica dels habitants dels municipis de Catalunya, han d'assumir un 
paper actiu en la lluita contra els envasos plàstics, sobretot en l'àmbit públic. 

Atès que Girona s'ha compromès públicament amb la lluita per la reducció i la prevenció  
de  residus,  i  ha  impulsat  diverses  iniciatives  basades  en  la  defensa ambiental i la 
lluita contra el canvi climàtic. 

Atès que els esdeveniments públics que se celebren a la ciutat com ara curses, fires, 
concerts, festes majors, etc. solen generar quilos de deixalles, sense que hi hagi  
establert  plans  de  prevenció  de  residus  específics  que  en  garanteixi  una gestió 
adequada. 

Atès que el dia el dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. 

Per  aquests  motius,  els  grups  municipals  de  CiU,  ERC-MES,  CUP-Crida  per 
Girona, PSC, C's i PP  proposen al ple els següents ACORDS: 

PRIMER.- L'Ajuntament es compromet a no finançar l'ús de productes i envasos no 
sostenibles. 

SEGON.- L'Ajuntament limitarà al màxim l'ús d'envasos no sostenibles com ara les  
cafeteres  amb  càpsules,  màquines  expenedores  amb  envasos  de  plàstic, 
ampolletes d'aigua..., en l'edifici consistorial així com a les altres dependències públiques 
de la ciutat (biblioteques, centres educatius, etc.). 

TERCER. - L'Ajuntament reclamarà un pla de sostenibilitat a tots els esdeveniments que 
rebin finançament públic i/o col·laboració municipal. És a dir, un  pla  sobre  com  es  
tracten  els  residus  i  se'n  prevé  la  utilització,  per  tal  de minimitzar els materials de 
plàstic no reciclable i no reutilitzable. 

QUART.- L'Ajuntament realitzarà una campanya de sensibilització per reduir l'ús del 
plàstic al municipi per generar consciència respecte al problema de la seva toxicitat. Dins 
aquesta campanya hi haurà sessions informatives, amb experts en salut i medi ambient, 
sobre els perills del plàstic. 

CINQUÈ.- L'Ajuntament declara Girona municipi enemic del plàstic innecessari i passa a 
considerar-lo material no grat per, d'aquesta manera, donar exemple i convidar altres 
municipis a unir-se a la iniciativa. 

SISÈ.-  L'Ajuntament  farà  arribar  aquests  acords  acords  a  la  Generalitat  de 
Catalunya, a la Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable i a 
l'Agència de Residus de Catalunya. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passaríem ara a les 
mocions. Disculpin un segon. Molt bé. Passaríem, doncs, a les mocions, la que porta el 
número 15, que en aquest cas és una moció de..., era una moció de CUP - Crida per 
Girona i que van tenir a bé –i la qual cosa els agraïm– de deixar-la sobre la taula per 
poder-la debatre tots els grups municipals per poder trobar una fórmula consensuada i 
crec que així ha estat possible i... Ho dic bé? Posen cara d’estranyats. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): La cara era per la sorpresa, que 
normalment les propostes urgents, i en aquest cas n’hi va una, anaven... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, però com que és una moció, no 
és una proposta, que això em sembla que no havia passat, doncs ho farem al final. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): D’acord, cap problema. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Per això no pateixin, si el senyor 
secretari veiés alguna cosa, ens ho faria saber. Per tant, doncs com estava dient, en 
aquest cas, hem acordat que ja que eren els primers proposants, doncs que ara 
defensarien vostès en nom de tots aquesta moció. I, per tant, la defensarà la senyora 
Laia Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Exacte. Moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. Primer explicar una mica el procediment, de fet, ho ha comentat una mica la 
mateixa alcaldessa. Aquesta moció la vam presentar al juny, en aquell moment en el Ple 
la vam retirar perquè precisament hi va haver per part del Govern aquest compromís de 
treballar-la. Al setembre vam fer aquest recordatori i avui sí que no puc evitar dir que 
realment arribem al Ple amb zero aportacions a aquesta moció, per tant, la tornem a 
presentar tal qual. Sí que apareix reforçada per aquest ampli suport i pel fet que avui la 
presentem tots els grups conjuntament i, per tant, en aquest sentit, entenem que es veu 
reforçada aquesta moció. 

Molt breu dir que és una moció que precisament el que planteja és que avui en dia tenim 
un excés de residus de plàstic i aquest excés de residus són una amenaça per a la 
nostra salut i per al medi ambient. Per tant, és claríssima aquesta necessitat de reduir 
l’ús de materials plàstics no només per al nostre benestar, sinó també per a les properes 
generacions. I és evident que els ajuntaments, com a ens locals més propers a la 
ciutadania, han de tenir un paper actiu en aquesta lluita contra l’ús dels plàstics. 

És per tot això que la moció proposa una sèrie de compromisos que l’Ajuntament es fa 
seus i aquests són, d’una banda, uns compromisos que podríem dir propis, que són el de 
limitar l’ús d’envasos no sostenibles. En aquest sentit, cal revisar quines són les 
pràctiques de l’Ajuntament en aquesta línia i treballar per limitar aquest ús d’envasos no 
sostenibles, però també apareix el compromís de no finançar aquests usos i per tant així 
també suma a evitar que es vagi fent ús d’aquest tipus d’envasos. Un altre compromís 
propi de l’Ajuntament, diguéssim, és el fet de realitzar una campanya de sensibilització 
per reduir l’ús del plàstic i generar, doncs, consciència amb relació a aquest problema. I 
finalment també un dels acords que assumeix l’Ajuntament és el fet de declarar Girona 
com a municipi enemic del plàstic, del plàstic innecessari. Entenem que aquesta 
declaració també dóna peu que siguin més els ajuntaments que se sumin a aquesta 
iniciativa i que conjuntament fem força en aquesta lluita contra el plàstic innecessari. 
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També algun d’aquests acords jo dic que són exigències mirant una mica enfora, perquè 
precisament un dels punts d’acord preveu el fet que tots aquells esdeveniments que 
tenen tant finançament com col·laboració municipal se’ls exigeixi i se’ls demani que 
tinguin un pla de sostenibilitat en la línia que es busqui la fórmula que aquests 
esdeveniments o els organitzadors d’aquests d’esdeveniments es comprometin amb 
aquesta gestió dels residus i es comprometin amb aquelles famoses tres erres, de reduir, 
reutilitzar o reciclar. És a dir, en primer lloc, intentant evitar l’ús d’envasos no sostenibles, 
però en segon lloc també aquells casos que es puguin reutilitzar, doncs envasos 
reutilitzables i també evidentment en la gestió dels propis residus. Per tant, quan existeix 
un esdeveniment, que quedi clar aquest pla de sostenibilitat, doncs, com es gestionaran 
els residus que genera el propi esdeveniment. Creiem que és un aspecte molt important 
perquè precisament, doncs, veiem que molts esdeveniments que s’organitzen a la nostra 
ciutat..., i no vull posar exemples, però sí que imatges des de papereres plenes a vessar 
o carrers plens per on ha passat algun tipus d’activitat d’envasos no reutilitzables, 
etcètera. I, per tant, creiem que és molt important també aquesta exigència mirant enfora 
i aquesta responsabilitat que assumeix d’alguna manera l’Ajuntament, però també totes 
aquelles entitats que organitzen activitats a la nostra ciutat i evidentment especialment 
aquelles que tenen, doncs, algun tipus de col·laboració municipal. 

Llavors molt gràcies a tots els grups per acabar donant aquest suport conjunt i gràcies, 
alcaldessa. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Doncs 
procediríem a la votació, si els sembla pertinent. 

Vots a favor de la moció? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per unanimitat 
la moció conjunta presentada per tots els grups municipals per declarar Girona ciutat 
lliure de plàstic. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, 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. 
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Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

16. Moció  que  presenta  el  Grup  municipal  d'Esquerra  Republicana-  MES  per 
una administració socialment responsable. 

S’ha desestimat la següent proposta: 

La pobresa i l'exclusió social d'una part de la població és un fenomen estructural associat 
al nostre model econòmic, no exclusiu de temps de crisi. També creix el convenciment  
que  ni  l'estat  ni  el  mercat,  de  forma  aïllada,  són  capaços  de  fer front a aquestes 
problemàtiques. Tampoc el creixement econòmic és garantia de millora de les condicions 
de vida dels sectors socials més vulnerables sense que hi hagi una intervenció política 
redistributiva que l'acompanyi. 

L'Administració,  i  concretament  les  Administracions  locals  i  supramunicipals, tenen i 
han de tenir un paper important pel que fa al manteniment de la cohesió social i a un 
repartiment el màxim equitatiu possible dels recursos públics, que permeti garantir una 
vida digna a tots els seus conciutadans. 

En aquest sentit les accions per garantir i promoure la cohesió social es podrien resumir 
en 3 punts bàsics: 

1-  El  comportament  de  l'administració  en  el  seu  dia  a  dia,  pel  que  fa  a  la 
contractació de serveis externs i a les relacions que es teixeixen entre la direcció de  les  
administracions,  els  seus  treballadors  directes  i  els  treballadors  de  les empreses 
que els presten serveis. 

2-   L'actuació   de   l'Administració   davant   aquelles   persones   amb   situacions 
vulnerables, per garantir unes condicions de vida digna a totes elles. 

3- L'actuació de l'Administració no només respecte a aquelles empreses que li presten  
serveis  sinó  també  respecte  a  totes  les  empreses  del  territori  que gestiona,  que  
tenen  un  important  paper,  com  a  agents  econòmics,  socials  i mediambientals, i que 
formen el territori, tan social com geogràfic, que coneixem.  

1-  El  comportament  de  l'Administració  en  el  seu  dia  a  dia,  pel  que  fa  a  la 
contractació de serveis externs i a les relacions que es teixeixen entre la direcció de  les  
administracions,  els  seus  treballadors  directes  i  els  treballadors  de  les empreses 
que els presten serveis. 

Entrant en detall: La integració d'aspectes socials en la contractació pública ha estat 
objecte, en els darrers anys, d'anàlisi i de regulació mitjançant instruments diversos, tant 
en l'àmbit comunitari, com en el de l'estat així, com  en l'àmbit més local. 

Així  doncs,  molts  ajuntaments  han  anat  incorporant,  en  la  mesura  que  podien, 
clàusules socials i ambientals en els procediments de contractació. 

Pel que fa a la integració d'aquest tipus de clàusules en la definició de l'objecte del 
contracte, es preveu que els plecs de prescripcions tècniques es configurin tenint en 
compte criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom, tal com es defineixen 
en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual  s'aprova  el  text  refós  
de  la  Llei  general  de  drets  de  les  persones  amb discapacitat i la seva inclusió social 
que ha derogat, entre d'altres la Llei 51/2003, de  2  de  desembre,  d'igualtat  
d'oportunitats,  no  discriminació  i  accessibilitat universal  de  les  persones  amb  
discapacitat.  Aspectes  aquests  sobre  els  quals també posa especial èmfasi la Llei 
26/2011, d'1 d'agost. 
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En  matèria  de  prohibicions  de  contractar,  s'hi  inclouen  els  delictes  contra  els drets 
de les persones treballadores; les infraccions greus en matèria d'integració laboral   i   
d'igualtat   d'oportunitats   i   no   discriminació   de   les   persones   amb discapacitat;   
les   infraccions   molt   greus   en   matèria   social   -incloent-hi   les infraccions en 
matèria de prevenció de riscos laborals i la manca d'afiliació a la Seguretat   Social,   com   
també   l'incompliment   de   les   condicions   especials d'execució previstes en matèria 
social en el contracte, si queden tipificades com a causa de resolució. 

Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en l'adjudicació a igualtat de 
condicions amb les que siguin econòmicament més avantatjoses: 

1.  A  favor  de  les  proposicions  presentades  per  empreses  que  superen  un 
determinat percentatge de persones treballadores amb discapacitat o dedicades 
específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d'exclusió social 

2. A favor d'entitats sense ànim de lucre en contractes relatius a prestacions de caràcter 
social o assistencial. 

3.  A  favor  d'entitats  reconegudes  com  a  organitzacions  de  comerç  just,  en 
contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç 
just. 

D’altra   banda,   el   TRLCSP   fa   possible   la   inclusió   de   condicions   especials 
d’execució   dels   contractes,   sempre   que   siguin   compatibles   amb   el   dret 
comunitari i que s’indiquin en l’anunci de licitació i en el plec o en el contracte. Aquestes 
condicions poden fer referència a consideracions de tipus social, amb la   finalitat   de   
promoure   l’ocupació   de   persones   amb   dificultats   particulars d’inserció en el 
mercat laboral; eliminar les desigualtats entre home i dona en el mercat laboral; 
combatre l’atur i afavorir la formació en el lloc de treball, altres finalitats  que  es  puguin  
establir  amb  referència  a  l’estratègia  coordinada  per  a l’ocupació o garantir el 
respecte dels drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció, i se’ls pot atribuir 
el caràcter d’obligacions contractuals essencials, a  l’efecte  que  el  seu  incompliment  
sigui  considerat  causa  de  resolució  del contracte. Així mateix, l’incompliment 
d’aquestes condicions pot comportar, si així s’ha  previst  en  els  plecs  o  el  contracte,  
la  imposició  de  penalitzacions  i  la consideració d’infracció greu en relació amb el que 
preveuen les prohibicions per contractar. 

El TRLCSP també regula la possibilitat que als plecs de clàusules s’obligui al nou 
adjudicatari a subrogar els treballadors de l’antic concessionari. Per últim, preveu una 
reserva de contractes a favor de centres especials de treball, en virtut de la qual   es   pot   
reservar   la   participació   en   els   procediments   d'adjudicació   de contractes a 
aquests centres o reservar-ne l’execució en el marc de programes d'ocupació  protegida  
quan,  almenys  el  70  %  de  les  persones  treballadores afectades, siguin persones 
amb un grau de discapacitat que, a causa de l’índole o   la   gravetat   de   les   seves   
deficiències,   no   puguin   exercir   una   activitat professional en condicions normals. 

Els  ajuntaments  no  es  poden  mantenir  al  marge  d’aquest  context  i  amb  la 
promoció  de  les clàusules  socials  en  les  contractacions  públiques,  aspiren  a 
avançar en l’articulació d’un mercat social de productes i serveis basat en criteris ètics,  
democràtics,  ecològics  i  solidaris,  com  a  eina  en  favor  de  la  inserció  per 
l’econòmic i de construcció de cohesió social. 

En segon lloc, les Administracions tenen un paper fonamental en la regulació de les 
relacions laborals que estableixen, en definitiva, les condicions de treball de la seva  
plantilla.  Per  aquest  motiu,  l’existència  de  meses  de  concertació  social contínues   
en   les   quals   participin   els   responsables   de   la   direcció   de   les administracions  
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i  els  representants  dels  treballadors  escollits  és  fonamental. Igualment,  el  diàleg  i  
la  comunicació  continus  també  han  d’existir  amb  els representants dels treballadors 
de totes aquelles empreses que presten serveis a l’Administració. 

Així, l’Administració ha de posar en funcionament bones pràctiques en l’àmbit del diàleg   
o   la   concertació   social,   exercint   com   a   model   no   només   per   als treballadors  
del  sector  públic  sinó  també  per  a  la  concertació  social  en  l’àmbit privat, en 
resposta a la seva obligació tan de garantir unes condicions de treballs dignes  com  de  
trobar  solucions  i  respostes  consensuades  i  dialogades  entre empreses i 
treballadors als conflictes que sorgeixin. 

2- L’actuació  de  l’Administració  davant  aquelles  persones  amb  situacions 
vulnerables, per garantir unes condicions de vida digna a totes elles. 

Malgrat que existeixen tímids senyals de millora, la crisi econòmica i social que fa més  
d’una  dècada  que  suportem  al  nostre  país  ha  tingut  i  té  un  fort  impacte sobre les 
persones i la societat en general. 

Actualment,  existeixen  moltes  iniciatives  tan  des  de  l’àmbit  públic  com  des  del 
món  associatiu,  com  des  de  l’àmbit  privat,  que  fan  una  tasca  molt  important 
d’acompanyament  i  suport  d’aquells  col·lectius  en  situacions  més  greus  o  més 
vulnerables. 

Les Administracions locals tenen un paper molt important pel que fa a decisions que 
tenen un impacte directe en l’economia familiar dels ciutadans a través de la regulació  
de  les  diverses  taxes  i  preus  públics  que  recapten  en  concepte  del serveis que es 
presten a la ciutadania. 

En aquest sentit les Administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves 
ordenances fiscals bonificacions i exempcions per a aquelles persones o famílies en 
situacions vulnerables per tal que puguin gaudir de determinats serveis, o que l’impacte 
de la recaptació municipal sigui menor a partir de determinats llindars de renda familiar o 
situacions familiars, socials o laborals concretes. 

3- L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses que li presten  
serveis  sinó  també  respecte  a  totes  les  empreses  del  territori  que gestiona,  que  
tenen  un  important  paper  com  a  agents  econòmics,  socials  i mediambientals i que 
formen el territori, tan social com geogràfic, que coneixem. 

Així  mateix,  les  administracions  no  poden  restar  alienes  a  cap  problemàtica laboral 
o empresarial que es desenvolupi en el seu territori, en la mesura de les seves  
capacitats,  els  Ajuntaments  i  Administracions  supramunicipals,  com  a 
administracions locals més properes als ciutadans, han d’intercedir i acompanyar als 
ciutadans, treballadors, i empreses, en aquelles problemàtiques o conflictes que puguin 
sorgir. 

En  aquest  sentit,  cal  reafirmar  l’aposta  i  el  suport  pel  desenvolupament  i  el 
manteniment de les empreses del territori gironí, i desenvolupar una cultura de 
reconeixement públic per a la tasca que fan aquestes empreses. Cal, així mateix, 
promocionar la consciència que les empreses formen part de la realitat gironina i del  
municipi  on  estan  ubicades,  no  les  ha  de  moure  només  una  política empresarial   
sinó   també   social,   en   tant   que   està   clarament   associat   al manteniment   i   
creació   de   llocs   de   treball,   alhora   que   també   té   impactes importants en la 
mobilitat de les persones, el medi ambient i el desenvolupament de sistemes de consum 
sostenibles. 
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Al mateix temps que el manteniment i creació d’activitat empresarial genera un ingressos  
directes  i  indirectes  per  a  les  Administracions  que  en  èpoques  com l’actual tenen 
una gran importància en els seus balanços econòmics. 

Per aquest motiu, cal que les administracions públiques desenvolupin estratègies 
comunes,  més  enllà  de  les  fronteres  del  seu  municipi  o  comarca,  per  tal  de 
promoure  l’aprofitament  conjunt  de  les  sinergies  generades  per  les  zones 
industrials,   promovent   la   mancomunació   de   serveis   entre   administracions, 
polígons, zones industrials, i empreses que permetin una major eficiència en la utilització 
de recursos, però, que també generin dinàmiques positives a través de la suma 
d’esforços. 

És per això que el Grup d’ERC-MES proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

En matèria de contractació pública: 

PRIMER.-   Incloure en els PCAP les clàusules socials que recull   la Guia per a les   
clàusules   contractuals   de   caràcter   social   de   la   Junta   Consultiva   de 
Contractació administrativa de la Generalitat de Catalunya. 

SEGON.-  Incorporar  en  tots  els  contractes  públics  una  clàusula  contractual  de 
caràcter essencial, que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractistes,  
empreses  filials  o  empreses  interposades  no  poden  realitzar operacions financeres 
en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada por las Institucions Europees o, 
en el seu defecte, pel govern espanyol o català, i que  siguin  considerades  delictives,  
en  els  termes  legalment  establerts,  com  a delictes de blanqueig de capitals, frau 
fiscal o contra la hisenda pública. 

TERCER.- Incloure en els PCAP, malgrat que l'empresa adjudicatària del servei pugui  
ser  una  empresa  multiserveis,  el  compliment  de  les  condicions  laborals regulades 
en el conveni del sector d'àmbit provincial, català o estatal. 

Pel que fa a la protecció de les persones i col·lectius amb situacions vulnerables: 

QUART.- Seguir aplicant i estudiar noves fórmules, a través de les Ordenances Fiscals  i  
de  l'acció  dels  serveis  socials  i  l'Ajuntament,  per  protegir  aquelles persones  o  
col·lectius  més  vulnerables  o  amb  situacions  de  risc,  com  per exemple:  persones  
en  situació  d'atur,  famílies  monoparentals  o  nombroses, jubilats,  joves,  famílies  
amb  ingressos  reduïts,  desnonats,  persones  amb  risc d'exclusió social, discapacitats, 
etcètera. 

En  matèria  de  protecció  de  l'ocupació  de  qualitat  i  del  teixit  empresarial  de  les 
comarques gironines: 

CINQUÈ.-   Mantenir   trobades   de   caràcter   com   a   mínim   anual   amb   els 
representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del   
municipi   per   tal   d'analitzar   plegats   aquelles   problemàtiques   conjuntes, intentar  
prevenir-les  o  tractar  temes  específics  que  sorgeixin  en  determinats sectors o 
territoris. 

SISÈ.-  A  través  d'aquest  espai  de  l'Agència  de  Promoció  Econòmica,  establir 
conjuntament amb la resta d'agents socials, els protocols d'intervenció i actuació en  el  
cas  d'empreses  que  es  trobin  en  situació  de  crisi,  com  processos  de 
deslocalització, ERO o tancament, amb la màxima urgència i al màxim nivell de 
responsabilitat, entre l'administració, la direcció de l'empresa i els representants dels  
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treballadors  per  tal  de  propiciar  les  condicions  necessàries  per  mantenir l'activitat i 
els llocs de treball. 

SETÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i als seus grups polítics. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la següent moció, 
en aquest cas, del Grup d’Esquerra Republicana - MES i la substanciarà el senyor Ricard 
Calvo. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, no passaré 
ara a llegir-la ni a descriure-la, perquè tots vostès la tenen i és extensa, és llarga, i conté 
molts de punts, punts que han sigut treballats, punts que han sigut consensuats, entre 
d’altres, amb els sindicats amb la UGT i amb Comissions Obreres. I en tots els seus 
punts, el que busca aquesta moció és millorar les fórmules de contractació que donin 
peu al fet que l’aposta de l’Ajuntament cap al tercer sector, que l’aposta de l’Ajuntament 
cap a les entitats socials, cap a aquests col·lectius més desafavorits pugui tenir el seu 
recolzament. És cert que em poden dir o que em diran que hi ha alguna d’aquestes 
coses que potser s’estan fent, és cert que poden dir que hi han algunes altres coses que 
són difícils de fer, però és que és una moció que hem de considerar en la seva totalitat. 
Mirin, de fet, també puc afirmar que hem tingut converses amb els regidors de govern i 
que hi ha una actitud molt favorable a poder desenvolupar-la, però l’excusa..., o 
comenten que les dificultats són de temes..., de com això es pot portar a la pràctica. 
Mirin, aquesta mateixa moció, amb uns continguts molt semblants, s’ha aprovat per 
Convergència i Unió i el Partit Socialista català a la diputació, si no m’equivoco, per tant, 
vol dir que els continguts poden arribar-se a portar a la pràctica. 

El que estem demanant en aquesta moció és que aquesta mirada socialment 
responsable que a vegades exigim en determinats temes es pugui també portar a la 
pràctica de manera efectiva des de l’Ajuntament. És cert que hi ha aquest protocol de 
contractació, però també és cert que aquest protocol es signa amb l’acord amb les 
entitats i és inferior a algunes de les clàusules que marca la pròpia llei. Per tant, és un 
protocol que es signa amb voluntat d’aplicació, però que està per sota. Per tant, hi han 
alguns punts de l’articulat que es podrien haver desenvolupat de manera més..., creiem 
que de manera més ambiciosa. 

És cert també que, com a Ajuntament, el que hem de fer és defensar aquests col·lectius 
més desafavorits i és cert també que hem de tenir en compte aquelles entitats o aquells 
col·lectius amb un arrelament al territori. Hem de tenir en compte també persones amb 
risc d’exclusió social a l’hora de facilitar-los la seva inserció. Hem de tenir també 
l’expertesa d’algunes entitats o organitzacions a l’hora de desenvolupar unes tasques 
evitant així també un model més especulatiu. I quan dic «un model especulatiu» és 
perquè en la situació de crisi econòmica hi ha un determinat perfil d’organitzacions que 
aposten per la rebaixa de tarifes, que aposten per la rebaixa de qualitat de servei i que 
busquen en aquest marc legal que els ha de permetre la seva participació en molts dels 
concursos públics que s’organitzen dins dels ens locals aprofitar-se d’un tema de preu 
per poder accedir després a un tipus de servei i després generar incidències. Sabem que 
l’Ajuntament de Girona, per exemple, en algun dels serveis que disposa han tingut 
incidències que han sigut difícils de resoldre i que hem hagut fins i tot de «mediar» entre 
entitat o entre empresa i treballadors. 

És cert que hi han dificultats a l’hora de poder-ho portar a la pràctica, és cert que cal una 
mirada més àmplia i una mirada més constructiva en aquest sector perquè hi hem de 
creure i en aquest creure-hi potser és on no ens hem trobat. Sí que és veritat que han 
expressat voluntat de poder arribar a acords puntuals, és veritat que han expressat que 
podríem arribar a ajustar alguns dels temes, però el contingut de la moció és en la seva 
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totalitat i, com els deia, està treballada, està consensuada amb sindicats, està més que 
parlada i tot el que es proposa, tot el que es proposa es pot dur a la pràctica. És a dir, 
també tenim les ordenances fiscals, cert és que amb les ordenances es podria regular 
algun d’aquests aspectes, doncs endavant, fem-ho a través de les ordenances, fem-ho a 
través dels plecs de contractació, fem-ho a través de les reunions amb els representants 
socials... Tot això és el que proposem amb aquesta moció. Pensem que és una moció 
que aglutina totes les sensibilitats i que aglutina fins i tot el posicionament de tots els que 
avui estem aquí i, per tant, no hi hauria d’haver un motiu objectiu per no aprovar la moció 
que presentem. 

Ara bé, oposant-nos a alguna de les particularitats o de les dificultats que pot suposar 
portar-la a terme, el que estem fent jo crec que és esquivar una responsabilitat que tenim 
com a Ajuntament de poder vetllar perquè un dels contractants de la ciutat de Girona, 
recordem que és una de les..., per no dir l’empresa més gran de Girona, en la creació de 
llocs de treball, en la creació de feina per a les entitats, ho pugui fer, ho repeteixo, amb 
aquesta mirada arrelada al territori, i això [no ha #, 02.31.45] de portar cap dificultat, fent 
una discriminació positiva per a aquelles entitats que aportin un valor afegit, i aquí deixin-
me parlar sobre la contractació o l’externalització. Nosaltres pensem que aquests serveis 
que l’Ajuntament de Girona no desenvolupa de manera interna hem de buscar el valor 
afegit. Aquest valor afegit en l’externalització no està en un tema de costos, no està en 
un tema d’empreses que ofereixen una sèrie de privilegis o una sèrie d’avantatges, sinó 
que està en el fet que l’externalització ha d’aportar una expertesa, ha d’aportar una 
inserció d’aquests col·lectius per no dir..., que els tenim, i a Girona n’hi ha molts i tenim 
greus dificultats..., no cal que parlem de l’atur juvenil i no cal que parlem de l’atur juvenil 
amb persones amb una dificultat psíquica o una discapacitat, com també amb persones 
majors de cinquanta anys, que abans a l’informe sortia aquest 31 per cent, que a més a 
més tinguin afegit una altra dificultat física o psíquica. 

Per tant, aquest tipus d’aposta ha de ser clara des dels ajuntaments locals, des dels 
organismes locals, sense que ens faci, al nostre entendre, cap mena de por d’evidenciar-
ho a l’hora de fer les propostes de contractació. És legal, es pot fer, els proposem 
fórmules factibles, els recordem que han votat a favor d’això mateix en altres espais, té el 
consens de les organitzacions sindicals, té el consens del tercer sector, crec que compta 
amb el consens de la majoria del pensament social que tots els representants de la 
societat civil tenim, per tant, els encoratjo que puguin votar favorablement aquesta 
moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyor Calvo, 
intentaré que no soni malament, vostè li ha dit que Convergència i el Partit Socialista 
català, li ha agradat això de recalcar la ce, ho han aprovat a la diputació. Sí, i 
segurament ho ha votat un munt de diferents partits als ajuntaments, perquè aquest és el 
problema, que aquesta és una moció tipus d’Esquerra Republicana, que estan 
presentant a tots els ajuntaments i a tots els consells comarcals sense tenir en compte 
l’especificitat de cada un d’ells. I en aquest Ajuntament..., i jo per això lamento 
sincerament que hagin presentat aquesta moció sense voler ni tan sols parlar-la ni 
consensuar-la. Amb el Govern suposo que hi han parlat perquè necessiten els seus vots 
per tirar-la endavant, però amb els altres partits no, l’han enviat i poc més, quan amb el 
tema de clàusules socials en els contractes públics és un tema que hem treballant molt, 
moltíssim, tots junts, molt i moltíssim, tots junts. De manera que ningú ha volgut posar-se 
una medalla per davant d’un altre amb relació al tema de contractació social 
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responsable, tot el contrari, ens vam posar en mans del tercer sector, en aquest cas, a 
través del clúster Èxit i vam demanar-los que ells ens diguessin què és el que volien..., 
què és el que necessitaven i fins a on podíem arribar nosaltres com a Ajuntament per 
poder-los ajudar. Per tant, hi ha moltes coses d’aquesta moció que vostès, com que és la 
mateixa que van presentar la setmana passada al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
una cosa és el consell, l’altra és l’Ajuntament. 

D’entrada també m’ha sorprès i es nota que és tipus perquè a l’últim punt diuen que 
donin compte de la moció a la diputació, cosa que jo crec que no fem mai en aquest 
Ajuntament, sempre diem que ho passarem als grups parlamentaris, al Parlament de 
Catalunya, a altres ajuntaments importants que són com nosaltres..., ah, no, ara de cop 
la diputació. Per què? Perquè és una moció tipus de partit, que tots en tenim, senyor 
Calvo, si tots en tenim. Ara, alguns no les portem perquè considerem que a Girona hem 
de centrar-nos en Girona i en les especificitats de Girona i altres com vostès que la 
porten sense encomanar-se a ningú. Hi ha coses d’aquesta moció que sap perfectament 
que no es poden dur a terme per les competències que tenim en aquest Ajuntament. 
Malgrat això, vostès prometen, prometen, prometen, perquè queda molt bé. Si jo no li 
nego que tot el que diuen i tot el que està escrit queda molt bé, és molt maco i tots ho 
voldríem, però hi ha coses que no es poden fer, d’altres que ja les estem fent. Ens 
demanen altres Ajuntaments i la senyora Planas, la tinenta d’alcalde, això ho sap i la 
senyora alcaldessa també, ens tenen de punt de referència i vénen altres ajuntaments a 
dir-nos «ai, com ho heu fet, com heu treballat el tema de les clàusules socials als 
contractes públics? Com heu fet...» I a més, jo crec, com deia al principi, d’aquesta 
manera tan consensuada, tan de manera unitària i ara resulta que segons aquesta 
moció, escolti’m, hem de començar des de zero perquè aquí no devem fer res o no ho 
devem tenir en compte. 

Jo sincerament li demanaria..., nosaltres no li donarem suport, no li donarem suport, però 
és que jo demanaria que abans de presentar certes mocions, que està molt bé quan són 
temes ideològics i polítics, les mocions tipus, perquè és igual la situació de cada 
ajuntament, però quan parlen d’un tema jo crec que tan sensible com és en aquests 
moments la contractació social i responsable de l’Administració i tots els temes de la 
transparència, del bon govern, un tema que és tan sensible a la ciutadania es faci amb 
rigor i adequació a allò que cada ajuntament està fent. I l’Ajuntament de Girona en 
aquest tema, sobretot amb la contractació social responsable, és jo crec que una icona 
que volen seguir molts ajuntaments i aquesta moció el que fa és venir a dir que aquí no 
fem re i no treballem aquest tema, quan és tot el contrari. A mi sincerament li he de dir 
que la seva moció en aquests termes m’ha ofès, perquè hi hem deixat moltes hores, hi 
hem deixat moltes hores molts de regidors, molts de regidors de tots els colors polítics 
aquí presents, hi hem deixat moltes hores i també les entitats del tercer sector perquè 
ara vostès redactin una moció on sembli que aquí a Girona ningú s’ha preocupat 
d’aquest tema quan és tot el contrari. Jo sé que vostès la legislatura passada no tenien 
regidors, ho sé, en sóc conscient, però també saben que en aquesta legislatura que 
portem en aquest any i escaig que portem, també hem parlat d’aquest tema, també hem 
treballat aquest tema i, per tant, no és excusa que ens diguin que durant quatre anys no 
hi eren i no hi van participar, perquè saben perfectament tots els passos que ha fet 
aquest Ajuntament en un tema, com dic, tan important i alhora tan sensible cap als 
ciutadans, cap als gironins i les gironines com és la contractació responsable d’una 
administració i, en aquest cas, de l’Administració més propera, que és l’ajuntament. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Pujola.... 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyor Calvo, 
nosaltres creiem que una actuació socialment responsable comença primerament a 
l’esfera personal, tret d’algunes excepcions que per descomptat existeixen. Però 
nosaltres creiem que el nostre país és un país que es recolza, sí, un exemple clar és que 
tenim un sistema de donació d’òrgans líder al món. I, per tant, com hauria aguantat un 
país si no fos per una realitat social on les famílies majoritàriament han compartit 
esforços, han compartit patiment, però el més important, han compartit solucions per 
poder tirar endavant. Per tant, com deia, un país de gent que es recolza i, per tant, tenim 
una gran societat. 

Ara nosaltres creiem, però, que des del món municipal també es pot ajudar a 
conscienciar, a donar pautes que s’adrecin en la direcció socialment necessària. En 
conseqüència considerem que la incorporació d’elements que conscienciïn, ajudin i 
millorin la realitat de la nostra societat són eines que són d’especial necessitat per a un 
Ajuntament. L’Administració municipal no ha de ser un ens eteri i desconegut, miop amb 
les necessitats i apartat de la realitat, sinó que creiem que ha de seguir amb la seva 
constant tasca d’apropament al ciutadà, per tant, un Ajuntament ha de ser exemplar. 
L’enriquiment a nivell normatiu, vetllant pel reconeixement de la diversitat i dels 
col·lectius més desafavorits cercant la seva millora ha de ser una part fonamental de la 
feina de l’equip de govern i també de la resta de grups municipals. 

En un altre sentit, senyor Calvo, però lligant amb aquesta mateixa sensibilitat i orientació, 
creiem que l’Ajuntament ha de jugar el seu paper en la relació amb les empreses que 
presten serveis o productes al propi consistori; si volem un ajuntament socialment 
responsable, les empreses proveïdores o relacionades amb l’Ajuntament han de 
compartir aquests mateixos valors. Per tant, nosaltres, senyor Calvo, entenem que 
l’Ajuntament ha d’arribar fins allà on li permetin les lleis i les seves pròpies competències 
i ha d’encomanar aquesta mateixa embranzida per convidar la resta d’administracions a 
treballar en aquesta mateixa línia per avançar cap a una societat més justa a tots els 
nivells. I, per tant, senyor Calvo, el nostre vot avui serà afirmatiu, tot i ser conscients que 
la bona voluntat no s’ha d’acabar amb bones paraules, sinó amb bones pràctiques. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. I la senyora Ester Costa... 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
hi votarem a favor, però tenint en compte que ja teníem clàusules de contractació 
socials, potser el que trobem una mica a faltar és que no quedin coberts aquells buits 
que potser el que teníem fins ara, potser no cobreixen. I faig un recordatori al PSC i a 
Convergència que fa quinze dies a la diputació, els seus partits respectius varen votar a 
favor de la moció, ho dic perquè..., per fer memòria, perquè..., en fi... 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. La tinenta d’alcalde Maria 
Àngels Planas... Si els sembla bé, també el Govern ens posicionarem en la moció. 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. No pateixis, no 
pateixis, ( . . . ). Bé, és que ja els he avançat jo, ja he estat parlant avui amb el grup, amb 
la senyora..., i els he avançat que el nostre vot serà desfavorable. I votarem 
desfavorablement perquè ens estan demanant que fem feina, molta de la feina que ja la 
tenim feta i, per tant, utilitzaré l’expressió que aquesta nit hem vàries vegades: van tard, 
però molt tard, anys tard penso que van vostès en aquesta situació. Vostès ens diuen 
que hem de tenir una responsabilitat com a Ajuntament; precisament perquè som 
responsables com a Ajuntament, els votem que no, perquè nosaltres podríem tenir el 
titular fàcil que ho aprovem, i tot molt bé, i tot molt «guai», però no, no, volem ser..., amb 
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els ciutadans..., no volem enganyar els ciutadans i, per tant, els votem que no i 
explicarem el perquè hem votat que no. Hem votat... 

Bé, en primer lloc només dir que vostès parlen de l’aprovació de la diputació. És que, a 
veure, la diputació i potser altres ajuntaments ho han votat, però és que hem de mirar..., 
cada ajuntament ha de mirar quina és la situació d’aquest ajuntament, no pot haver-hi 
una moció tipus, perquè si uns ajuntaments hem fet una feina i altres no l’han fet, jo crec 
que el que s’hauria de fer és aplicar-ho a cada ajuntament i mirar què s’ha fet en un 
ajuntament i què no s’ha fet i llavors portar les propostes d’acord adequades a 
l’ajuntament. I, per tant, no una moció tipus, que jo estic totalment d’acord amb la 
senyora Veray que jo penso que és una moció tipus i que ho han de saber extrapolar a 
un ajuntament o a l’altre. 

Per què els votem que no? Per diversos motius. Si comencem a analitzar punt per 
punt..., perquè explicar una mica al ciutadà, que potser..., bé, no en sap gaire de tot això 
i crec que els ho hem d’explicar. En el primer punt, quan vostès ens parlen de clàusules 
socials, bé, l’any 2014, per això diem que anem tard, es va aprovar el protocol de 
contractació responsable. Un protocol que va estar treballant més d’un any per una 
comissió, que fixin-se si nosaltres volem consens, que en aquesta comissió formaven 
part els representants sindicals, representants empresarials, el tercer sector, els regidors 
de l’oposició, els regidors del Govern i entre tots vàrem estar treballant durant un any 
perquè totes aquestes propostes que porten vostès no es fan ni en un dia, ni en dos, sinó 
que és un estudi de molt de temps, per tant, compactar-ho tot junt, és complicat la 
barreja aquesta de les coses que vostès estan portant de punt per punt. I, per tant, quan 
nosaltres ho vàrem estar treballant, en què ens vàrem basar? Ens vàrem basar en la 
guia, que era de 2010, aquesta guia que vostès parlen de la Junta Consultiva de 
Contractació, ens vàrem basar precisament en aquesta guia, vull dir que no l’hem pas 
descobert ara, que ja ens hi vàrem basar. I nosaltres després de l’aprovació de l’any 
2014, any a any hem anat revisant d’estar al dia. Fixin-se si estem al dia que realment 
molts ajuntaments i també l’Associació Catalana de Municipis ens han demanat que 
anem a explicar la nostra experiència, com ens està funcionant, per extrapolar-la a altres 
municipis, perquè vàrem anar més enllà del que representava aquesta guia. I, per tant... 
no bufi, no bufi, si no, no ens ho demanarien anirien directes als que van fer aquesta 
guia. I, per exemple, també vàrem anar a explicar-ho a l’Ajuntament de Barcelona, entre 
altres, estic citant els més importants. Vostès també saben que vàrem anar més enllà 
que només les clàusules de contractació, sinó que vàrem reservar 1.700.000 euros a 
contractes del tercer sector en empreses sense ànim de lucre. Per tant, jo crec que 
realment estem molt avançats. I, per tant, quan vostès ens demanen que treballem això, 
home, anirem actualitzant-ho i posant-ho al dia, evidentment, però no ens demanin que 
treballem això; per això el motiu és de dir que van tard, van tard sobretot en aquesta 
qüestió. 

Seguim en el segon punt, pel que fa als paradisos fiscals: bé, sàpiguen que quan tu 
portes una moció, no pots portar una moció i dir que empreses…, o sigui, «paradisos 
fiscals segons la llista de països elaborada a les institucions europees»; nosaltres anem 
més enllà, i què fem? Quan se’ns proposa una moció d’aquest tipus, ens n’anem als 
organitzadors d’aquesta moció, que tenen un gran prestigi internacional, com és 
Intermón Oxfam, i ens reunim amb ells, parlem amb ells i mirem de quina manera ho 
hem de fer. Perquè no volem aprovar mocions i quedem molt bé, i aprovem mocions i no 
fem re. No, volem mocions que realment ho puguem fer. I a vegades s’ha d’estudiar de 
manera també jurídica, no?, què és el que es pot fer i què és el que no es pot fer. I ho 
estem estudiant junt amb aquesta organització per portar una moció al Ple. 
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Pel que fa al tercer punt, a les empreses multiserveis, bé, vostè sap que s’està treballant 
en aquest sentit. I a mi em consta que fins i tot la mateixa regidora de Serveis Socials, 
que és qui realment ho està treballant, li ha ofert que formin part d’aquest treball. Bé, 
igual que es va fer amb les clàusules de contractació. I, per tant, que s’incorporin a 
treballar-ho. 

Pel que fa a les ordenances fiscals, home, fem propostes, no fem aquí i posem tota una 
sèrie de coses d’ordenances fiscals. El dia 24 d’octubre portem al Ple les ordenances, 
tenim tot un ple per parlar d’ordenances. Facin allà les seves propostes, facin les seves 
al·legacions i tot allò que vostès creguin convenient, però és que barrejar-ho tot és molt 
complicada d’entendre, aquesta moció. Que és veritat, vostè diu que s’ha d’entendre en 
el seu conjunt, home, però el seu conjunt és parlar de tot l’Ajuntament pràcticament, no? 

Després, ens diu que tinguem contacte amb organitzacions sindicals i empresarials, però 
és que nosaltres normalment algun període de cada mes  ( . . . ) un regidor o un altre es 
reuneix amb aquestes organitzacions empresarials i sindicals; per tant, ja ho estem fent. 
Per tant, ens pregunti, que nosaltres li direm tot el que estem fent. 

Pel que fa al sisè punt, que parlen de l’Agència de Promoció Econòmica, bé, vostès 
saben que hi ha dues taules, que es varen formar dues taules, que és la Taula 
d’Indústria i d’Ocupació i la Taula de Promoció de la Ciutat, que vostès en formen part, i 
aquí és on han de fer les propostes respecte a això. I, per tant, en tot el que vostès diuen 
aquí ja hi estem d’acord; en l’únic que no estem d’acord és que ja ho estem fent, i no ens 
agrada que vostès ens diguin… (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció) –ja vaig acabant– que aprovem aquesta moció del que estem fent. 
Perquè és que si aprovem aquesta moció, sembla que nosaltres no ho estiguem fent, i 
ho estem fent. I, per tant, ja hi estem d’acord, però entenem que aquestes no són les 
formes i creiem que han de parlar més amb nosaltres, dialogar més amb nosaltres quan 
volen presentar una moció, perquè és que aquesta moció s’ha convertit en un calaix de 
sastre: aquí hi cap tot, tot el que hi vulguem posar. I, per tant, no ens sembla correcte. 

És que si ho mires, penses: «Home, deu ser una mesura electoralista pensada de cara a 
la galeria», perquè, si no, no ho podem entendre d’una altra manera. I, per tant, crec que 
quan fan aquestes propostes, cal que es treballin, que es mirin què hi ha a cada 
ajuntament i, llavors, extrapolar-les a cada ajuntament. 

I, bé, nosaltres el que fem és treballar per a la ciutat i ens hi trobaran sempre que 
vulguin. Si vostès es volen incorporar a temes que nosaltres estem treballant, no tenim 
cap tipus de problema, vostès s’hi incorporin i, si no, ens preguntin què estem fent i els 
respondrem. Per això, a mi me sap molt de greu, però els votarem que no. 

Moltes gràcies.  

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP):  Sí, moltes gràcies. Bé, agrair a la regidora 
l’explicació que ha fet, perquè ha sigut extensa, ha tocat tots els punts; no com la 
senyora Veray, que s’ha centrat en el primer, amb relació al protocol de contractació i 
d’allà no ha sortit. 

És a dir, el protocol de contractació social de la ciutat de Girona, quan es va constituir el 
grup de treball per fer-lo, va ser un protocol de mínims. Llavors, cadascú ho pot 
interpretar en funció de l’envergadura que hi vol donar. Però en aquell moment va ser un 
protocol de mínims, amb un cert acord, és cert, d’intentar arribar a un punt de trobada 
perquè es tirés endavant. Però no considerem que fos un protocol de màxims. 
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M’agradaria agrair també a la regidora de Ciutadans la seva reflexió amb relació a la 
moció, crec que és enriquidora, i que ens hagin votat a favor o que indiquin el seu grat a 
la moció. I igualment també als companys de la CUP per recolzar-nos en aquesta moció. 

Mirin, al final el que votarem serà o el que es diu que no es pot fer és que no es poden 
incloure totes les clàusules socials que recull la guia de la Generalitat: votaran que no es 
pot incorporar una clàusula que prohibeixi treballar a les empreses que operin en 
paradisos fiscals; que no es pot incloure que l’empresa adjudicatària compleixi 
condicions laborals malgrat ser multiserveis; que no s’apliquin o estudiïn noves mesures 
via ordenances fiscals per protegir col·lectius i persones vulnerables; no mantenir 
trobades com a mínim anualment amb sindicats o patronals fora dels que són de 
l’Ajuntament, i no establir protocols d’intervenció i actuació en cas d’empreses que es 
trobin en situació de crisi. 

Ja sé que ben bé no ha dit això, però, al final, el que la moció proposa és això: per tant, 
votaran que no a això. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 

Vots en contra? 

Moltes gràcies. 

Senyor secretari… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES per a una administració 
socialment responsable, amb els vots en contra dels grups municipals Convergència i 
Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i els vots a favor dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 

A favor: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

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

 

17. Moció   que   presenta   el   Grup   municipal   d'Esquerra   Republicana   de 
Catalanya-MES (ERC-MES) per a un salari mínim de ciutat. 

Les desigualtats socials i econòmiques són el gran repte del nostre temps. L’esclat de la 
crisi no només ha empobrit a una massa important de la població, sinó que ha 
augmentat l’escletxa respecte de les persones amb posicions econòmiques més 
privilegiades. 

Sense  anar  més  lluny,  Espanya  és  l’Estat  on  més  ha  augmentat  la  desigualtat 
després de la crisi, segons la OCDE. 14 vegades més que Grècia i 10 vegades més 
que la mitjana europea. Més concretament, l’1% de la població espanyola concentra  
més  riquesa  que  el  80%  més  pobre. Catalunya  tampoc s’escapa de l’informe.  Segons  
Intermón  Oxfam, el patrimoni  del  català  més  ric  equival  a  la renda anual de 150.000 
famílies mitjanes. A més, el patrimoni de les 20 fortunes més pudents de Catalunya va 
augmentar, l’any passat, un 35%. 

En canvi, a l’altra cara de la moneda s’hi dibuixa una realitat diametralment oposada: 
entre el 2007 i el 2014 els salaris van caure un 22’2%. La precarietat laboral s’ha  
generalitzat i això  provoca que moltes persones, malgrat tenir una feina, siguin  pobres.  
Aquesta problemàtica presenta diverses cares i es pot combatre de diferents maneres, 
però n’hi ha una de bàsica que, tot i conscients del repartiment competencial entre 
administracions, és la que volem abordar a la nostra ciutat: el salari mínim. 

El SMI a l’Estat espanyol és de 655’20 € al mes, dividit en 14 pagues. Aquesta xifra  
ens  situa  molt  lluny  d’alguns  països  del  nostre  entorn  com  el  Regne  Unit (1.512 €), 
França (1.467 €), Irlanda (1.546 €) o Alemanya (1.440 €). Si bé es veritat que el nivell 
de vida no és el mateix, la diferència entre el SMI d’aquí amb els d’allà no és 
equivalent tampoc en termes relatius. 

Les xifres ens ho demostren, però la intuïció també: al nostre país i a la nostra ciutat 
no es pot viure amb uns ingressos mensuals de 655’20€. Malgrat que en termes 
absoluts segueix essent una quantitat massa baixa, en termes relatius i en  
comparació  amb  la  resta  de  l’Estat  encara  ho  és  més.  El  cost  de  la  vida  a Catalunya 
és un 8’5% més elevat que la mitjana espanyola. Més concretament encara,  Girona  
és  una  de  les  capitals  més  cares  d’Espanya.  Per  posar  un exemple, segons 
l’OCU, és la tercera ciutat espanyola on resulta més costosa la cistella de la compra, 
només per darrere de Barcelona i Pamplona. 

Amb els números a la mà, a un gironí o gironina li costarà més arribar a final de mes 
que no pas a una persona de qualsevol altra banda de l’Estat espanyol. Per tant, 
l’homogeneïtzació en termes de SMI és socialment injusta. Alhora, creiem que un SMI 
més elevat no només dignificaria la vida de moltes persones, sinó que  els  
proporcionaria  més  capacitat  de  consum,  i  per  tant,  contribuiria  a l’augment de la 
demanda agregada, actualment un dels punts febles de la nostra economia. 

Per últim, creiem que Girona ha de llançar el missatge que l’activitat econòmica viva  i 
dinàmica que volem no ha d’estar renyida amb el cobriment de les necessitats mínimes 
de les persones. Volem que la nostra ciutat sigui referent en termes de justícia social i la 
proposta que fem és, en aquest sentit, un element a tenir en compte. 
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A mode de conclusió, volem assenyalar que aquesta mesura no és nova i ja s’aplica a 
alguns llocs. Per posar un exemple, als Estats Units el salari mínim és de 7’2$  l’hora,  
però a Nova York és de 11’5$.  Un altre  cas  és el de  Sant Francisco, que ha iniciat un 
pla de  treball  per  tal  d’arribar als 15 dòlars progressivament. Al nostre país s’estan 
començant a dur a terme també algunes experiències, com és el cas de Manresa, 
Cornellà de Llobregat o la pròpia ciutat de Barcelona. 

Malgrat esser una iniciativa d’aplicació voluntària, ja que qui fixa el salari mínim és el 
govern de l’Estat, a nivell local es poden dur a terme algunes accions que fomentin  
bones  pràctiques,  així  com  donar  exemple  des  de  la  pròpia  institució municipal. 

Per tot plegat, portem a APROVACIÓ d’aquest Plenari: 

1. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de 
l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat. 

2. Informar a les empreses i organitzacions empresarials del territori de l’adopció 
d’aquest acord i promoure l’estudi de les mesures i condicions necessàries que 
incentivin a les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a 
adoptar aquestes condicions salarials. 

3. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): I ara passaríem a la moció número 
17, també del Grup Municipal d’Esquerra-MES.  

La senyora Roca… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, a 
veure si ara tenim més sort. (Rialles.) Tots vostès tenen el text a davant, el text de la 
moció és un text que recorda que el salari mínim a l’Estat espanyol és de 655 euros per 
catorze pagues, i tots saben també que amb aquests diners no es pot viure. No es pot 
viure enlloc; però és que es pot viure menys encara a Girona, perquè segons l’OCU, 
Girona és la tercera ciutat més cara de l’Estat o, dit d’una altra manera, a Girona omplir 
el cistell d’anar a comprar costa un 33 per cent més. I això ho hem experimentat tots, eh? 
És car viure a Girona. 

Doncs bé, el meu grup, Esquerra-MES, no ens conformem amb aquest estat de les 
coses, com tampoc no ens volem quedar de braços creuats. Sabem que les desigualtats 
amb la crisi han augmentat –ho diu, precisament, Intermón Oxfam– ni ens conformem 
amb aquesta nova pobresa, que hi ha el perill que comencem a trobar normal, i no ho és, 
que és la nova pobresa de la gent que treballa i que no arriba a final de mes, de la gent 
que té feina, però que segueixen essent molt pobres. Per això, pensem que 
l’homogeneïtzació en termes de salari mínim interprofessional és injusta.  

El nostre objectiu amb aquesta moció és que Girona sigui un referent en termes de 
justícia social. Com vostès saben, aquesta moció va estar presentada al Ple del mes 
passat i la vàrem retirar perquè teníem la voluntat d’arribar a un acord amb l’equip de 
govern, que va manifestar la seva voluntat de no votar-nos el text tal com l’havíem 
presentat. 
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Bé, el consens ha estat possible, ens n’alegrem, perquè, de fet, el que nosaltres no 
volíem de cap manera era cap gesticulació; nosaltres el que volíem era aprovar realment 
la moció per començar a treballar-la. Partim ara d’un text que és de mínims, però partim 
d’un text que aprovarem. I per nosaltres el treball comença ara i a partir de demà ja, de 
bon matí, començarem a posar a sobre de la taula propostes normatives concretes que 
siguin jurídicament viables, evidentment, que siguin compatibles amb altres mesures 
socials, que puguin incentivar que les empreses que treballen amb l’Ajuntament 
compleixin aquesta moció que avui presentem. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo primer volia fer 
una pregunta tècnica al secretari: el que votem i el que s’aprova són les propostes 
d’acord en l’exposició de motius, veritat, és així, eh? No, és que l’exposició de motius 
no…, aquesta exposició no la puc compartir gairebé en res, fins i tot fan… Bé, és una 
exposició de motius per a una moció que abans demanava moltes coses i que ara ha 
quedat reduïda als tres punts que ha quedat reduïda. A l’exposició de motius parlen 
d’Estats Units com si fos un gran exemple, i jo li volia preguntar si estan a favor de 
l’acomiadament lliure o que no hi hagi seguretat social, no?, que és el model d’Estats 
Units. Per tant, crec que hem de parlar amb una mica més de rigor quan fiquem alguns 
exemples. Perquè, clar, el model americà no crec que sigui, senyora Roca, el que 
comparteixen vostès aquí. 

Per tant, miri, nosaltres hi donarem suport perquè nosaltres avançar cap a l’objectiu 
d’assegurar que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament no siguin inferiors a mil 
euros, cosa que, a més, hem demanat i hem preguntat i ens han dit que ja gairebé no 
n’hi ha cap en aquesta situació, o informar les empreses i organitzacions empresarials 
del territori d’aquest acord i, per tant, que ells també, doncs, estudiïn i mirin mesures per 
fer-ho efectiu ens sembla bé. Bé, jo crec que ningú pot oposar-se al que demanen en 
aquest sentit. 

Ara, clar, com li deia, efectivament, hi donarem suport, perquè finalment aquests són els 
acords als quals han arribat i és el que sotmetrem a votació i a aprovació; el que, com li 
deia, no podem compartir són certes afirmacions que fan a l’exposició de motius, on 
fiquen en valor coses que crec sincerament que si els ciutadans sabessin allò que estan 
defensant, es ficarien les mans al cap. Com li he dit, Estats Units, acomiadament lliure i 
per assegurança mèdica, per tant, no seguretat social. No crec que aquí els nostres 
ciutadans i ciutadanes estiguessin d’acord amb aquests dos principis. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, senyora Roca, nosaltres 
creiem que aquesta és una moció carregada de bones intencions i, lògicament, crec que 
no hi ha ningú en aquesta sala que en un escenari estable i viable volgués un sou inferior 
als mil euros entre els nostres conciutadans. Per tant, si algú ens pregunta a nosaltres si 
considerem que el salari mínim ha d’estar anivellat amb la mitjana europea, la resposta 
és clara i contundent: sí. Però, aquí, no obstant, no hem vingut a parlar dels nostres 
desitjos cap a la marxa de la ciutat, sinó que els hem de fer possibles. 

El cert és que una proposta com la que ens presenta té una música molt agradable, no li 
ho negaré, molt agradable, una proposta que pot engrescar, que pot motivar, però des 
del meu grup entenem i creiem que no és fàcil de portar a la pràctica en un sentit ampli 
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de ciutat, aquesta moció. A l’Ajuntament podem regular què passa dins de l’edifici que 
ens acull, així com a altres espais o empreses vinculades amb l’Ajuntament, però cal 
recordar, senyora Roca, que allà fora qui s’imposa és la realitat. 

El nostre paper no és el de fer declaracions d’intencions, sinó fer el possible per portar-
les a la pràctica, com ja he dit. Per tant, és realment la fixació d’un sou com aquest la 
solució als temes de manca d’empreses innovadores, la manca de llocs de treball o 
potser de flexibilitat? S’han analitzat les conseqüències econòmiques que suposaria 
posar aquests sous no tant al personal de l’Ajuntament, que potser són casos 
excepcionals els treballadors que no arriben a aquesta xifra, sinó fixar-los per a totes 
aquelles empreses que presten serveis a l’Ajuntament? Com s’encariran els serveis amb 
aquestes mesures, senyora Roca? 

Creiem que establir un salari mínim de mil euros no eliminarà els baixos sous del nostre 
país, perquè si seguim la lògica de la seva moció, senyora Roca, països com Dinamarca, 
Suècia, Finlàndia, on no hi ha un sou mínim establert, la mitjana salarial hauria de ser 
més baixa que la d’Espanya, mentre que a dia d’avui els sous dels treballadors d’aquests 
països són més alts que els que aquí s’ofereixen. 

El sou de la població no puja, senyora Roca, per pujar el salari mínim; nosaltres 
apostàvem per no augmentar aquesta xifra, atès que en alguns casos pot suposar 
l’expulsió de treballadors del mercat laboral, sinó que volem impulsar mesures que 
augmentin la productivitat, al mateix moment que creem les condicions necessàries 
perquè sorgeixin noves empreses relacionades amb l’economia del futur, relacionades 
especialment amb el sector tecnològic. 

Creiem que hem de contribuir a generar més recursos i riquesa i que, per tant, podran 
generar millors sous. I, per tant, per poder arribar a afavorir tot el que li he estat dient fins 
ara, creiem que cal un nou sistema espanyol d’innovació molt a prop del model alemany 
de cooperació publicoprivada, de forma que la generació d’idees es transformi en 
empreses i ocupació. I, per tant, això inclou un reforç important en la inversió en I+D, que 
pot ser finançat amb un canvi de les prioritats de la inversió pública espanyola. També un 
programa complet de mesures per afavorir l’entrada de noves empreses d’alta intensitat 
motivadora i també mesures per afavorir el funcionament, la productivitat i el creixement 
de les petites i mitjanes empreses més productives, fent més fàcil l’activitat dels 
empresaris autònoms i també de les pimes. 

A la seva vegada, mentre augmenta la productivitat de les empreses i es creen aquestes 
condicions que propiciïn la creació de noves, apostarem per introduir un complement 
salarial garantit per a les persones treballadores amb una renda inferior, evitant 
d’aquesta manera que persones que per la seva professió treballen una part de l’any o 
bé que aquelles que cobren baixos sous no es trobin en risc de pobresa o d’exclusió. 

Considerem que hem de canviar la base, senyora Roca, i que tenim eines per fer-ho, 
però sobretot eines on hi ha competències per poder dur a la pràctica tot allò que ens 
presenten. Perquè ens ha de quedar clar, senyora Roca, que hem de fer una política 
realista que generi el benestar de tots –de tots, de tots–, senyora Roca, de tots els 
ciutadans, i perquè volem anar més enllà dels mil euros.  

Nosaltres avui, senyora Roca, en aquesta moció…, abans li hem votat a favor, però en 
aquesta no li poden votar a favor; en aquesta moció el meu grup s’abstindrà. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Antoni 
Granados… 
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Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Donarem suport a la moció, però amb un sí crític, perquè aquesta moció està molt lluny 
de la que es va presentar en el Ple de setembre i que després es va retirar. A l’anterior 
versió de la moció, les propostes d’acord reflectien clares apostes per assolir salaris 
mínims, els ( . . . ): establir salari mínim de la ciutat i concretar l’import, revisar i la 
realització de llocs de treball de l’Ajuntament i modificar qui cobrés per sota del salari 
mínim interprofessional, introduir el salari mínim a les empreses que optin al concurs 
públic i liderar un pla de treball intermunicipal, etcètera. 

Però ara trobem un canvi substancial en les noves propostes d’acord, segurament 
condicionades als pactes amb Junts pel Sí. Les propostes es suavitzen i es perden 
forcen exigències, les exigències del Govern municipal. Ara els verbs són altres, 
continguts socials: avançar, informar a les empreses d’acords i ( . . . ) d’estudi, etcètera. 

Malgrat aquest pas enrere, el nostre grup està en la direcció d’una millora de condicions 
laborals i socials de la classe treballadora, aquí ens trobaran al seu costat. Aquesta 
moció hauria d’anar a totes les empreses que treballin amb aquest Ajuntament que 
compleixin la normativa laboral bàsica, no només el salari mínim de ciutat, sinó també la 
reducció de la bretxa salarial i la protecció social de les treballadores, entre elles. 

Fa un mes sortia publicat en mitjans de comunicació que el salari mínim de 655 euros és 
antisistema, i és cert, per això, l’Ajuntament també ha d’encapçalar una reforma 
necessària per reduir les desigualtats socials a la nostra ciutat i millorar mecanismes 
d’aplicació d’afavorir l’ocupació i la seva qualitat, especialment en la població més 
vulnerable. I l’Ajuntament té aquesta responsabilitat d’assumir-la.  

Gràcies. 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, 
agrair al Grup d’Esquerra que retiressin la moció al Ple anterior. Nosaltres crèiem que 
necessitàvem un temps més, que era molt precipitat aprovar aquella moció. I estem 
d’acord, evidentment, amb la moció, en especial amb les propostes d’acord. Sí que és 
veritat que a l’exposició motius potser alguna cosa nosaltres la faríem diferent, però, en 
general, la moció la compartim i hi estem totalment d’acord. 

I, com ja vostès saben, hi ha la recomanació de la Carta social europea, que estableix 
que el salari mínim arribi al 60 per cent del salari mitjà que es paga a cada país. Això vol 
dir que si això ho extrapolem aquí, al nostre país, estaria vorejant uns 1.000 euros, més 
o menys, per això alguns parlen de 945 euros, els altres de 1.000. Però és ben bé per 
això, no? 

El mes d’abril passat, el president Puigdemont, el president de la Generalitat, ja va 
anunciar que buscaria un compromís amb tots els agents socials per adoptar un salari 
mínim d’acord amb els estàndards de la Carta social europea. Pensem que hem de 
buscar un equilibri perfectament possible i desitjable entre la competitivitat i els salaris 
dignes. Aquest equilibri ja el tenen altres països i nosaltres ens hi volem aproximar i ens 
ho hem de plantejar tant a nivell polític com a nivell d’empreses, de societat, de sindicats 
i d’associacions empresarials. 

Si ho extrapolem als treballadors d’aquí del nostre Ajuntament, cap d’ells cobra el salari 
mínim que ha establert l’Estat espanyol, cap ni un. El que guanya menys de salari són 
1.199,85 euros, sense comptar aquí l’antiguitat i la paga d’assiduïtat, que la paguem el 
mes de setembre. 
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I respecte al personal que tenim que no és de plantilla, que són amb programes o plans 
d’ocupació, perceben les mateixes retribucions que el personal en plantilla, evidentment, 
en proporció de la jornada que fan i també de la categoria professional que tenen. 

Per tant, miri, nosaltres mateixos, l’Ajuntament, podem dir, miri, si estem en desacord 
amb les polítiques espanyoles que quan està en les nostres mans anem molt més enllà. 

M’ha fet gràcia l’expressió del senyor Granados, m’ha fet molta gràcia quan diu: «És un 
pacte de Junts pel Sí.» Quin pacte de Junts pel Sí, que la moció anterior votem que no, 
vull dir que…, crec que no hem pactat ara amb un moment i, per tant, no té cap sentit, 
entenc, això que ha dit. 

Dir que hi votarem a favor i que el nostre vot serà favorable. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Agrair totes les explicacions, que han anat 
molt lluny algunes, molt lluny. La moció era molt més humil del que vostè, doncs, ha 
volgut anar, però jo agraeixo moltíssim tots els posicionaments. 

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

Si els sembla, passarem a la votació. 

Vots a favor de la moció? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Senyor secretari… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup 
Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, la moció presentada pel Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana - MES relativa al salari mínim de ciutat. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

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

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Abstenció: 

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

 

18. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  CUP-Crida  per  Girona  per  a  la 
municipalització del servei d'aigües.  

Aquesta moció es retira de l’ordre del dia a petició del grup que la presenta de 
conformitat amb el que disposa l’art. 27.1.a) del Reglament Orgànic Municipal. 

Els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter són titulars del servei i les instal·lacions 
de proveïment i distribució d’aigua potable en l’àmbit dels seus respectius municipis. En 
virtut d’un decret signat el 23 de març de l’any 1983 (72/1983) es va aprovar la 
segregació dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter però el mateix decret preveia la 
gestió unificada del servei d’aigües en l’àmbit dels tres municipis. 

El 7 de maig de l’any 1992, els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter i l’empresa 
privada Girona S.A., van constituir una societat mercantil d’economia mixta, Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. (AGISSA) per a prestar el servei de proveïment i 
distribució d’aigua en l’àmbit dels tres municipis esmentats. 

La durada inicial de la concessió del servei a AGISSA estava inicialment prevista en 
dotze anys i finalitzava el 31 de desembre de l’any 2004, amb la possibilitat d’ampliar-se 
aquest termini mitjançant una pròrroga de vuit anys. 

D’acord amb l’article 4 del Conveni subscrit el 7 de maig de l’any 1992 es va ampliar la 
pròrroga fins el 31 de desembre de l’any 2012. Arribats a aquesta data es va fer una 
pròrroga de de tres mesos que va finalitzar el 31 de març de 2013 i finalment al mateix 
any 2013 es va renovar l’acord entre l’Ajuntament de Girona i Girona S.A. per tal 
d’estendre la durada de la prestació del servei d’abastament d’aigua per part d’AGISSA 
fins al 31 de desembre de l’any 2020. 

La composició actual de la societat mixta és d’un 80% privada (Girona S.A.) i d’un 20% 
de capital públic que es reparteix en un 14% a l’ajuntament de Girona, un 4% a 
l’ajuntament de Salt i un 2% a l’ajuntament de Sarrià de Ter i que diferents actors privats 
son propietaris d’un 80% de les accions (CaixaBank, Aqualia, AGBAR i un particular). 

Atès que l’actual equip de govern municipal i diversos grups municipals s’ha mostrat 
disposats, en més d’una ocasió, a valorar la possibilitat de recuperar la gestió i control 
municipal del servei de distribució i abastament d’aigua potable a Girona. 

I atès, també, que la recuperació d’aquest servei per part dels tres ajuntaments permetria 
implementar un nou sistema de gestió orientat a millorar la transparència, el control i 
l’eficàcia del servei, així com a reinvertir els possibles beneficis en el mateix servei i en 
polítiques municipals que reverteixin en la ciutat. 

Per aquests motius, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al ple de 
l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Manifestar el compromís de municipalitzar el servei d'aigües, és a dir la 
recuperació per part de l'Ajuntament de la gestió del servei d'abastament d'aigües i el 
servei de clavegueram, a més de la depuració de l'aigua, que actualment ja és de 
titularitat pública; 

Segon.- Elaborar un pla de treball consensuat amb els ajuntaments de Salt i Sarrià de 
Ter que prevegi tots els treballs tècnics, jurídics i financers per tal de fer efectiva la 
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municipalització del servei abans de la finalització de l'actual contracte, vigent fins el 
2020; 

Tercer.- Habilitar la Taula de Municipalització de l'Aigua, creada al gener d'enguany, com 
a òrgan de seguiment de tot el procés fins a la municipalització del servei. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara vindria la moció 
número 18, que era proposada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona, que es deixa 
sense efecte. Es deixa sense efecte perquè posteriorment n’hi haurà una altra en el 
mateix sentit, eh?, diferent. 

Però, posteriorment, passaríem a la 19, que també sembla que es retira, però es vol fer 
una argumentació per la qual es retira. Pot, senyora Pujola. 

19. Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
(C's) sobre el reemborsament de l'IBI de les vivendes a les  famílies obligades a 
lliurar el seu habitatge habitual als bancs.  

Aquesta moció es retira de l’ordre del dia a petició del grup que la presenta de 
conformitat amb el que disposa l’art. 27.1.a) del Reglament Orgànic Municipal. 

La persistència de la crisi econòmica ha suposat un important increment de les 
execucions hipotecàries com a conseqüència de la impossibilitat de les famílies per 
afrontar el pagament dels préstecs subscrits en finançar la compra de l’habitatge 
habitual. No cal insistir en la dramàtica situació social que comporta la pèrdua de 
l’habitatge i la inutilitat dels esforços econòmics fets durant anys per alliberar la càrrega 
financera que per a aquelles famílies va suposar probablement la inversió més 
significativa de la seva vida: la compra d’un habitatge. 

Així, en l’actualitat, qui es veu forçat a desprendre’s del seu habitatge, a més d’abonar 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Urbana, ha de seguir pagant la 
hipoteca o, en casos excepcionals i després d’arribar a un acord amb l’entitat financera, 
la dació en pagament, ha d’abonar per aquesta transmissió, l’Impost de Béns Immobles. 

A Ciutadans som conscients de la impossibilitat d’establir bonificacions fiscals en l’impost 
sobre l´IBI, però això no ha de servir d’excusa per no dur a terme iniciatives que ajudin a 
les famílies més necessitades econòmicament de Girona. 

No volem oblidar-nos i, per tant, també volem incloure en aquesta moció a les famílies 
que tenen l’avís de desnonament pels propers mesos i que han de pagar l’IBI d’aquest 
any. 

Per tot l’exposat, proposem al Ple de la Corporació els següents acords: 

Primer .-La creació d'una base de subvencions que reflecteixin una partida econòmica 
per reemborsar el cost de l’impost de l' IBI de l’any en curs al que el deutor de la 
vivenda,en el cas que hagi fet efectiu aquest impost, li sigui retornat mitjançant la  
documentació acreditativa de la dació en pagament o en cas d’haver rebut l’avís de 
desnonament en els propers mesos. 

Segon.- Instar a la regidoria d’Hisenda i Règim Interior que en el projecte de 
pressupostos de 2017 i posteriors, s’estableixi una partida de subvenció de l´IBI (Impost 
de Béns Immobles ) de caràcter urbana als propietaris de l’habitatge habitual dels quals 
hagi estat objecte de dació en pagament o bé hagin rebut l’avís de desnonament en els 
propers mesos, que estiguin empadronats en el municipi, siguin persones físiques, no 
disposin de cap altre patrimoni immoble en propietat i els seus ingressos o patrimoni els 
impedeixin l’accés a gaudir d’un altre habitatge del mateix caràcter. 

Tercer.- Que s’aprovi, mitjançant bases de subvencions que regulin amb caràcter general 
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aquesta devolució. Per tant,  s’insta a l’Alcaldessa a que presenti un esborrany de la 
mateixa, per a la seva aprovació dins dels següents dos Plens amb el mateix fi que 
redacta aquest Grup Municipal. 

Quart.-Instar a la FEMP (Federació de Municipis i Províncies) , a promoure en totes les 
Entitats locals d’Espanya aquesta mateixa mesura. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Sí, com ja saben, el meu grup li 
agrada parlar tot el que portem a ple, i així ho hem fet: hem estat parlant amb l’equip de 
govern i com que no volíem que fos una moció que quedés en l’oblit, hem volgut anar 
més enllà i, finalment, hem pogut arribar a un acord que ara els llegiré. 

Sílvia, sí? No sé si la defensaves tu, l’Eli… (Veus de fons.) Passo a llegir-los l’acord al 
qual hem arribat amb l’equip de govern. 

Des de Ciutadans creiem que les polítiques d’àmbit social han de ser la base del 
funcionament del nostre Ajuntament i el centre de la nostra activitat com a representants 
de tots els gironins i que, per tant, és necessària una major transparència i seguiment de 
totes aquelles partides pressupostàries que afectin directament les persones o famílies 
que es troben en un moment de dificultat econòmica i/o en risc d’exclusió social. 

És per tot l’exposat que el Grup Municipal de Ciutadans i l’equip de govern, format per 
Convergència i el PSC, de l’Ajuntament de Girona han arribat al compromís ferm que hi 
hagi més control i seguiment de les partides existents dedicades a fer front a 
l’impagament de rebuts, als ajuts de lloguer i per satisfer les obligacions tributàries a la 
Taula de Coordinació Local per al Dret a l’Habitatge a Girona.  

A més, també s’arriba al compromís de dedicar tots els recursos disponibles i l’estudi de 
l’ampliació de la partida en el cas que les necessitats superin el fons previst. En el cas 
d’una emergència extrema, s’utilitzarà el fons de contingència de l’Ajuntament. 

Aquest és l’acord al qual hem arribat. I així els he fet extensible als portaveus dels 
diferents grups, que retiràvem la moció per haver arribat a un acord amb l’equip de 
govern. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, com poden 
comprovar queda retirada la moció perquè s’ha arribat a un altre acord extraplenari, eh? 

MOCIONS URGENTS 

Moció  que  presenten  conjuntament  els  Grups  municipals  CiU,  ERC-MES, CUP-
Crida per Girona i PSC, per a la municipalització del servei d'aigües. 

Els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter són titulars del servei i les instal·lacions  
de  proveïment  i  distribució  d'aigua  potable  en  l'àmbit dels seus respectius  municipis.  
En  virtut  d'un  decret  signat  el  23  de  març  de  l'any  1983 (72/1983) es va aprovar la 
segregació dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter però el mateix decret preveia 
la gestió unificada del servei d'aigües en l'àmbit dels tres municipis. 

El 7 de maig  de  l'any  1992,  els  ajuntaments  de  Girona,  Salt  i  Sarrià  de  Ter  i 
l'empresa privada Girona S.A., van constituir una societat mercantil d'economia mixta,  
Aigües  de Girona,  Salt  i  Sarrià  de  Ter, S.A. (AGISSA)  per  a  prestar  el servei   de   
proveïment  i  distribució d'aigua en  l'àmbit dels tres municipis esmentats. 
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La durada inicial de la concessió del servei a AGISSA estava inicialment prevista en 
dotze anys i finalitzava el 31 de desembre de l'any 2004, amb la possibilitat d'ampliar-
se aquest termini mitjançant una pròrroga de vuit anys. 

D'acord  amb  l'article  4  del  Conveni  subscrit  el  7  de  maig  de  l'any  1992  es  va 
ampliar la pròrroga fins el 31 de desembre de l'any 2012. Arribats a aquesta data es va 
fer una pròrroga de tres mesos que va finalitzar el 31 de març de 2013 i finalment al 
mateix any 2013 es va renovar l'acord entre l'Ajuntament de Girona i Girona S.A. per tal 
d'estendre la durada de la prestació del servei d'abastament d'aigua per part d'AGISSA 
fins al 31 de desembre de l'any 2020. 

La  composició  actual  de  la  societat  mixta  és  d'un  80%  privada  (Girona  S.A.)  i d'un 
20% de capital públic que es reparteix en un 14% a l'ajuntament de Girona, un  4%  a  
l'ajuntament  de  Salt  i  un  2%  a  l'ajuntament  de  Sarrià  de  Ter  i  que diferents  actors  
privats  son  propietaris  d'un  80%  de  les  accions  (CaixaBank, Aqualia, AGBAR i un 
particular). 

L'actual govern de la ciutat i diversos grups municipals s'han mostrat oberts a la 
possibilitat d'avaluar nous models de gestió de l'aigua, incloent la gestió directa per  
part  de  l'Ajuntament.  Aquesta  revisió  de  l'actual  model  ha  de  partir  d'una correcta   
anàlisi tècnica i econòmica, posant sobre la taula, amb total transparència, els costos i 
els beneficis de cada model. El Pla de Govern 2016 - 2019, en el seu punt 286, 
remarca que s'estudiaran les possibilitats de canviar de model de gestió i que es farà 
basant-se en criteris tècnics i de cost-benefici. 

La gestió directa, el que entenem com a municipalització, és l'opció preferent que a dia 
d'avui pren especial sentit i rellevància, però que implica canvis profunds que s'han 
d'analitzar punt per punt i pas a pas. La municipalització es troba en l'horitzó que s'ha 
marcat el govern de la ciutat i ja s'han fet passos cap a aquesta direcció. S'ha creat una 
comissió tècnica entre els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià que és l'òrgan que ha de 
preparar els fonaments del canvi de model i que, entre d'altres   funcions, ha d'informar 
trimestralment a la Taula  per  a  la Municipalització de l'Aigua. 

L'objectiu final de la revisió del model de gestió és garantir un servei públic de 
qualitat,  basat  en  la  transparència  i  el  control  democràtic,  sostenible  i  amb 
sensibilitat social. L'aigua és un bé bàsic i per això ha de comptar amb la màxima 
protecció pública per tal que tota la ciutadania hi pugui accedir amb facilitat i amb 
garanties de qualitat. 

Finalment, cal remarcar que resulta  indispensable  que  durant  tot  el  procés  de revisió 
del model actual es tingui en compte la veu dels treballadors i treballadores  d'AGISSA, 
de manera  que  no vegin aquest  procés  com  una amenaça  cap  als  seus llocs de 
treball. El diàleg amb el  comitè  d'empresa  es manté de manera regular i fluïda i és bàsic 
que continuï així. 

En virtut de l'exposat, els grups municipals de la CUP-Crida per Girona, CiU, ERC-MES i 
PSC proposen al ple de l'Ajuntament de  Girona  l'adopció  dels següents 

Primer.- Manifestar el compromís de millorar la gestió del servei d'aigües mitjançant  la 
seva municipalització, sempre que es valori com la millor opció després d'estudiar la seva 
viabilitat tècnica i econòmica; 

Segon.-  Elaborar  un  pla  de  treball  consensuat  amb  els  ajuntaments  de  Salt  i Sarrià 
de Ter per  continuar  avançant en el desplegament de les mesures tècniques  i 
administratives necessàries per fer factible la municipalització dels serveis d'abastament i 
de clavegueram com a molt tard a la finalització de l'actual contracte, vigent fins el 2020; 
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Tercer.-  Habilitar  la  Taula  de  Municipalització  de  l'Aigua,  creada  al  gener 
d'enguany,  com  a  òrgan  de  seguiment  de  tot  el  procés.  Aquesta  taula  es 
convocarà  trimestralment  o  per  indicació  del  regidor  responsable  de  l'àrea 
sempre que es cregui oportú. 

Quart.- Mantenir les vies de diàleg amb els i les representants dels treballadors de 
l'actual empresa mixta AGISSA durant la revisió de l'actual model de gestió i 
incorporar-los en el procés de decisió. 

Cinquè.- Promoure un debat ciutadà sobre els diferents models de gestió. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, si de cas, hi hauria una altra 
moció, en aquest cas presentem conjuntament CUP - Crida per Girona, CiU, Esquerra-
MES i PSC, respecte a la municipalització del servei d’aigües. En primer lloc, caldria 
aprovar la urgència d’aquesta moció, eh? Crèiem que era important pel que està sortint a 
premsa i pel que s’està esdevenint, doncs, parlar i debatre en el Ple sobre la 
municipalització o possibles sistemes de gestió del servei d’aigües, i, per tant, aquesta és 
la motivació de portar-ho urgentment avui a ple. 

Si els sembla, votem la urgència. 

Vots a favor de la urgència? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la urgència de la moció, la inclusió és aprovada per  majoria absoluta 
dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

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

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Abstenció: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I aquesta moció serà substanciada 
una mica conjuntament, eh?: primer, doncs, faran la seva exposició per part de CUP - 
Crida per Girona. El senyor Salellas… 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre). 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
També, diguéssim, que era la urgència, atès que hem retirat el punt 18, que era ordinari 
i, llavors, s’entenia que té sentit que el discutim ara. 

Dit això, com bé explicava ara l’alcaldessa, en les últimes setmanes hi ha hagut diverses 
notícies al voltant o sobre la gestió de l’aigua a la nostra ciutat. Tenim un procediment 
judicial obert contra una persona, el senyor Narcís Piferrer, que durant molts anys ha 
sigut el conseller delegat i la màxima persona al capdavant de la societat d’Aigües 
Girona, Salt i Sarrià. Està investigat per delictes que, evidentment, són greus i que a 
nosaltres ens preocupen com a CUP - Crida per Girona. 

A això cal sumar-hi les auditories reiterades fetes per aquest Ajuntament, en què es 
constata, per part d’aquestes auditories, que hi ha hagut diversos procediments 
irregulars en la gestió de l’aigua. I també a això hi hem de sumar una, diguéssim, anàlisi 
compartida per bona part dels grups municipals que les coses no acaben de funcionar 
com haurien de funcionar en el marc d’aquesta gestió. De fet, la pròrroga que es va fer 
l’any 2012-2013 ja va ser una pròrroga forçada en molts sentits –nosaltres en aquell 
moment ja hi vam votar en contra. I en tot cas, creiem que hi ha una voluntat compartida 
d’analitzar canvis i d’analitzar noves fórmules per garantir que tots aquests errors que 
s’han anat constatant i aquestes maneres de fer irregulars que s’han vist, doncs, 
desapareguin del nostre dia a dia. I això és, com he dit, una anàlisi compartida per 
diversos colors, per diversos partits i també impulsada des de la societat civil per 
plataformes com Aigua és Vida, que ho ha vingut a explicar. 

Per això, per nosaltres era tan important que avui es debatés aquest tema, era tan 
important que avui poguéssim treballar en pro del consens cap al futur en l’àmbit de la 
gestió de l’aigua, perquè l’Ajuntament es comprometés a planificar formes de treball, 
situés debats sobre la taula a la societat gironina, que són necessaris perquè, diguéssim, 
quan arribem –i nosaltres pensem que ha de ser abans–, però si mai arribem al 2020, en 
tot cas, no ens agafi tot de nou. Nosaltres ja dic que creiem que la recuperació o el canvi 
de model de gestió hauria de ser abans, però, en tot cas, com a molt tard hauria de ser el 
2020. 

I per tot això, portàvem en aquell moment la moció i vam començar a treballar, és cert 
que amb alguns entrebancs comunicatius que han dificultat i han estat a punt de produir 
una situació no desitjable, jo crec, per a tots abans d’arribar al Ple, però l’important és 
que hem arribat a aquest consens, a aquesta moció que parteix d’una iniciativa cupaire, 
podem dir, però acabem compartim el que nosaltres ens agrada i els quatre partits 
demòcrates de la ciutat. Però, en tot cas, el PSC, Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana - MES i CUP - Crida per Girona. En què es parla que a mitjà termini, doncs, 
l’objectiu és o hauria de ser treballar per la gestió directa, però, evidentment, anant pas a 
pas i analitzant en cada moment la situació. Nosaltres no renunciarem, evidentment, a 
reivindicar la gestió directa, com creiem i ho continuem fent dia a dia, però entenem que 
aquest és un acord en què es basa, evidentment, i ho diu aquí, manifestar el compromís 
per millorar sempre el model de gestió, que es faci a través de la municipalització sempre 
que es valori que aquesta és la millor opció, elaborar un pla de treball consensuat amb 
els ajuntaments, habilitar que la Taula de Municipalització treballi i, evidentment, treballar 
conjuntament amb els treballadors de l’empresa mixta, perquè aquest sigui un procés 
conjunt. 
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Per tant, nosaltres estem molt contents que avui es pugui aprovar, com a mínim, amb 
vint-i-dos vots aquesta moció; també ens agradaria que pogués ser de vint-i-cinc vots, 
evidentment, i que fos per consens, però com a mínim n’hi haurà vint-i-dos. 

I, finalment, una petició, senyora alcaldessa: avui hem sabut que l’alcalde de Terrassa ha 
denunciat que està rebent amenaces per intentar municipalitzar l’aigua a la ciutat de 
Terrassa. Sabem que el món de la gestió de l’aigua –i ho podem dir, nosaltres ho creiem 
així– hi ha màfia, màfia organitzada que intenta extreure negoci a partir d’un dret humà i 
un dret bàsic com és el de l’aigua. Existeix –no em faci aquesta cara, Ribas–, existeix, 
existeix, i no dic que passi aquí a Girona, però en el món de l’aigua i les grans 
corporacions existeix. I la prova és el que ha denunciat avui l’alcalde del PSC de la ciutat 
de Terrassa. I, per tant, la petició que li fem, senyora alcaldessa és: no tingui por, 
nosaltres hi som per fer aquest procés democràtic, per fer-lo conjuntament, tots els que 
som aquí i treballarem col·lectivament perquè la ciutat ho necessita. I, per tant, endavant, 
faci la feina i sobretot no tingui por, que les empreses i alguns no pretenguin dominar allò 
que hem de decidir entre tots i entre totes. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre grup 
donarà suport a aquesta moció. També he de manifestar que ens va sorprendre una 
mica el procediment… (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) Carai, ja estic? (Rialles.) Ja m’agrada fer-ho breu, però… 

No, que ens ha sorprès una mica el procediment pel qual ha arribat aquesta moció en 
aquest plenari. Estàvem conversant amb el Grup de la CUP sobre una moció que ells 
portaven en aquest Ple, després vam saber que en venia una altra per part de l’equip de 
govern. Bé, finalment, sembla que ens hem pogut posar d’acord i tots plegats presentem 
una moció que ens sembla, doncs, oportuna, perquè és cert que hi ha notícies que 
surten als mitjans i està bé que manifestem aquest compromís, un compromís cap a la 
recuperació de la gestió directa de l’aigua. Nosaltres hi estem treballant, ens sembla que 
és un tema que serà motiu de debat en els propers mesos i esperem que no gaires anys, 
però també en els propers anys. Veiem amb un cert escepticisme poder recuperar la 
gestió de l’aigua abans que finalitzi el contracte, perquè això suposaria, doncs, haver 
d’indemnitzar l’empresa que en té la gestió actualment, si no és que hagués incorregut 
en algun incompliment de contracte, cosa que sembla que de moment els tècnics no 
poden estimar. 

Per part nostra, ens agradaria veure que aquest compromís va una mica més enllà del 
compromís polític que manifestem avui aquí. És cert que hi ha uns punts d’acord, però, 
per exemple, ens agradaria que aquesta taula de treball…, que si no arriba a ser, doncs, 
per aquesta moció, no n’haguéssim parlat, aquesta taula pràcticament des que vam 
acordar la seva creació no ha fet re. No ha fet re des del punt de vista del que és el 
funcionament de la taula. És a dir, es va reunir una vegada a principis d’any a proposta 
del regidor Ribas i ara fa poc, a proposta del regidor Berloso, però amb tot aquest temps 
no s’ha avançat, com a mínim d’una reunió a la següent no s’havia avançat absolutament 
re. 

Hem de tenir en compte que tots els municipis que han treballat per la recuperació de la 
gestió de l’aigua ens diuen que fan falta ben bé un parell o tres d’anys per poder analitzar 
bé i amb deteniment, doncs, quines són les implicacions de fer la recuperació d’un servei 
d’aquest tipus. I, per tant, a nosaltres ens preocupa que aquest treball no avanci al ritme 
que creiem que hauria d’avançar.  
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Però també ens agradaria que aquest compromís es constatés, per exemple, doncs, 
quan arribem en el debat dels pressupostos 2017, on es veiés reflectida una partida que 
servís per poder encarregar tota la feina, que entenem que una part d’aquesta feina no 
es podrà assumir directament des dels serveis tècnics de l’Ajuntament i que 
possiblement s’hagi d’externalitzar, doncs, ens agradaria veure una partida que serveixi 
per poder encarregar els estudis que siguin necessaris a nivell d’informes tècnics, 
jurídics, econòmics, financers que serveixin per demostrar-ne la viabilitat –nosaltres 
n’estem convençuts, però també estem convençuts que les coses cal fer-les bé. I que, 
per tant, aquests estudis creiem que demostraran la viabilitat, perquè així és en altres 
municipis i, per tant, tot apunta que aquesta viabilitat serà possible. Doncs, ens agradaria 
que hi hagués aquesta partida en els pressupostos 2017 per poder fer tot això que fa 
falta, tot aquest pla de treball que vam demanar a la taula. 

Bé, deixeu-me que faci un parèntesi, és a dir, fins ara en dèiem Taula de 
Municipalització. A la reunió que vam fer se’ns va explicar que això seria un grup de 
treball de la Taula de Sostenibilitat, perquè aquella taula no tenia forma jurídica i que no 
s’havia creat sota aquesta forma. Però aquí, que és un document consensuat per tots, 
tornem a parlar de Taula de Municipalització. També m’agradaria que això, doncs, 
quedés una mica aclarit per bé i que, per tant, poguéssim treballar. 

Però, bé, en aquesta taula –com us deia– ja vam demanar que s’aprovés aquest 
calendari, que els tècnics ens portin una proposta de pla de treball, una proposta de pla 
de treball que ens deixi clar que tot el que hi ha d’ara fins al final del mandat servirà, tot 
aquest temps servirà per avançar en aquest procés. Perquè malgrat que la pròrroga del 
contracte actual acabi el 2020, el nostre mandat democràtic, per dir-ho així, acaba el 
2019 i, per tant, difícilment en l’any posterior es podrà avançar gaire. Per tant, tot el que 
puguem fer en aquest mandat serà benvingut. 

Bé, per finalitzar, també recordar que hi ha alguns altres compromisos que també anem 
recordant de tant en tant, com, per exemple, doncs, cobrir la plaça d’adjunt a gerència a 
l’empresa d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià, que és un tema que sempre ha quedat a 
l’aire i que ens serviria per avançar en aquest procés. 

Per tant, bé, doncs, hi donarem suport, com no pot ser d’una altra manera, però ens 
agradaria que en totes aquestes coses s’anés posant fil a l’agulla i que puguem avançar. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. La veritat sigui dita, jo ara 
estava recordant el Ple del 2014 on també es va debatre una moció on introduïa el tema 
de la gestió de l’aigua. I el que sí jo recordo –i ho extrec una mica de les paraules del 
que han dit els portaveus; bé, portaveus, o representants dels grups que han parlat fa un 
moment– és que va planar en aquell Ple una consciència comuna envers a tots els grups 
–a tots els grups– de la necessitat que molts dels serveis municipals s’analitzessin de 
manera profunda a veure la viabilitat de buscar un tipus de gestió que els atorgués una 
major transparència, eficàcia i que també, evidentment, que fossin econòmicament 
sostenibles, una major qualitat i major sensibilitat social. 

En aquest sentit, jo respectaré sempre… –i avui m’ha agradat molt la manera en què ho 
ha expressat el representant de la CUP, el senyor Salellas, que ha fet l’incís d’ideologia–, 
i, evidentment, el que hem de fer aquí és respectar la ideologia de cadascú de nosaltres. 
I, evidentment, ferventment, aquí la CUP s’ha sempre enarborat la bandera de la 
municipalització de tots els serveis municipals. 
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Però avui jo crec que el diàleg ja ha anat a un sector, que jo crec que és prou important, 
és el respecte de cadascú de la ideologia, però la necessitat de fer política quant a la 
gestió en l’anàlisi de quin servei permet o no permet, per guanyar eficiència sota criteris 
tècnics i econòmics, modificar el seu sistema de gestió. Perquè no només hi ha la 
municipalització, hi ha la indirecta, com també hi ha el cooperativisme. Altres 
ajuntaments han mostrat que altres formes de gestió també són plenament vàlides. 

Jo crec que l’important d’avui és que diguem que hem de treballar en aquesta anàlisi i 
treballar-hi al més aviat possible per acabar obtenint realment un resultat que ens 
permeti dir quin és el millor sistema de gestió. 

Tenim altres exemples en aquest municipi i encapçalats per aquest equip de govern: 
TMG, la Girocleta o la zona blava i la zona verda han posat de manifest que no tenim 
cap recança a parlar de sistemes de gestió i que aquests no són propis d’un grup o d’un 
altre. 

El que a nosaltres ens preocupa de veritat són els resultats, i no tant el mètode. És a dir, 
que els resultats d’un servei siguin eficients per als ciutadans; el mètode, això sí, però els 
resultats, els més beneficiosos per als ciutadans de Girona. Però per arribar a aquest 
punt cal aquest estudi tècnic,cal aquesta anàlisi. Trigarem un any, trigarem dos anys. 
Esperem que sigui molt menys. Però, evidentment, que tinguem arguments per defensar 
cada una de les qüestions. 

Nosaltres ho dèiem en el programa electoral i surt manifestat en aquesta moció: el punt 
286 ja posava de manifest la necessitat de fer aquesta anàlisi, sobretot amb un bé tan 
preuat com és l’aigua, i més en el moment actual, que jo crec que cobra molt més sentit i 
molta més importància o rellevància. 

Per tant, no podíem fer res més, i pot comprendre el senyor Terés el moviment que fa 
l’equip de govern per defensar el seu posicionament. Per això apareix una altra moció. 
És una qüestió de fer política de veritat, i d’això no n’hem de defugir. Jo crec que és el 
que realment dóna sentit al que estem fent aquí. El fet que es presenti una altra moció o 
que hi hagi un debat entre els diferents grups és el que realment ens fa créixer a tots, 
perquè no necessàriament un té la veritat absoluta d’unes coses. Jo crec que l’important 
és debatre sobre els posicionaments de cadascú. 

I acabo. Senyor Salellas, no reia, però a mi els conceptes com «màfia» o barrejar 
qüestions que jo crec que són pròpies d’un altre lloc, és a dir, actualment hi ha una cosa 
que està als jutjats, doncs, que ho facin els jutjats; aquí estem debatent la millora d’un 
servei de gestió. Asseiem-nos, debatem això, mirem quin és el més prudent –i no vull 
entrar en conflicte, senyor Salellas, no vull que ara m’hagi de replicar, ni molt menys, 
eh?, que li respecto enterament les seves paraules. Però a partir d’aquí, jo crec que 
l’important és posar-nos a treballar en aquesta comissió on hi ha els tres ajuntaments i, 
com bé diu la moció, la comissió debatrà i ho traslladarà a la taula trimestralment. No sé 
si això respon una mica els seus dubtes que tenia. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara sí, un cop 
proposada la moció, que per estones semblava que uns posàvem petits detalls respecte 
als comentaris dels altres, però, en definitiva, és una moció presentada per tots tres. I ara 
no sé si els altres grups… La senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. I, primer de tot, una 
qüestió d’ordre: o el senyor Salellas retira la frase que ha dit textual que «els quatre 
partits demòcrates de la ciutat» o jo, sincerament, ja ni dono la meva opinió amb relació 
a la moció i abandono el Ple. Perquè puc acceptar moltes coses, però que ell es refereixi 



 

  85

al Partit Socialista, a Convergència i Unió, a Esquerra Republicana i a la CUP com els 
únics partits demòcrates –demòcrates– de la ciutat ho trobo, senyora alcaldessa, 
inacceptable i inassumible per un plenari democràtic com és el d’aquest Ajuntament, on 
hi ha representades dues forces polítiques diferents de les quatre a què ell s’ha referit i 
que, a més, jo no posaré en dubte que també són demòcrates, al contrari, ho són totes 
les forces polítiques que es presenten a les eleccions municipals, en aquest cas, a la 
ciutat de Girona, que és la que després els ciutadans ens donen amb el seu vot i el seu 
suport quants representants tenim en aquest plenari. 

Per tant, com a qüestió d’ordre, li demano que li demani vostè també que retiri aquesta 
frase. Si la retira, jo continuaré amb la defensa del meu posicionament en aquesta 
moció. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Lamento haver de dir que entenc 
que a vegades aquestes o altres manifestacions o comentaris poden entrar dins de la 
llibertat d’opinió; jo puc creure que és desafortunada, però no està en mi decidir de dir o 
no a cap regidor d’aquest consistori què ha o que no ha de dir. Li asseguro que no 
començaré ara. Jo li deixo la paraula al senyor Salellas per si vol dir alguna cosa i, si 
no… Doncs, no, jo no li demano res, eh?, perquè crec que entra dins la llibertat 
d’expressió. Jo m’abstindré de dir mai a ningú –a ningú– què ha de dir o què no ha de 
dir. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Jo crec que era una opinió meva i és 
una consideració meva a nivell personal que tinc dret a expressar en un plenari. Vostè 
pot no compartir-la, i entenc que no la comparteixi, però és una opinió meva envers uns 
fets que jo els avaluo així. I demano que se’m respecti el dret a expressar-ho. No dic res 
més, ja està. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Miri, senyora alcaldessa, jo si vol li portaré totes les 
actes dels plens en què vostè ha considerat que certes afirmacions que havíem fet jo o 
altres portaveus d’altres grups vostè considerava que no les hauríem d’haver fet. N’hi 
puc portar unes quantes d’actes.  

Vostè no ho vol fer, d’acord, doncs, no ho faci. Jo ja li avanço, el vot del meu grup en 
aquesta moció és no i aquí deixo la defensa.  

I li dic: més val que com a alcaldessa comenci a imposar-se i no toleri que es falti al 
respecte d’aquesta manera als partits democràtics, perquè no té res a veure amb la 
ideologia ni amb defensa d’ideals polítics; és acusar dos partits que estan aquí asseguts 
amb els seus representants i, per tant, que representen milers de gironins i gironines, 
eh?, que són tan democràtics com la CUP o qualsevol altre. I, per tant, ja n’hi ha prou –ja 
n’hi ha prou– d’acceptar aquest vocabulari perniciós i maliciós de la CUP i aquesta 
actitud.  

Perquè, senyor Salellas, li ho diré: sap què està demostrant vostè aquí? Que l’únic partit 
feixista en aquesta ciutat és vostè en tractar-nos de no democràtics als que estem 
asseguts aquí per la mateixa raó que hi és vostè, pels vots dels gironins i les gironines. I 
els falta al respecte a tots ells quan diu que vostè és demòcrata i els altres no. 
Sincerament, flac favor fa vostè a la democràcia en aquest país i en aquesta ciutat. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, moltes gràcies. Jo li ho 
repeteixo, ho lamento, però li asseguro que per mi el dret a la llibertat d’expressió és un 
dret absolutament essencial i per acabar limitant o coartant-lo, la veritat és que en 
poques ocasions m’hi veuria bé de fer-ho. Li asseguro que aquesta no n’és una i crec 
que no trobarà cap acta que hagi fet això, perquè en sóc absolutament contrària. I, 
precisament, en un lloc com aquest, que és el paradigma de l’expressió democràtica i 
que tothom pugui dir el que lliurement cregui convenient, crec que jo ni ningú és indicat 
per poder aturar una opinió i que només fa que refermar el seu propi dret a la llibertat 
d’expressió, estigui jo d’acord o no amb el que s’hagi dit. 

Senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyor Salellas, vostè i jo hem 
de parlar, perquè jo no sé com millorar la nostra relació ja. Miri que jo ho intento, hi poso 
voluntat, però no ho aconseguim –no ho aconseguim. Jo pensava que hauríem avançat 
una miqueta més. 

Miri, escolti, la meva intervenció anava a ser molt neutra, de veritat li ho dic, molt neutra. 
Li anava a dir que la forma de la moció és bona, tot i que no compartim tot el que diu, 
però creiem que el fons no ho és tant. Nosaltres veiem una contradicció entre el primer 
punt i el segon punt. Li haig de dir que estem totalment d’acord –totalment d’acord– en 
l’estudi per analitzar quina és la millor fórmula de gestió de l’aigua; en el que no estem 
d’acord és que vostès ja donin per fet és que aquesta millor fórmula de gestió és la 
municipalització. 

Jo he dit aquest matí a la seva portaveu, i ho faig aquí públicament, li agraeixo que ens 
hagin fet arribar la moció després d’haver-la signat amb els grups que vostès l’han signat 
i que no ens l’haguem trobat aquí. De veritat, realment li ho agraeixo. Per tant, crec que 
hem de seguir avançant en aquestes bones formes que semblava que aquest matí es 
tenien i no amb les faltes de respecte que acabem de veure per part seva, senyor 
Salellas. 

Miri, em fa gràcia, de veritat, em fa gràcia, per no plorar, que vostè vingui aquí a repartir 
títols de demòcrata quan vostès són els primers que formen un cordó sanitari per deixar 
de banda aquells partits que tenen una opinió diferent de la seva envers un tema 
concret. Senyor Salellas, es tracta de parlar, de dialogar, d’arribar a consensos. Però ja 
està clar que vostè només vol arribar a consensos amb aquells que pensen com vostè. 
Vostè no està disposat, ni vostè ni el seu grup, a arribar a consensos amb aquells grups 
que pensen d’una manera diferent. Senyor Salellas, si vostè d’això en diu demòcrata, 
doncs, permeti’m que en dubti, jo no entenc el mateix significat, no? De veritat que no 
l’entenc, aquí discrepem i bastant. 

Per tant, cal diferenciar, i crec que és important –i això també va per a vostè, senyora 
Madrenas–, el que és llibertat d’expressió i el que són faltes de respecte. 

I, bé, jo li diré que nosaltres no som els sectaris, en aquest cas, allá cada uno con su 
conciencia, senyor Salellas. I només ja per dir-li una última cosa…, bé, dues, senyor 
Salellas: nosaltres no anàvem a votar en contra d’aquesta moció, no els anàvem a votar 
que sí, perquè creiem que les formes vostès les han perdut de la manera en què ho han 
fet; nosaltres ens abstindrem en la votació d’aquella moció. 

I una última cosa, senyor Salellas: Cada uno quiere llevar el agua a su molino y dejar 
seco el de su vecino. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pujola. I si 
els sembla, abans de passar a la votació, només un parell d’aclariments. A veure, 
recordin que aquí ve tot arran d’unes auditories, és cert, ja encarregades en l’època de 
Carles Puigdemont. De fet, encarregades n’hi ha més. N’ha sortit una; ara n’han de sortir 
un parell més. I és cert que és un tema que ens ha preocupat molt a nosaltres i perquè 
volem tenir la seguretat que les coses es fan ben fetes, igual que tots, eh? I, per tant, 
arran d’aquestes auditories, quan se’ns plantegen certs dubtes, doncs, és lògic que 
emprenem diferents actuacions. 

Per què dic això? Perquè, a més, acabo d’aprovar per decret –bé, ja fa un mes, no sé 
exactament quan–, vaig decretar que s’instés una intervenció tècnica de la companyia. 
Aquesta intervenció tècnica està formada per tècnics de l’Ajuntament de Girona i també 
en formaran part els de Salt i de Sarrià de Ter; són els que faran un seguiment directe, 
exhaustiu i amb profunditat de tot el que afecti aquesta companyia, que és la que 
trimestralment informarà aquesta taula de seguiment –que, és cert, aquí hem posat taula 
de municipalització. Ho dic per aclarir exactament quin és el procediment que hem 
implementat. Aquesta intervenció tècnica és la que informarà trimestralment a tots 
nosaltres, els membres que formin part d’aquesta taula, diguem-ne, de seguiment, eh?, o 
de munic…, jo crec que de seguiment, i que anirà estudiant i proposant quins informes 
fan falta per començar a debatre i reflexionar sobre els diferents tipus, és cert, de models 
de gestió de l’aigua, que poden ser diversos, és cert.  

Abans el senyor Lluc Salellas ha dit: «Nosaltres no renunciem a dir que nosaltres som 
municipalitzadors, que és el que nosaltres voldríem.» Igual com nosaltres no renunciem 
a dir que potser nosaltres no ho som tant. I creiem que el que cal és analitzar cada un 
dels casos, i en els casos en què creiem que la millor opció per al ciutadà, doncs, és la 
municipalització, ho farem, i ja està. I en els casos en què creiem que la millor opció no 
sigui la municipalització, doncs, no ho farem. I com que no creiem –i segur que vostès 
tampoc, encara que…, vull dir que ara no volia jutjar–, però anava a dir que com que 
nosaltres no volem caure en apriorismes –i segur que vostès tampoc–, volem analitzar, 
debatre, reflexionar, veure, estudiar tots els números, tots els informes. I és el que aquí 
acordem fer: treballar de veritat i amb profunditat i ja i tots conjuntament veure quina 
opció és la millor per al ciutadà, que crec que en això estem tots absolutament d’acord. 

I he agafat la paraula expressament per una cosa, i és perquè volia donar –i en això 
estem tots d’acord també– un missatge de tranquil·litat als treballadors, eh?, als 
treballadors d’aquesta empresa. Perquè, primer, important destacar que no hi ha cap 
decisió presa; segon a destacar, que tampoc se’n prendria cap –i així m’hi vaig 
comprometre i que ho diria públicament, per tant, per això ho faig– sense parlar-ho, 
debatre-ho i reflexionar-ho també amb ells. I ho volia fer palès, perquè crec que era 
important; tot i que surt en un punt de l’ordre del dia, volia treure els temors o les 
recances que mai poguessin tenir els treballadors pensant-se que amb aquest acord de 
ple aprovàvem la municipalització de l’empresa, eh? Per tant, no és així, sinó que hi 
anem a treballar i que, evidentment, doncs, tenen dret a participar en el debat, igual com 
la resta de la ciutadania, però ells potser amb una forma una mica més privilegiada. I en 
això, ho repeteixo, estem d’acord tots els grups municipals i per això ho hem fet constar, 
però jo ho destaco en l’acord de ple. 

I si els sembla, podríem procedir directament a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 
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Senyor secretari… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, 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 del Grup Municipal de Ciutadans, integrat per un 
membre, i el vot en contra del Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, 
la moció que presenten els grups municipals de la CUP - Crida per Girona, Convergència 
i Unió, Esquerra Republicana - MES i el Partit dels Socialistes de Catalunya per a la 
municipalització del servei d’aigües. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies, senyor secretari. I 
ara passaríem, doncs, a la part de control. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

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

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Abstenció: 

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

En contra: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

DACIÓ DE COMPTE 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Aquí manifestem que donem 
compte de diferents resolucions i acords adoptats per junta de govern. No sé si hi ha 
algun tema o ja… D’acord. 

Doncs, el senyor Salellas, seria el primer. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
jo volia fer tres preguntes al voltant, doncs, del que hem pogut consultar en la part de 
decrets i actes de les juntes de govern. 

El primer que hem vist és que un any més s’ha contractat una persona, la mateixa, per 
continuar desenvolupant el projecte de la Casa Pastors, per redactar-lo i tot això, la part, 
diguéssim, més cultural del projecte. Llavors, si no vaig mal encaminat, deu ser la tercera 
vegada, la tercera anualitat que fem aquesta contractació. I m’agradaria saber 
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exactament quines són les tasques concretes d’aquesta contractació, en el sentit que en 
el Grup de la CUP fa més d’un any ja se’ns va presentar el projecte d’aquesta persona, 
museístic, per fer de la Casa Pastors un museu a partir del fons Santos Torroella. 
Llavors, cada any li estem pagant la feina de definir el projecte, però aquest projecte 
m’agradaria saber si és que s’ha canviat completament o és que és el mateix i li paguem 
no exactament per les tasques que surten allà encomanades, sinó per altres de tipus 
representació o seguiment. I si m’ho pogués aclarir el regidor, doncs, li ho agrairia. 

La segona és al voltant de la plaça Pallach, hem vist, doncs, que hi havia un advertiment 
a l’empresa que s’estaven incomplint de forma reiterada els terminis i les obres de la 
plaça Pallach. És un tema que va amb molt de retard. La senyora Madrenas sap de quan 
era regidora d’Urbanisme que ja anàvem amb retard. 

També, si un agafa, doncs, la documentació veurà que hi ha moltes denúncies posades 
per veïns per uns temes que hi va haver a finals de maig d’aquest mateix any i que, 
diguéssim, demanen recompenses pels danys ocasionats. I, per tant, ens agradaria 
saber exactament què està passant amb la plaça Pallach i si es compliran o no els 
terminis. 

I la tercera és una sorpresa que ens hem trobat en una contractació menor, i també, 
doncs, que ens agradaria si ens la poguessin explicar. I és que hem vist que es 
contractaven per un valor de 2.100 euros els serveis de jardineria per al parc Central a 
una empresa que és Jardineries Girona, SL. Que, bé, ja sempre som crítics que si tenim 
unes brigades, potser el que hauríem de fer és ampliar-les si és que hem d’acabar 
contractant. Però és que, a més, en aquest cas Jardineries Girona, SL és una empresa 
la qual el gerent és el senyor Roca i Pou, que és el president del Partit Demòcrata de 
Catalunya a la Selva. I, per tant, ens ha preocupat, diguéssim, que ara mateix estiguin 
fent…, encara que sigui contractació menor a una empresa de la qual és gerent el 
president del partit que vostès…, és el seu partit. Demanaríem que es fixin en aquest 
tipus de coses, més que res que podem entendre que pot ser un descuit, no volem dir 
res més que això, però, com poden entendre, és un descuit d’aquells que fan una mica 
de mal a la vista de cara a la gent que ho pot consultar. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, consultant els decrets, hem vist 
també a nivell d’acords a juntes de govern local i decrets diverses referències a tot el que 
són les borses de treball per substituir, diguéssim, personal, borses de treball de 
l’Ajuntament en diverses categories. Llavors, aquí nosaltres avui volíem aportar una 
reflexió una mica en el Ple: és un tema que està generant realment molt de debat i molta 
incertesa als treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament. I ens agradaria saber una 
mica, doncs, com es pensa procedir, perquè el cert és que s’estan generant aquests 
dubtes; també és perquè hi ha hagut uns certs canvis en la definició d’aquestes borses, 
però sobretot també perquè és cert que hi ha un gran nombre de treballadors i 
treballadores avui en dia que es troben en una situació de precarietat, en una situació 
que han anat encadenant contractes durant diversos anys. Una situació que, per tant, 
podríem dir que està en frau de llei –no sé si és la paraula correcta, però jo entenc 
que…, ja entendran a què em refereixo. I que, per tant, doncs, ens agradaria saber una 
mica com pensen procedir davant de tot aquest gran nombre de personal, doncs, que 
porta molts anys treballant per a l’Ajuntament. I si en algun moment s’ha valorat, per 
exemple, que pugui esdevenir personal indefinit no fix o si pensen fer alguna proposta. 

Demanem, en aquest cas, doncs, que hi hagi una certa proactivitat per part del Govern 
per resoldre aquest tema. També demanem que hi hagi un cert enfocament col·lectiu. Jo 
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sé que aquest tema, arran del tema de la creació de les borses n’han parlat, els sindicats 
l’han posat sobre la taula. Però també sé que fins ara la resposta, diguéssim, és 
individual, que cada treballador faci la seva demanda, faci la seva proposta o faci les 
seves preguntes. 

Jo crec que és un tema que si bé és cert que cada treballador és una situació diferent, 
també és cert que hi ha uns elements comuns, no?, uns comuns denominadors que fan 
que puguin ser enfocats almenys d’una manera conjunta. No dic que cada cas no s’hagi 
de resoldre de manera particular, però sí que com a mínim se li pot donar una certa 
resposta col·lectiva. Per tant, demanem una certa proactivitat per part del Govern a 
intentar resoldre aquest tema, com a mínim, doncs, a nivell de convocar, per exemple, 
els treballadors i treballadores que es trobin en aquesta situació, explicar quines són les 
mesures previstes en cada cas, etcètera. 

Aquest era un tema que ens preocupava de forma important, però, llavors, també hi ha 
un altre tema que hem vist en algun acord de junta de govern local que ens agradaria 
aclarir. I és que a una junta de govern local queda sobre la taula per major estudi un 
conveni amb la fundació privada Obra Social Comunitària de Bellvitge, que és un conveni 
per realitzar tasca de coordinació, que garanteix els formadors, la gestió dels recursos 
administratius i el seguiment formatiu dels cursos d’informàtica de la xarxa de centres 
cívics, és a dir, un conveni relacionat, diguéssim, amb la formació que es fa en els 
centres cívics a nivell d’informàtica. Doncs, és aclarir exactament per què ha quedat 
sobre la taula i realment quin és aquest projecte o aquesta acció que es preveu. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, voldria preguntar amb relació a dos decrets: un 
amb relació a un decret d’autorització d’una despesa de 462 euros per a la neteja de les 
restes, per dir-ho així, de la celebració del festival Escape in the Park. Ens ha sobtat, 
perquè en principi semblava que era l’empresa organitzadora qui es feia càrrec de la 
neteja, però, finalment, sembla que a causa que no va quedar del tot net, ha estat 
l’Ajuntament qui ha hagut d’assumir aquesta tasca. I, per tant, ens sobte que hagi estat 
així, no? 

I l’altra, amb relació a la contractació temporal d’una persona per fer tasques de 
community manager, és a dir, de portar els perfils de les xarxes socials corporatius de 
l’Ajuntament. Ens sembla que una oficina com la de comunicació, que en els últims cinc 
anys s’ha vist multiplicat diverses vegades el nombre que hi estan dedicades, hauria de 
ser capaç de poder assumir directament aquesta gestió. I ens sobta, doncs, que s’hagi 
de subcontractar la gestió dels perfils de les xarxes socials. I, per tant, també voldríem 
saber a què és degut. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si això és 
tot… Per al tema Casa Pastors, el regidor Carles Ribas. 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, efectivament, és un nou 
contracte que ara vénen seran les més importants, jo crec, en tot aquest projecte perquè, 
com ja va anunciar l’alcaldessa en el seu moment crec que va ser a la televisió o a un 
diari, ara, doncs, hi ha un acord amb el col·legi d’arquitectes a fi i efecte de definir el plec 
tant funcional com arquitectònic per treure, doncs, a licitació el projecte de les obres que 
s’han de dur a la Casa Pastors. I, evidentment, aquesta persona ha de portar el 
seguiment perquè es facin les obres de conformitat a la finalitat museística pròpiament 
de l’espai, i així mateix ja portar el control no només de les obres, sinó començar ja a 
treballar per a la futura obertura d’aquest espai. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a la plaça 
Josep Pallach, el senyor Alcalà. 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Efectivament, 
amb plaça Pallach hem tingut problemes des de bon inici, des del principi, que es va 
demorar perquè estàvem pendents d’un conveni que havíem de signar els veïns amb 
l’Ajuntament de la manera que ho tractarien. I això es va demorar. Després, va coincidir 
també que s’havia fet un requeriment a un edifici perquè arreglessin la façana i també en 
el moment en què ells van començar era quan nosaltres comencem. I això ha estat 
menor, però també hem tingut aquest problema. 

I, després, pel que fa –perdoneu– als problemes ocasionats amb l’aigua, just quan 
s’aixeca la planxa, la capa de «rodadura», diguéssim, doncs, va ploure fort i va causar 
danys i desperfectes. I en aquest cas, des de l’Ajuntament, amb el portaveu que tenim de 
la comunitat, ja se’ls està tramitant el que són temes de les denúncies per poder-ho 
solucionar. 

Ara, la fase que estem, estem en el tema de canalització, recollides d’aigües. Aquí també 
hem vist que no estava previst que les aigües d’un edifici anaven també a parar a la 
plaça, i això ens ha comportat també fer més canalitzacions. En definitiva, estem 
treballant i ara la data prevista estaria a final d’aquest mes, i tal com està, serà 
impossible. I com que hem vist que portaven una demora en el que és el tema de les 
obres, vàrem cridar l’empresa, vàrem parlar i ara han tingut problemes de personal, ara 
està el tercer encarregat  ( . . . ) d’obres, han tingut una sèrie de problemes. I el que sí 
hem fet des de l’Ajuntament és obrir un expedient sancionador. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si me permeten i 
respecte al tema aquest de Jardineries Girona, que és igual i ho desconec també, vull 
dir, que jo recordi no conec aquest senyor tampoc. De totes formes, escolti, si hem de 
mirar les filiacions polítiques de tothom, a mi…, no, no, així directament ho dic, a mi no 
em semblaria correcte. Jo no sé de quins… (veus de fons) Sí, sí, les filiacions polítiques. 
Evidentment, no me semblaria ni una possibilitat adequada fer dir a tots els proveïdors 
d’aquesta cada que diguin els seus administradors o consellers delegats quina filiació 
política tenen o deixen de tenir per evitar suspicàcies, perquè li asseguro que alguna en 
tindran –alguna en tindran. Podran ser de la CUP o d’Esquerra o del Partit Popular de 
Catalunya o de Ciutadans, també de Demòcrates i també del que no tenim nom, eh? 
Però li asseguro que alguna en tindran, i si això ha de fer excloure o fer sospitar… 
Perquè jo el que volia dir és que no és cap descuit. Diu: «Home, aquest descuit, que 
tinguin en compte…» Perdoni, no és cap descuit. No en tinc ni idea, però estic segura 
que deuen fer la mar de bé la feina, que deuen ser uns bons proveïdors de l’Ajuntament, 
s’ha portat a tràmit tota la contractació de la forma legal com s’ha de dur a terme.  

I a mi, la veritat, em preocupa que a vegades plantegin situacions com de manca de 
transparència, perquè ja està, ja ho han deixat anar. I la veritat és que això pot…, bé, 
comportar situacions que no porten enlloc. Perquè, escolti, si acordem que a partir d’ara 
s’ha de demanar a tothom que ens digui quin grup polític, doncs, ho fem per a tothom. 
Però no me vinguin a dir només el que sabem que és d’un determinat, perquè jo també 
n’hi podria dir d’altres i no ho dic –i no ho dic. 

Per tant, no sé què és aquesta empresa, dono per fet que ho deuen fer molt bé, perquè 
si els hem contractat, és perquè ho deuen fer molt bé; si no ho fan bé, se’ls penalitzarà 
amb les sancions que calgui, però li asseguro que de cap manera demanarem la filiació 
política de cadascun dels consellers delegats ni administradors de totes les empreses 
amb les quals treballi aquest Ajuntament, ja li ho asseguro, eh? 
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Respecte al que comentava la senyora Pèlach en el tema de la borsa de treball i com 
procedirem amb els treballadors… 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Bé, jo crec que els treballadors no s’han de 
preocupar, com no s’han hagut de preocupar fins ara. S’ha d’estudiar cada cas, no es pot 
generalitzar ni parlar en termes genèrics de frau de llei, només faltaria. I s’ha de mirar, 
per exemple, si hi poden haver-hi o no interrupcions de contracte. 

També és cert que és veritat que fa molt de temps que no hem pogut fer oferta pública i, 
per tant, la gent fa que…, però, bé, això la normativa l’LRSAL així ho estipula, i fins que 
no ens deixin, no podrem fer-ho. I és veritat que això crea una inquietud en els 
treballadors. Però nosaltres dir que estiguin tranquils. És més, la borsa es va esgotar, 
hem hagut de fer borses noves perquè es varen esgotar les borses, perquè nosaltres 
seguim contractant, quan una persona està de baixa se substitueixen les baixes. I, per 
tant, jo crec que no ha d’haver-hi cap preocupació ni cap alarmisme. El que no podem és 
actuar de manera d’ofici de manera general. Evidentment que no. Però jo crec que han 
de tenir tranquil·litat perquè a hores d’ara…, per això estem creant una nova borsa, 
perquè estan esgotades. Vol dir que fins i tot haurà de venir més gent de fora a treballar. 
Fixi’s que la preocupació no ha de ser tant com aquest alarmisme que a vegades corre 
innecessàriament. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte a un 
conveni aturat de l’Àrea de Serveis a les Persones, la senyora Sílvia Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): És cert que es va deixar sobre la taula, perquè 
la modalitat de contractació que s’havia fet dins ara des de l’àrea, a petició de Secretaria 
i amb informe de Secretaria, no semblava la més adequada. Per tant, veuran que a partir 
de gener o febrer hi haurà la licitació d’aquest servei, que és la gestió de les aules 
d’informàtica. No és un servei nou, ja ve d’enrere. El que hem fet per poder cobrir 
aquests mesos fins a la licitació ha estat una contractació menor de l’empresa que ho 
feia, més coneguda per Oscobe –és la fundació de Bellvitge, efectivament–, perquè les 
aules d’informàtica començaven l’1 d’octubre i, per tant, hem hagut de fer aquesta 
contractació menor prèvia a la licitació que vostès veuran a partir de gener o febrer. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a la neteja 
d’Escape in the Park… 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. És la neteja de la Devesa, 
no d’Escape in the Park. Sí, no, l’han formulada d’aquesta manera amb molta intenció  ( . 
. . ). No li ha de sobtar. Jo crec que és el treball propi que ha de fer i que encara estem 
fent a la Devesa gràcies al treball que està duent a terme un regidor d’aquest equip de 
Govern, l’anàlisi de la Devesa. Vam creure convenient que hi feia falta un complement de 
la neteja. Això ens permetrà atendre ( . . . ) a futures activitats que es duguin a terme en 
el parc i es va procedir a la neteja d’aquest. No té més sentit que això. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte al 
community manager, que a part de comunicacions ens feia altres feies, ho dic perquè 
recordin que teníem dues persones –bé, ara no sé si dues–, teníem dues persones que 
les dues ens han marxat. Després li comentaré, és que tampoc no m’agrada… I, clar, és 
substitució mentre no puguem procedir al sistema de cobrir aquest lloc de treball a 
través, doncs, de borses i del procés de selecció que correspon. La feina no s’atura. 
Tenim dues persones menys que suposa un 30 per cent menys de l’Àrea de 
Comunicació, perquè són molt pocs. I, per tant, és important la necessitat que tenim, no 
donem a l’abast i per això anem fent petites contractacions del que necessitem just 
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mentre no puguem procedir a la selecció de noves persones que s’incorporin a 
l’Ajuntament. 

20. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, doncs, ara passaríem ja, si 
els sembla –crec que no me n’he deixat cap, no?– a precs i preguntes. Farem el mateix 
que hem fet darrerament, i és que cada regidor respondrà totes les seves, si els sembla 
bé. 

La senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo volia fer dues 
preguntes. Una és amb relació al Pla de seguretat, que me consta que s’està treballant 
per part de l’equip de govern i, en aquest sentit, per part, doncs, de la tinenta d’alcalde 
Sílvia Paneque. Bé, m’agradaria saber com està amb relació sobretot, perquè suposo 
que tots deuen conèixer que tenim el Pla local de seguretat viària en aquesta ciutat que 
era del període 2013-2016. L’any 2016 està a punt d’acabar i, per tant, el Pla local de 
seguretat viària, doncs, en aquest sentit també. I, per tal d’evitar el que ens va passar el 
2013, que vam estar un període d’anys sense pla de seguretat viària perquè el que 
teníem, doncs, ja havia caducat en la legislatura anterior, a nosaltres ens agradaria que 
es comencés a treballar per tal de poder fer com més aviat millor el Pla de seguretat 
viària 2017-2020 de la ciutat de Girona. 

Em consta, doncs, que aquest Pla local de seguretat viària a partir d’ara no serà com a 
tal i anirà sol, sinó que s’integrarà dins del Pla de seguretat a nivell general que estan 
treballant. I, per tant, li agradaria saber a aquest grup municipal el capteniment del 
Govern amb relació a tots aquests temes. 

I una segona pregunta prec, jo crec que és una mica tot: en el Ple del mes de juliol, si no 
m’equivoco –si m’equivoco és que és el del juny–, el senyor Alcalà ens deia que els 
ressalts del carrer de la Rutlla al setembre ja o no hi serien o estarien arreglats, en 
aquest cas, allargats. Bé, avui és 10 d’octubre i no tan sols estan al mateix lloc i en les 
mateixes condicions, sinó que, a més, no s’hi veu cap moviment. 

Jo crec que vostè, senyor Alcalà, és conscient que aquest és un tema que fa molts de 
mesos, per no dir anys, que anem arrossegant, que cada vegada que el traiem a ple o li 
preguntem, ens diu que no patim, que ho faran aviat, ens diu que el mes que ve o al cap 
de dos mesos. Com dic, el juliol ens va arribar a dir que el setembre estaria tot fet; 10 
d’octubre i no en sabem res. No és que no estigui fet, és que no en sabem res. 

I crec que vostè és tan conscient com nosaltres que és un tema urgent, un tema reclamat 
des de fa molt de temps no només pels veïns, sinó també per tots els vehicles que hi 
transiten, fins i tot el mateix bus urbà. L’altre dia un dels autobusos va clavar-se a tots els 
ressalts del carrer de la Rutlla, des d’Emili Grahit fins a la plaça Lluís Companys, a tots, 
eh?, a tots va tocar, el bus. Ja no parlo del vehicle privat, que podríem dir: «Oh, que els 
privats…» No, no, l’autobús del transport metropolità de Girona. Per tant, home, crec que 
és una evidència que aquest tema s’ha de solucionar. I, per tant, ens agradaria saber 
com està i alhora fer-li el prec que, si us plau, que puguem arribar al Ple del mes de 
novembre sense haver de tornar a posar en evidència que aquest tema està sense 
resoldre. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez… 
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Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, gracias alcaldesa. Perdón, tengo la voz un 
poco fastidiada. Bien, el pasado 22 de febrero entramos una entrada por registro para 
hacer constar que en la plaza Assumpció, del barri de Sant Narcís, se tenía que poner 
más protección para que los niños pequeños no puedan caer al estanque. No solamente 
no se ha solucionado, sino que la valla que había se quitó para la fiesta mayor del barrio 
y actualmente está completamente desprotegida, con las múltiples quejas de los vecinos. 
Nos gustaría saber si tienen algo que hacer al respecto. Me imagino que sí. 

Otra pregunta que tenemos es referente a la nueva señalización colocada en la entrada 
del carril bici, en la calle Ferran Soldevila Zubid, ya que genera confusión en cuanto a 
prioridades de paso y a la vez genera conflictos entre peatones y ciclistas. Ahora que 
están ampliando los carriles bici, ¿cómo van a aplicar las prioridades de peatón-ciclista? 
Todos sabemos que esta es una de las eternas desavenencias. 

Por otra parte, otra pregunta: tenemos constancia que hay girocletas con deficiente 
mantenimiento y que no hay suficiente personal para hacer las revisiones y el reparto 
para garantizar que todas las paradas dispongan del correcto suministro. ¿Tienen 
pensado ampliar la plantilla del personal? Y en caso negativo, ¿cómo piensan solucionar 
la falta de mantenimiento de las bicicletas públicas? 

Y para acabar, tengo un ruego para la señora alcaldesa: ¿nos puede facilitar, por favor, 
el tique de lavandería donde se envió la bandera española? Porque, la verdad, tenemos 
serias dudas de que sea cierto. Y, sinceramente, esta es la casa de las gironines y los 
gironins y mentir aquí es grave, y si viene de la máxima autoridad, que es usted, pues, 
no queda muy ético. 

Gracias. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Mirin, el passat 27 de setembre 
vam realitzar una entrada per registre en què es demanava la revisió de la cruïlla entre 
els carrers Montnegre i riera Massana. Posteriorment, em vaig adreçar a parlar amb el 
regidor Alcalà sobre l’entrada que havíem fet i la problemàtica existent, la greu 
problemàtica existent. I el regidor Alcalà em va contestar: «Home, no cal fer les 
preguntes per escrit, es pot adreçar a mi directament, perquè, si no…», en certa manera 
va dir que es molestava els tècnics perquè havien de deixar de fer la seva feina per 
respondre’ns a nosaltres. I espero, si us plau, regidor Alcalà, que no m’ho negui, perquè 
hi havia més persones davant. 

A mi el que realment em preocupa, regidor Alcalà, és la resposta que conclou així, la hi 
llegiré textualment: «Per tant, des del punt de vista de senyalització viària, la 
senyalització actual és necessària i suficient per evitar les infraccions dels conductors de 
vehicles i no es considera necessari afegir més elements per interpretar el règim 
d’utilització d’aquesta via.» 

Li ho repeteixo una altra vegada, senyor Alcalà, per si no li va quedar clar: en aquest 
encreuament han estat a punt d’atropellar nens; per tant, vostè creu que és una resposta 
adequada a un problema tan greu en què posem en risc la vida dels nostres 
conciutadans i, més encara, posem en risc la vida dels més vulnerables, que són els 
nens? Jo crec que no, regidor Alcalà, jo crec que aquesta no era la resposta que ens 
havia de donar. 

Gràcies. 

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



 

  95

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Volia fer dos precs: primer, demanaria a les zones on hi ha a la ciutat aparcaments per a 
la bicicleta privada, no la Girocleta, a veure si se podrien ampliar, eh?, perquè la gent es 
queixa que hi ha poc espai per a la ubicació. I a la vegada, si es podria fer neteja, perquè 
en molts de llocs hem detectat que hi ha rodes, quadres de bicicletes i, després, a l’hora 
de…, perquè tinguin espai. 

Després, un altre prec: ha arribat una queixa que els usuaris que fan servir la zona verda 
o blava amb l’aplicació del mòbil, eh?, resulta que quan veuen que el temps se’ls va a 
esgotar o s’ha esgotat, van i tornen a carregar. Però resulta que la seva sorpresa és que 
quan van ja se’ls ha aplicat una sanció. Estaria bé que si ja han esgotat o s’ha sancionat, 
que l’aplicació del mòbil li digués que s’ha passat la franja horària i que han estat multats, 
perquè ho sàpiguen. Perquè resulta que ells van allà amb l’aplicació i els han fet la multa 
i ells no en tenen constància a l’aplicació. Si miren el detall a dintre, sí, però no ho marca, 
no hi ha cap avís. Si es podria arreglar això. 

I, després, una pregunta: el dia 12, festa nacional de l’Estat que no ens representa, 
l’equip de govern treballarà aquest dia, els edificis municipals obriran amb normalitat per 
reivindicar un estat propi i un calendari de festes pròpies del país? L’equip de govern, els 
treballadors que vulguin vindre a treballar, els donarà un altre dia de lliure elecció? I, 
després, nosaltres vindrem aquell dia, el dia 12. 

I, després, un prec: si us plau, que no vagin a l’acte de la Guàrdia Civil aquell dia. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
començaré per una pregunta sobre els arbres que estan pendents al carrer Oviedo, 
perquè volem saber quan es plantaran i com és que no s’ha fet encara. 

Després, un prec: fa temps que es parla del trasllat del servei d’emergències dels 
bombers de la Generalitat a la seu, a la plaça Pompeu Fabra. No creiem que aquest 
edifici sigui la millor ubicació pel perill que pot suposar l’increment de vehicles 
d’emergències circulant per la ciutat i alhora l’augment de temps de resposta, tenint en 
compte que parlem del centre de Girona, on, a més, sovint s’hi fan esdeveniments a la 
via pública. I, per tant, si es dóna una emergència ens podem trobar que aquests 
vehicles ni puguin sortir. Per tant, i davant d’aquesta possibilitat, demanem que es faci un 
informe d’idoneïtat sobre la ubicació del servei d’emergències en el centre de la ciutat, 
que es traslladi aquest informe al Departament d’Interior, al delegat del Govern de la 
Generalitat i a la Gerència de la seu, per tal que es tingui en compte a l’hora de decidir la 
ubicació del servei d’emergències. Demanem, a més, que es faci aviat i no ens trobem 
que ja s’hagi pres una decisió irreversible.  

A veure, sobre aquest tema jo no sé si vostès els consta aquesta intenció del 
Departament d’Interior, però és un tema que ens hem d’agafar molt seriosament, perquè 
aquesta gent tan bon punt reben una emergència, surt un cotxe de seguida, que és qui 
valora l’abast de l’incident, no? Imagineu-vos que estigui, doncs, allà a la seu de la 
Generalitat el servei d’emergències, vull dir, a veure, primer que surten molt de pressa, 
lògicament; després, el lloc on està ubicat. I el que és més greu és que nosaltres si 
vénen allà, s’augmenta el temps de reacció, o sigui, ells tardaran més a arribar a un lloc i 
valorar. I això sí que ho trobem bastant greu. 

A veure, ens basem en rumors i intencions que ens han anat arribant, però creiem que 
aquest tema s’hauria de mirar molt seriosament i que també s’aclareixi si realment el 
servei d’emergències acabarà estant ubicat allà a la seu de la Generalitat, eh? La zona 
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on sembla que el volen ubicar és per la banda de Joan Maragall. Imagineu, a més, que 
aquests cotxes, que són els primers que surten, estiguin, a sobre, a aparcats en el 
pàrquing, a baix: el temps de reacció es quadruplica. Vull dir que m’agradaria, ens 
agradaria que s’ho agafessin molt seriosament, perquè és un tema greu. 

Ara un prec i una pregunta també. Sobre el trenet turístic: volem saber quin control es fa 
del servei per part dels tècnics de l’Ajuntament. I el prec és que el servei millori. Per 
exemple, a l’estació d’autobusos no està senyalitzada la parada, igual que passa al pont 
de Pedra. A la catedral sí que hi ha senyalització. També hem detectat que manca 
informació en els hotels de la ciutat, ja que els horaris i parades no són els mateixos a 
l’estiu que a l’hivern i es dóna la informació de forma incorrecta. I això és perquè no 
s’informa degudament.  

També hi ha inpuntualitat a les sortides. Fins i tot, hi ha hagut algun cas que el darrer 
viatge no s’ha arribat a fer perquè el trajecte ha durat més del que calia. Segurament ve 
donat pel fet que amb la tarifa d’un dia, introduïda recentment, el trenet dedica més 
temps a les parades perquè les persones pugen i baixen, i, per tant, perd més temps. Cal 
mirar de solucionar aquestes disfuncions, sigui canviant els horaris i que siguin més 
realistes, potser també ampliar horaris o augmentar els vehicles. En canvi, el canvi que 
hem introduït recentment se suposava que era per millorar el servei i resulta que està 
sent el contrari.  

Cal ser curosos amb aquestes coses, perquè d’això en depèn la imatge de la ciutat. 
Perquè tenint en compte que la majoria de persones que agafen el trenet –deixant a 
banda gent de la pròpia ciutat– són molts turistes, i si volem donar una bona imatge, per 
aquí de moment no anem bé. 

I, després, un prec sobre les marquesines de les parades d’autobusos: hi ha parades 
que tenen senyalitzades les línies amb un retolador –jo ho he vist, eh?–, per exemple, 
allà a la cantonada del Bar Acapulco, a la carretera Santa Eugènia amb avinguda Sant 
Narcís. Si una persona no està habituada a agafar el bus allà, com sap si és la 2, la 3 o 
la 4 si està tatxat, la que ve pintada està tatxada i escrita la línia amb retolador. 
Sincerament, no sé quina línia passa per allà. I, a més a més, que hi ha moltes parades 
a la ciutat que no tenen ni tan sols marquesines.  

També fallen bastant els comptadors digitals que hi ha que marquen el temps que manca 
per arribar un autobús, perquè sovint o no van bé d’horari o fallen.  

Però, a veure, he donat un exemple, eh?, però aquest tema de les marquesines, la 
senyalització, etcètera, nosaltres ho fem extensiu a tota la ciutat perquè hi ha barris, no 
els del centre, però sí que hi ha barris que tenen bastants mancances quant a les 
parades d’autobusos. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
En primer lloc, i a partir, doncs, de la primera obra de teatre que es va fer aquest any al 
Temporada Alta, que es diu In memoriam, voldria tornar a treure un tema recurrent, que 
avui ja hem vist que el tema de la memòria històrica no interessava pel nomenclàtor, és 
un tema que des que va entrar Convergència el 2011 i també amb l’entrada del PSC a 
l’equip de govern no s’ha treballat, que és el tema de la memòria històrica. En aquesta 
ciutat –de la lleva del biberó, parlava aquella obra de teatre–, la lleva del biberó a la 
nostra ciutat és una lleva que està oblidada, que no se l’ha reivindicada. Ja sabem que 
van haver-hi quaranta anys que es va eliminar aquesta memòria històrica, però fóra bo 
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que intentéssim impulsar més polítiques per recuperar aquesta memòria històrica local, 
que creiem que es podria reivindicar molt més. 

En segon lloc, també és un prec, i que ja el vaig expressar recordo al senyor Ballesta en 
un dels plens en què va estar al capdavant d’aquest Ajuntament, i és el de permetre que 
les hostesses –i no és que parli en femení genèric, és que no existeix la paraula 
masculina, malauradament, perquè així va. Sí, el plural, «hostessos» no sé si és 
correcte. En tot cas, que puguin anar vestides amb pantalons també. És una 
reivindicació, diguéssim, que només poden anar vestides amb faldilla i que l’empresa 
quan les contracta i en el plec de condicions s’expliciti que les hostesses poden anar 
amb faldilla o amb pantalons, tal com elles vulguin, perquè els homes «hostessos» 
poden anar amb pantalons, però ara mateix les dones no. Per tant, seria bo si poguessin 
recollir-ho. 

En tercer lloc, m’agradaria també fer un prec, i és que els treballadors adscrits a grups 
municipals treballessin en els despatxos dels grups municipals. Hi ha hagut algun cas en 
què hem vist treballadors adscrits al grup municipal treballant dins de la regidoria de 
Serveis Socials. I en aquest sentit, doncs, ens agradaria que poguéssim diferenciar bé el 
que és el treball per al grup municipal i el treball per al partit, perquè creiem, doncs, que 
s’han de diferenciar en aquest sentit. 

En quart lloc, ens preocupa profundament el tema de les escombraries: hem rebut 
desenes de queixes del barri de l’Eixample i de més barris de com, diguéssim, al voltant 
dels contenidors i el tema dels residus, doncs, cada vegada està marxant de mare, cada 
vegada hi ha més bosses a fora i cada vegada, per tant, això implica… No només és una 
sensació de brutícia, sinó que, evidentment, les dades de reciclatge i les dades no poden 
sortir tan bé. És una qüestió, diguéssim, que si hi ha les bosses a fora, com s’hi juga, 
com van, tot acaba anant pitjor. I, per tant, si pensen fer algun pla en aquest sentit. 

Cinquena, diversos propietaris de gossos ens han dit que se’ls va dir des de l’Ajuntament 
que el març-abril es posarien dues noves zones de passeig de gossos, diguéssim, 
d’espai de gossos al centre de la ciutat i que han passat els mesos i no n’han vist cap. 
Llavors, si n’hi ha previst fer-ne alguna o no. 

I, finalment, com hem pogut llegir als mitjans, ens preocupa que no s’acabi de posar fi a 
la problemàtica del forn Sant Antoni, a Fontajau, que és un tema que va sortint 
recurrentment, les queixes dels veïns es van acumulant. I saber si hi haurà algun tipus 
de moviment en aquest sentit o ja s’ha acabat? 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, qüestionar la 
col·laboració que es fa des d’aquest Ajuntament al Fòrum de la Menopausa o per a la 
Menopausa o no sé exactament quin és el nom, però un fòrum relacionat amb aquest 
tema. Perquè no és que ens preocupi que l’Ajuntament, evidentment, col·labori en tot allò 
que faci referència a la salut de les dones, només faltaria, però és cert que aquest fòrum, 
sincerament, a mi em preocupa molt perquè crec que realment no es preocupa 
especialment de la salut de les dones, sinó que realment el que està fent és ser una 
plataforma de diverses empreses per fer promoció dels seus productes. Llavors, només 
cal fer una revisió una mica del programa d’aquest fòrum, de quins són els seus 
patrocinadors, etcètera, i per veure els temes i qui parla per veure que realment el que 
s’està fent allà és promoure uns determinats productes, que, a més a més, crec que la 
majoria d’ells no fan cap favor a la salut de les dones, sinó, precisament, estan insistint 
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en un tema, en un determinat model, etcètera. Em sembla que no és aquest el tipus de 
fòrums o d’espais on l’Ajuntament de Girona ha de donar suport. 

Un altre és amb relació a una proposta de resolució conjunta, concretament la número 5, 
que es va portar al Parlament. Aquesta resolució conjunta entre Junts pel Sí i la CUP 
concretament deia: «El Parlament de Catalunya encoratja els ajuntaments a impulsar els 
debats constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i 
facilitar els recursos i espais propis necessaris per al correcte desenvolupament del 
debat ciutadà.» Per què els llegeixo aquest fragment? Doncs, perquè, de fet, no fa gaire 
des del Govern se’ns va rebutjar una proposta de moció a la qual precisament 
demanàvem exactament això. Llavors, en aquell moment no devien tenir encara les 
ordres de qui fos per començar a iniciar aquest treball, llavors, ara que sembla que ja 
deuen tenir aquest permís per poder començar aquest treball, els emplacem, doncs, a 
recuperar aquella moció o, com a mínim, agafar aquest compromís o aquesta demanda 
del Parlament de Catalunya i començar a iniciar, per tant, aquest treball i impulsar els 
debats constituents des de l’Ajuntament de Girona. 

L’altre és el 20 i 21 d’octubre, o sigui, la setmana que ve, l’Ajuntament de Barcelona 
promou unes jornades d’economia social i solidària. Arriben iniciatives no només del 
nostre país, sinó d’arreu del món en què s’explicaran i es posaran al dia, doncs, 
propostes, iniciatives, taules de treball per treballar en aquesta línia de l’economia social i 
solidària. 

Llavors, els agrairíem, doncs, que hi participessin activament, els agrairíem, a més a 
més, que coneguessin aquesta iniciativa per tal de traslladar també a Girona les 
propostes que s’hi fan, de fer-se nostre també, diguéssim, aquest compromís per 
l’economia social i solidària. En el sentit que està molt bé que promovem l’economia a la 
nostra ciutat, cada principi de Ple parlem d’aquest informe econòmic, i, precisament, avui 
l’alcaldessa parlava, no?, tant de la importància de promoure l’ocupació com també de 
dinamitzar el territori, creiem que això no es pot fer en qualsevol línia, no es pot fer de 
qualsevol manera, sinó que, precisament, si el que volem és tenir ocupació de qualitat, el 
que hem també és de valorar quin és el tipus d’economia que estem promovent. I 
entenem que aquestes jornades van en la direcció correcta de promoure una economia 
que no només pretén enriquir-se determinades persones, aquells que prenen la 
iniciativa, sinó també mira més enllà i mira de promoure una economia que sigui útil a la 
ciutadania, que sigui democràtica, etcètera. Per tant, doncs, això, els demanem que s’ho 
mirin amb bons ulls i que intentin participar-hi i agafar aportacions. 

Llavors, un altra pregunta que tenim, un dubte és amb relació a les obres de remodelació 
que s’han fet a la plaça del Gra. Això és conseqüència d’un acord de pressupostos 
participats, però el cert és que l’acord de pressupostos participats preveia una sèrie 
d’accions, preveia la remodelació pràcticament de tota la plaça i la realitat que ens 
trobem és que se n’ha fet només la meitat. Ens preocupa perquè quan una entitat fa una 
proposta en el marc dels pressupostos participats, normalment, doncs, ja hi ha un retorn, 
no? Això es passa als tècnics i els tècnics valoren, fan una proposta econòmica i es mira 
si allò es pot tirar endavant o no. Aquest és el procediment que va seguir aquesta 
proposta: es va fer ja una estimació econòmica, això va retornar, es va aprovar com a tal, 
com a remodelació total de la plaça, però, en canvi, després, a l’hora de fer-se efectiva, 
veiem que només se n’ha fet la meitat.  

Ens preocupa, sincerament, creiem que és un menyspreu a les propostes aprovades per 
la ciutadania i a tot el procés dels pressupostos participats. Perquè si la ciutadania, 
doncs, les entitats fan unes propostes, la ciutadania vota uns projectes concrets i, llavors, 
resulta que n’acabem fent la meitat. Doncs, em sembla que és un menyspreu a tot 
aquest procés. 
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Llavors, ja per acabar, només comentar que segur que esperava avui el regidor Carles 
Ribas que li comentés el tema d’Escape in the Park, però com que ja se m’han avançat, 
doncs, no li faré referència a les paraules del seu darrer Ple arran d’una pregunta nostra. 

Ja està. Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La primera 
pregunta és amb relació a un tema que jo potser he oblidat, però diria que abans a l’inici 
dels plens es feia referència a l’estat de les obres de reposició de la Llosa, del parc 
Central o de les obres del tren d’alta velocitat a Girona. I, més que re –no sé si és 
necessari que sigui a cada Ple–, però si hi hauria novetats amb relació, doncs, a l’inici de 
les obres, perquè això ja ha estat adjudicat a l’empresa Copcisa i voldríem saber si 
podran començar o si tenim alguna informació amb relació a aquest tema, per saber 
quan podran començar les obres de reposició del parc Central. 

Després, una altra pregunta és amb relació al Pla especial de la Devesa. Voldríem saber, 
doncs, si es pot confirmar que el pla arribarà al Ple aviat, si es manté el compromís que 
es pugui aprovar per consens. I si és així, si tindrem temps d’aquí al proper Ple, en cas 
que fos el proper o quan sigui, de poder-ho consensuar, perquè a hores d’ara encara no 
hem vist l’articulat d’aquest pla especial, el redactat de la memòria que es presentarà. I 
no només nosaltres, sinó que també ens sembla que seria oportú que això fos 
consensuat amb els veïns, no només al barri o que estan immediatament en contacte 
amb el parc de la Devesa, sinó amb les diferents associacions de veïns que puguin estar 
interessades a parlar d’aquest pla especial, que creiem que quan es porti en el Ple, 
doncs, estaria bé que fos amb aquell consens que s’havia dit. 

Amb relació a un altre tema, una pregunta amb relació a un jo crec que era prepla, un 
prepla; no era ben bé una aprovació inicial, sinó que era un prepla amb relació a la 
possible ubicació d’un càmping al terme municipal de Girona. Penso que es va portar, 
doncs, a consultes per veure si era possible ubicar un càmping en el municipi de Girona. 
No sé si ha passat algun altre tràmit, si ens podrien informar en quina situació es troba, si 
hi ha alguna novetat amb relació a aquesta possible ubicació d’un càmping a la ciutat de 
Girona. 

Llavors, amb relació a dos plans estratègics. Un és el Pla estratègic de comerç: crec que 
tenia partida assignada en els pressupostos 2016, voldríem saber en quina situació es 
troba, si és que s’ha iniciat, doncs, algun tràmit amb relació a aquest Pla estratègic de 
comerç. I un altre que hem vist, crec que va ser per la premsa, el Pla estratègic de 
turisme, si no ho recordo malament, estàvem pendents d’una subvenció que es podia 
concedir. Em penso que el termini era 18 o 19 de setembre. Era per saber si s’havia 
pogut arribar a temps a la presentació d’aquesta subvenció, si comptàvem, doncs, que 
seria resolta positivament. I, sobretot, preguntar amb relació a la Universitat de Girona, si 
estava previst que pogués jugar algun paper en la redacció d’aquest Pla estratègic de 
turisme, ja que és una universitat experta en aquest tema. I, per tant, doncs, creiem que 
valdria la pena que fos considerada. 

Una pregunta amb relació a un tema que en tenim constància, perquè se n’ha parlat aquí 
algunes vegades, que té a veure amb les taules de neteja de barri i les formes per 
comunicar-se que tenen aquestes taules de neteja, que són uns grups de WhatsApp. 
Voldríem saber si seria possible facilitar l’accés per part dels veïns…, de quina forma 
s’haurien de posar en contacte o de quina forma haurien de transmetre les incidències, 
no sé si a través del WhatsApp o si ha de ser a través d’algun altre sistema. Però sí que 
s’informés… Jo vaig estar buscant a la neteja per explicar-ho a uns veïns que m’havien 
transmès una cosa, i els vaig dir: «No us preocupeu que ara hi ha taules de neteja de 
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barri, hi ha uns grups de WhatsApp per vehicular incidències i així.» Però no vaig saber-
ho trobar, si ens pogués facilitar la manera que els veïns s’hi puguin comunicar i facilitar 
la informació més ràpidament. 

Llavors, un altre tema, que aquest és un tema que crec que portava l’alcaldessa 
Madrenas quan era regidora d’Urbanisme i Activitats, que té a veure amb la planta de 
Tirgi al polígon de Mas Xirgu. Vam veure que finalment aquest tema havia quedat resolt 
d’una manera que no era la que en el seu moment havíem estat parlant: que a nosaltres 
ens semblava bé, doncs, que Tirgi pogués ubicar-se en el polígon de Mas Xirgu. Sempre 
aquí ens omplim la boca no, però sí que ens comprometem a incentivar la creació de 
llocs de treball a la indústria, però, en canvi, quan parlem de casos en concret sembla 
que allunyem la indústria de les ciutats, no? I, per tant, és lògic que finalment els gràfics 
aquests que mirem a l’informe socioeconòmic reflecteixin que estiguem en ciutats de 
serveis, perquè tenim tendència sempre a expulsar la indústria de la ciutat, perquè fa 
lleig, perquè fa brut. 

En aquest cas es tractava d’una planta de triatge de paper, que pràcticament, per les 
altres instal·lacions que hi ha a comarques gironines, es podia deduir que les molèsties 
eren ben mínimes i, a més a més, l’empresa promotora estava disposada a resoldre-les, 
no? I, en canvi, ens trobem que finalment s’ha optat per una solució que és que finalment 
la planta de Tirgi no es podrà ubicar en aquell lloc inicialment previst; per tant, voldríem 
saber si és que s’ha ofert una alternativa, voldríem saber com s’ha arribat a aquesta 
solució i quines alternatives s’han plantejat. 

Amb relació a la web de la transparència, ens han fet arribar, doncs, que la pàgina web 
de la transparència ja no informa del compliment del pla de govern i, per tant, voldríem 
saber a què és degut. Simplement, està penjat el pla de govern, però crec que abans 
estaven relatats els diferents punts i el grau d’assoliment. De fet, a la definició que hi ha 
sobre de l’enllaç del pla de govern encara ho diu. I, en canvi, això ja no s’hi troba, com 
tampoc l’execució del pressupost que feia referència –encara hi ha els enllaços per a 
cada mes–, però des del mes de març indica que no hi ha dades disponibles. El mes de 
març, doncs, ja en fa uns quants de mesos i, per tant, voldríem saber com és que 
aquesta web de transparència no està al dia amb aquests temes. 

I, finalment, un tema també que ha ocupat llargues hores de debat: vam veure per la 
premsa que una de les parts en el cas de les campanes de Girona tenia ja previst portar 
al contenciós el restabliment del decret que prohibia que poguessin sonar les campanes 
a la ciutat de Girona. Voldríem saber si s’ha comunicat ja a l’Ajuntament alguna novetat 
amb relació a aquest tema i saber en quin punt es troba. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Permeti’m que 
els formuli tres preguntes. I vés per on la primera servirà per confirmar que no sempre, 
com s’ha dit en aquest Ple, l’equip de govern va tard, molt tard en molts temes. En 
aquest cas han anat avançats, molt avançats. I és que el passat dia 28 de juny, el dia de 
l’alliberament lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual, assistíem a l’obertura del 
nou espai destinat a aquest col·lectiu, el número 18 del carrer Nou del Teatre, on la 
primera tinenta d’alcalde, Sílvia Paneque, declarava que «és un dia important per a la 
ciutat tant per la inauguració del local, que ha estat la combinació d’un bon treball fet pel 
col·lectiu LGTBI amb el suport de l’Ajuntament, com també perquè és la constatació que 
la ciutat és de tots i totes, amb igualtat de drets a la diferència que ens particularitza». I 
afegia: «L’obertura d’aquest espai és un impuls per a la normalització i legitimitat de la 
visibilitat d’aquest col·lectiu que avui ocupa l’espai públic, amb el suport de l’Ajuntament, 
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com a fet reivindicatiu del seu paper importantíssim en la construcció de la ciutat.» I no 
podem estar més que d’acord amb aquestes afirmacions. 

Doncs, bé, han passat més de tres mesos i encara ahir entrava al local i en aquest 
continuen treballant-hi una entitat que són els Naturalistes de Girona, però el col·lectiu 
LGTBI no hi són presents. Voldríem conèixer, si us plau, quan podran ubicar-se en 
aquest local aquest col·lectiu. 

Una segona pregunta: el passat mes de maig, un representant de cadascun dels grups 
municipals que formem aquest consistori ens reuníem amb la regidora Maria Àngels 
Planas per tractar en una primera reunió la primera sessió de treball del nou ROM. En 
aquesta reunió –i desmenteixi’m si estic equivocat, no ho sé, eh?–, jo i alguns dels que 
assistíem i amb els que he consultat, vàrem entendre que ens tornaríem a trobar per 
consensuar aportacions, canvis i arribar a un consens màxim. La meva pregunta és 
doble: es tornarà a convocar la reunió aquesta per parlar del tema del ROM. I, si no, 
quan es pensa portar aquest tema al Ple? 

I, finalment, voldria que m’aclarissin un dubte que ens ha sorgit al nostre grup: mirin, al 
darrer Ple, en resposta a un prec que els formulava sobre el famós quiosc de Jaume I, 
ens responia la regidora Maria Àngels Planas sobre els motius que portaven a l’extinció 
de la llicència i a l’enderroc d’aquest, i literalment deia –ho he tret de l’acta del Ple–: «És 
una decisió tècnica que l’han presa el Departament de Mobilitat i el Departament 
d’Urbanisme.» I afegia que no es podia fer una nova concessió perquè allà hi havia 
d’haver una actuació urbanística i de mobilitat. Igualment, el regidor Alcalà deia 
literalment que «és una cruïlla que realment és perillosa, ja com a actuació d’urgència 
vàrem decidir retirar el tema dels contenidors, perquè allà és un punt, etcètera». Una 
cruïlla en la qual hi havia molts accidents. 

Doncs, bé, hem conegut per la premsa en data de 7 d’octubre, i després ho hem 
comprovat documentalment, que el dia 22 de juny l’alcaldessa, Marta Madrenas, signava 
el document anomenat Memòria d’alcaldia amb relació a la continuïtat de l’activitat i la 
regularització de les situacions administratives dels quioscos de premsa, on en cap cas 
es fa esment dels motius emprats en les intervencions abans esmentades, és a dir, 
motius de mobilitat. Per contra, s’esmenten motius econòmics i de canvi d’hàbits de la 
població quant a l’accés a la premsa per via digital i, conseqüentment, la manca de 
rendibilitat d’aquest negoci, la proximitat de diferents punts de venda, la incorporació de 
venda d’altres articles, com llaminadures. I en un altre punt, afegia que els quioscos de la 
Rambla i de la plaça Independència tenien un major nivell d’activitat. Per tant, davant del 
dubte que se’ns ha plantejat, voldríem saber, ens agradaria conèixer, si us plau, quin és 
el motiu real de l’extinció de la concessió i el proper enderroc del quiosc. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies, alcaldessa. Tres preguntes i un 
prec. A la regidora Paneque, la portaveu del grup i cap de l’oposició va rebre un correu 
electrònic en què se li enviava el nou model de serveis socials, concisament se li deia 
això: «Aquí teniu el nou model de serveis socials.» La pregunta és… (veus de fons), molt 
bé, què n’hem de fer, hi haurà un període de revisió, s’obrirà…? Unes miques 
d’indicacions en aquest sentit. 

També per a vostè, recordarà que amb l’intedent en cap Palouzié després de les Fires 
de Girona ens reuníem i revisàvem una mica els incidents que hi havia hagut, tot plegat. 
En una de les darreres reunions vam demanar des del grup que si ens podia indicar 
quines eren les zones on s’havien detectat més incidències i el nombre de situacions 
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greus. Era reiterat que queda una zona fosca al costat de la zona de la Copa, que amb 
temps i amb previsió que tenim ara que vinguin les fires, era de fàcil solució: uns 
apuntaven el tema d’il·luminació i els altres apuntaven el tema de limitar l’accés o 
prohibir l’accés. Llavors, hi havia també el tema de seguretat, que deien que si limitaves 
l’accés cap allà, potser si hi havia una estampida de gent… O sigui, només reiterar 
aquella zona fosca al costat de la Copa que any rere any són pocs, i per sort, en el volum 
de casos són molt pocs, són poquíssims, però sempre se’n dóna algun, si s’hi pot fer 
alguna cosa, si té pensat alguna actuació preventiva. Sempre ens vèiem després per 
veure el que ha passat, però si hi ha alguna planificació en aquest sentit. 

Després, al senyor Alcalà, segur que coneix el tema i segur que l’ha vist, però és un 
exercici curiós, i m’avanço a felicitar la feina que fan els agents cívics davant de l’estació 
d’autobusos en la corba en què els autobusos han de girar i no poden girar quan surten 
perquè hi ha sempre algun vehicle estacionat. Els agents cívics cada dia jo crec que fan 
un exercici de mediació, de paciència, de conversa amb els deu, dotze, quinze vehicles 
que estacionen allà dient: «És un moment, és un moment.» I l’agent cívic, com que ja els 
conec a alguns d’ells, però «per què no ho arregleu això?» Diuen que és una qüestió 
tècnica, que la part que separa l’estació d’autobusos –entenem que sabem que l’estació 
d’autobusos és temporal i tot això, i hi estem d’acord–, però la part que separa l’estació 
d’autobusos de l’estació de trens impedeix que els autobusos puguin sortir amb una 
obertura més gran de la corba. Llavors, què fan? Els autobusos envaeixen la zona de les 
motos i allà s’hi ha de col·locar un agent cívic a peu dret per evitar que s’hi aparquin 
cotxes. Els dies de pluja és quelcom divertidíssim, perquè ja és una fila de cotxes el que 
s’estaciona allà; l’agent cívic, pobret, que està allà que s’està mullant intentant 
mitjançar… En cap cas qüestionem la feina que estan fent, sinó que la fan molt bé, però 
segur que hi ha una mesura tècnica, i en aquest cas n’hem comentat unes quantes, que 
farien que els autobusos poguessin agafar la corba sense haver d’anar fins a aquelles 
pilones que hi ha de plàstic… Bé, suposo que ja ho deuen saber-ho. Per tant, això. 

I un prec. Ens sumem al que els companys de la CUP apuntaven, alcaldessa: només 
demanar-li si participarà vostè el dia 12 d’octubre en algun acte, si té pensat fer-ho. I, en 
tot cas, si tingués pensat fer-ho, demanar-li que no ho faci en representació de 
l’Ajuntament en cap acte, diguéssim, oficial de l’Estat. 

Res més. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. La senyora Roca… 

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo 
vull fer un únic prec, però vull fer una prèvia a aquest prec, i és que a mi m’agradaria que 
estudiéssim la possibilitat de canviar el nom de «precs i preguntes». Potser ara, com 
deia el meu company, el senyor Albertí, que ara hem de fer el nou ROM, doncs, crec que 
estaria bé de no utilitzar la paraula «prec». A mi em sembla que els precs s’haurien de 
limitar a uns altres àmbits, potser més íntims, eh?, de cadascú i aquí el que podríem fer, 
doncs, és fer sol·licituds o fer demandes i preguntes, però no precs. Aquesta era la 
prèvia. 

Per tant, li faig no un prec, sinó una demanda al senyor Ribas… (rialles i veus de fons) 
Va, agafi-s’ho bé, senyor Ribas. Miri, nosaltres hem estat aquest matí al seu despatx i 
hem estat molta estona parlant amb vostè, ens ha respost moltes preguntes, ens ha 
donat molta informació, jo li volia donar les gràcies pel temps que ens ha dedicat i per les 
respostes. I ha estat tot molt bé. Però si oralment ha anat bé, per escrit crec que 
necessitem millorar. Miri, nosaltres no estem gaire contents de com ens respon a les 
preguntes que formulem per escrit; no estem gaire contents ni en el temps que tarda a 
contestar-nos ni en les respostes, eh? Nosaltres ens hem trobat quatre o cinc respostes 
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que han tardat tres mesos a arribar i, precisament, el ROM diu que amb quinze dies, 
doncs, les respostes les hauríem de tenir a sobre de la taula. Però és que quan arriben 
aquestes respostes, tampoc no són respostes que a nosaltres ens satisfacin, més aviat 
al contrari, ens generen una mica de malestar. 

Miri, li poso un exemple: nosaltres vam preguntar pel Pla de cultura als barris –n’hem 
parlat aquest dematí, 75.000 euros pactats amb nosaltres– i la resposta era: «Ens plau 
informar-los que estem elaborant un mapa cultural de Girona.» No, és clar, nosaltres 
demanàvem Pla de cultura als barris; se’ns respon mapa cultural de Girona. És clar, això 
no és el que nosaltres preguntàvem. Aquestes respostes, doncs, que no són exactes, 
que són evasives a nosaltres no ens ajuden a fer la feina ben feta, nosaltres la volem fer 
ben feta; per tant, li demano, sol·licito –posi el verb que vulgui– que a partir d’ara les 
respostes siguin més adequades tant en el temps com en el contingut. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, comencem 
per les respostes, crec que per al senyor Martín no n’hi havia cap i crec que per al senyor 
Rodríguez tampoc, per al senyor Sastre m’ha semblat que alguna. 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Referent al Pla especial 
de la Devesa, amb relació a aquesta ronda de contactes que estic mantenint amb els 
grups municipals aquestes darreres setmanes –si no m’equivoco, em vaig reunir amb 
vostès aquesta setmana passada no l’altra i vam comentar també una mica aquestes 
qüestions de terminis–, a veure, la intenció, i sempre parlem d’intencions, és portar el Pla 
especial de la Devesa al mes de novembre. Ara mateix, com ja vaig comentar, s’està 
acabant d’enllestir la memòria. Si no la tenim aquesta setmana, segurament la setmana 
que ve ja la tindrem enllestida, de manera que de seguida que la tinguem, se’ls passarà. 

La intenció, evidentment, l’ideal és que aquest pla s’aprovi per consens, per això també 
s’han allargat aquests terminis, que originalment parlàvem de portar aquest pla en el Ple 
municipal a principis d’estiu. Pel fet que hi ha hagut discussió, s’ha anat allargant, 
precisament, amb la intenció aquesta de buscar el màxim de consens, el màxim d’acord 
entre les diferents parts: tant veïns com els mateixos grups municipals, etcètera, perquè 
tothom tingui oportunitat de donar la seva opinió i, si escau, fer algun canvi en el redactat 
del que ha de ser el Pla especial de la Devesa. 

Aquesta setmana que ve encara em queden un parell de contactes amb associacions 
veïnals per acabar de veure quina és la seva opinió. I això, si no hi ha cap més dilatació 
en el temps, si la cosa… –perdó–, dilació en el temps, si no hi ha cap més aportació, la 
intenció és portar-ho aquest mes de novembre.  

I, acabo, el consens seria l’ideal; ara bé, el compromís polític és aprovar-ho amb dues 
terceres parts del Ple en el que és el conjunt de les aprovacions que s’han de fer des 
d’aquí al Ple. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Palau sí 
que hi havia… 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyora Laia Pèlach, 
podem estar més d’acord o menys en el plantejament que aquesta…, és que ara tinc un 
dubte si és una associació o una fundació, amb el qual no voldria ara…, que es diu Ella y 
el Abanico, eh?, perquè no és d’aquí a Catalunya, sinó que és de l’Estat espanyol. I la 
delegació d’aquí a Catalunya, doncs, ens van venir a veure quasi fa un any per plantejar-
nos aquests fòrums que fan –ara l’he tret, eh?–: el 22 d’octubre estan a Tarragona, el 29 
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d’octubre estan a Lleida, a nosaltres ens van proposar el 5 de novembre i, després, l’11 i 
12 estan a Barcelona. Són una fundació o associació, perquè ara no li ho puc concretar, 
privada que té els seus patrocinadors, que nosaltres ni hi podem entrar ni molt menys, 
que enfoquen el tractament, l’enfocament de la menopausa des de diferents aspectes. I 
l’únic que farem com a ajuntament, i aquí també conjuntament amb l’Institut Català de la 
Dona, és ajudar-los a fer difusió, i jo mateixa em vam demanar si podria fer la clausura, 
conjuntament amb el doctor Santiago Dexeus, que crec que ningú discutirà la seva 
importància dins del món del tractament de la dona. I és l’únic que farem. Podem estar 
més d’acord o menys en com enfoquen aquesta etapa de la vida de la dona, 
evidentment, però no hi veig cap més problema. 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Salellas, 
recollir ( . . . ) respecte a memòria històrica, des de Cultura intentarem fer allò que sigui 
necessari. I comparteixo amb vostè el criteri que l’obra In Memoriam és sincera, oberta 
de mires i, a més, crítica amb tot. Jo crec que va ser un exemple de poder tractar d’una 
manera bastant oberta i bastant sincera tot plegat. Per tant, li recullo, ho miraré i, com 
sempre, farem si ens hem de trobar i parlar-ne, doncs, en parlem. 

Respecte a les obres del tren d’alta velocitat, al senyor Terés, l’acte de replantejament 
està previst entre el dia 7 i 15 de novembre, és a dir, l’empresa farà l’acte de 
replantejament; per tant, ja es podria considerar el punt zero de l’inici de les obres de 
reposició del que queda de la Llosa. Ho sabem perquè ens va arribar l’última informació 
pel senyor Armando Brigos, que era la persona designada, però ara ve una persona 
designada nova. I en aquest aspecte, doncs, és aquesta primera quinzena de novembre. 

I millorarem i intentarem que la propera nota en el Ple ens posi que millorem 
adequadament respecte a la contestació per escrit. I mirarem que sigui així. 

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

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, a la senyora Costa, 
regidora Costa: sí que és veritat que el trenet, doncs, cal que funcioni bé, cal donar una 
bona imatge a la ciutat i és en aquest sentit que sí que els tècnics estan fent els controls 
pertinents quant als horaris, quants a les freqüències, etcètera. Potser sí que no està del 
tot ben lligat en aquests últims mesos, aquests mesos d’estiu que ha coincidit amb la 
nova incorporació del Puja i baixa, com deia. I potser sí que és veritat que s’han desfasat 
una mica. En tot cas, la informació nosaltres intentem que hi sigui sempre, tant a l’oficina 
de turisme com als hotels, potser s’han acabat els fulletons. Farem el control a veure si 
realment aquests desfasaments tant d’horari com d’informació d’horaris està tan 
desfasat. 

A la senyora Pèlach, el tema de l’economia social i solidària: sap perfectament bé que 
nosaltres estem molt sensibles en el tema del cooperativisme, en el tema de l’economia 
social i solidària. (Veus de fons.) Sí, sí, sí, ho som. Ho som perquè, entre altres coses, 
hem demostrat que estem a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, hem estat contribuint 
de forma molt activa en els estatuts. Crec que és a final d’aquest mes s’ha de reunir 
l’assemblea que aprovarà la proposta d’estatuts, que haurà de passar per aquest Ple. I, 
per tant, estem treballant molt en aquest sentit, perquè pensem que és un dels recursos 
importants en l’emprenedoria. I, per tant, doncs, evidentment, en aquesta jornada que 
vostè ara comentava hi participarem. 

Què més tenia jo? Ah, sí. Al senyor Terés, el Pla estratègic de comerç, no és un pla 
estratègic de comerç; és un estudi de dinamització del comerç, concretament dels barris 
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de Santa Eugènia, Sant Narcís, carrer del Carme, allargant cap a ja fins a Vila-roja, i el 
Pont Major. És un pla de dinamització comercial per intentar reactivar, precisament, 
aquestes zones comercials. 

I els haig de dir que va sortir a concurs, a licitació aquest estudi, el va guanyar una 
empresa que es diu Bosch Consulting, i estan fent ja els treballs de camp. Han acabat el 
treball de camp del barri del Pont de Major i de Sant Narcís. Aniran fent els altres i, 
llavors, evidentment, els diagnòstics i les anàlisis, tal com toca en un pla o en un estudi 
d’aquest tipus. 

I quant al Pla estratègic de turisme, precisament, el vàrem demanar el 16 de setembre –
el tinc aquí–, aquest sí que vam demanar la subvenció perquè se’ns concedís un ajut per 
a aquest Pla estratègic de turisme sostenible i de qualitat –és el títol que hi hem posat, 
eh? Per tant, està entregat, està presentat i esperem que a final…, jo crec que com a 
molt a finals d’aquest any ( . . . ) si el tenim concedit o no. Jo crec que són uns 52.000 
euros i nosaltres el cofinancem amb 14.000 euros, en cas que ens els donessin. Llavors, 
hauria d’anar a licitació.  

I el que sí que tenim pensat és, si és possible a nivell legal, que jo crec que sí, dintre de 
les bases posar a veure si en cas que… Evidentment, la universitat, el departament o 
l’institut de la universitat que vulgui com a entitat es pot presentar en aquesta licitació. 
Però en cas que no es presentés, el que teníem pensat era que hi hagués alguna 
clàusula, alguna fórmula perquè l’empresa adjudicatària hagués de col·laborar o hagués 
de participar amb la universitat. Més que res perquè són bons coneixedors, com deies, 
del sector i, a més a més, que són del territori. Per tant, ens aniria molt bé que en 
formessin part i hi col·laboressin. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la senyora 
Sílvia Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, en resposta a la senyora Veray, 
precisament, em preguntava en algun moment del Ple quan es reuniria la Comissió de 
Seguretat Local: aquesta comissió, aquest consell municipal serà l’encarregat, 
precisament, de dictaminar i de treballar aquest Pla local de seguretat que vostè 
comentava. I, efectivament, en col·laboració amb el regidor Alcalà i l’Àrea de Mobilitat, hi 
ha una part de tot aquest Pla local de seguretat que és la seguretat viària. I aquí 
treballem, doncs, en col·laboració amb Mobilitat, però aquest serà un capítol del gran pla. 

Quan esperem tenir-lo a punt? Esperem que per a gener del 2017. El que passa que 
tampoc li voldria determinar amb certesa, perquè dependrà també dels treballs que es 
facin a la comissió, però esperem tenir-lo a punt ben aviat per portar-lo a la comissió. 

Respecte a la inauguració del local LGTBI, efectivament, aquest és el compromís. S’han 
unit dues circumstàncies: la primera és que els Naturalistes, com vostè sap, estaven 
ocupant aquest espai, esperaven una reubicació que s’ha allargat en el temps. Molt 
amablement, haig de dir, des dels «natus» se’ns va oferir compartir aquest espai, i va ser 
el mateix Consell Municipal LGTBI que va dir que ara no venia d’unes setmanes i que, 
per tant, esperaven que es pogués procedir a aquest trasllat, que s’està produint en 
aquests moments. Per això m’estranyava que em digués «encara els he vist». Pot ser 
que els hagi vist, però ja estan fent caixes. Per tant, no trigarem gaires dies a fer els 
arranjaments de pintura i ajustos perquè el col·lectiu LGTBI, doncs, s’hi pugui situar i 
iniciar les seves activitats. 

Respecte al correu electrònic del model de serveis socials, ben certament segur que 
hagués pogut estar més explícita, però vaig pensar que en l’última comissió informativa, 
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aquesta no –perdoni–, l’anterior, els vaig dir que els faria arribar el nou model de serveis 
socials que s’estava treballant per a la seva valoració. En reunions posteriors i en algun 
altre portaveu: «Ens estem endarrerint una miqueta perquè en aquests moments ho 
estan analitzant els membres del consell social.» Però és cert, aquesta anàlisi es podia 
fer en paral·lel i ens va semblar, doncs, enviar-ho conjuntament. Com que era una 
qüestió que havíem parlant tant en comissió informativa com llavors en reunions amb 
portaveus, em va semblar que no necessitava més clarificació. Però, en qualsevol cas, el 
que estem requerint als diferents grups municipals és una revisió d’aquest document i les 
seves aportacions de cara a la possible aprovació en el pròxim plenari del mes de 
novembre. 

I respecte a la reunió que em comentava, la veritat és que jo ignorava que hi hagués 
tradició o costum d’haver-hi una reunió posterior a Fires, que no hi tinc cap objecció, però 
que, en qualsevol cas, ho desconeixia, i va bé que m’ho digui perquè en parlaré amb 
l’inspector per veure si es pot seguir aquesta dinàmica si es feia d’aquesta manera. 

Però la zona que em comenta ja fa dos anys que es va il·luminar. De fet, quan a l’últim 
Ple vam tenir el debat sobre les mesures que s’havien fet des de la Policia Municipal una 
era aquesta, precisament, la millor il·luminació de la zona de la Copa per tal d’evitar 
problemàtiques que s’havien donat en el passat. Per tant, en aquest sentit, no hi ha 
previst cap millora perquè ja es va fer en el seu moment i la valoració és positiva. 

I, finalment… –perdó–, que m’he saltat la pregunta del regidor Salellas sobre la ubicació 
de les persones que treballen amb el grup municipal: la veritat és que no esperava mai 
que aquest neguit vingués de vostè. És a dir, el despatx d’aquesta regidora no el 
considero territorialment meu…, es pot trobar en el meu despatx la regidora Riera, amb 
la qual compartim espai, s’hi pot trobar, efectivament, persones que treballen amb el 
grup municipal i que ens assisteixen. És a dir, mai he pensat que la valoració dels 
objectius o de la dedicació d’una persona que treballi amb mi s’ha de mesurar amb les 
hores que està tancat en el despatx del grup municipal del partit polític. Per això deia que 
em sorprenia que vostès, que no tenen aquesta…, bé, em pensava que compartíem 
aquesta manera de pensar.  

Però el cert és que, i ho deia l’alcaldessa referint-se a un altre tema, hi ha algunes línies 
que jo crec que convé no creuar quan es donen sospites, però no s’acaben de 
determinar. És a dir, posar noms i cognoms de persones i posar ombra de sospita sobre 
la seva tasca o la seva dedicació o el seu horari, jo crec que fa un flac favor a la manera 
que tenim d’entendre la política, si més no com l’entenem nosaltres i com l’enteníem a 
Girona. I, per tant, crec que convindria mantenir algunes formes i que algunes línies no 
es creuessin o, si més no, s’expressessin d’una altra manera. 

Gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Costa, respecte 
als arbres pendents de plantar, ara no recordo exactament, em sembla que era al mes 
de juny, vull dir, es va fer una planificació des del servei d’identificar quants arbres 
faltaven plantar a la ciutat de Girona. Recordo que eren vuit-cents i escaig. Se va fer, 
diguem-ne, un pla de replantar tots aquests arbres, vull dir que es va quedar que se faria 
entre 2016-2017, 2017-2018, les temporades que permeten plantar els arbres, a partir de 
novembre fins al febrer-març. De tot això, se’n va fer, diguem-ne, comunicat i publicitat a 
través dels mitjans. A més a més, un servidor va anar a les diferents associacions de 
veïns a explicar-los el pla i des de llavors, des del juny, està penjat a la web de 
l’Ajuntament de Girona. Per tant, vull dir, respecte a això és el que hi ha. 
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Al senyor Salellas, veritablement, vull dir, tenim un problema respecte a la falta de 
civisme per banda de diferents ciutadans de la ciutat de Girona que deixen les bosses al 
voltant dels contenidors. Això és cert. Precisament, estem treballant en tota aquesta 
qüestió. I si em permet, després, li ampliaré la informació en el moment que expliqui el 
que m’ha demanat el senyor Terés, aquestes taules de neteja que estem fent a tots els 
barris, que està apareixent com una constant, doncs, tota aquesta qüestió. 

Tancats per a gossos, que diu que va haver-hi un compromís; jo personalment no l’he 
fet, tampoc no fa gaire temps que estic a l’àrea, però sí que la voluntat i la planificació 
actual de l’àrea…, els tancats, vull dir, són un problema, estan resultant ser un problema 
perquè la gent es creu que allà pot deixar el gos i totes les necessitats que es fa el gos i 
tot això no tenen obligació de recollir-les. I, bé, se’ns acumulen allà i no deixa de ser un 
problema. Estem estudiant fórmules, que ja s’han posat en dos o tres llocs de la ciutat de 
Girona, de convindre amb veïns, eh?, horaris en els quals aquells espais, principalment 
de jardins i així, doncs, queden lliures i en aquell moment allà hi puguin estar i córrer els 
gossos. Estem per aquesta pràctica. 

Eren aquestes dues preguntes. I li vindrà ampliada després la qüestió de les taules de 
neteja. 

Senyora Pèlach, respecte als pressupostos participats, les obres de la plaça del Gra: sí 
que estic informat, i me’n vaig fer càrrec, novament, no fa gaires mesos, vull dir, que allà 
sí que no s’ha acabat l’obra que en principi estava planejada en els pressupostos 
participats i que així es varen votar. Però ja m’informaré i ja l’informaré ràpidament. Però 
crec que els serveis tècnics van informar l’associació de veïns que hi havia hagut un 
error en el càlcul i que, per tant, no es podia acabar, diguem-ne, aquella obra. No 
obstant, m’informaré millor i ja la informaré després a vostè. 

Senyor Terés, taules de neteja: sí que és cert que nosaltres, doncs, ara hem agafat un 
compromís, hem reestructurat aquestes taules de neteja, que va ser una iniciativa del 
senyor Ribas quan tenia la responsabilitat de l’àrea, que ha donat un resultat. Però que 
hem tractat, hem fet una proposta, diguem-ne, fruit de l’experiència, de millorar i tindre, 
doncs, un millor servei.  

Aquesta va ser, segons tinc entès, una iniciativa, tal com els he dit, del regidor, en la qual 
podia mantindre una relació amb la ciutadania. Hem revisat tots els diferents, diguem-ne, 
WhatsApps que es varen fer i així i ens hem trobat…, que està clar, nosaltres som l’Àrea 
de Sostenibilitat, Medi Ambient i tal, i aquest WhatsApp estava molt obert a tota la 
ciutadania i a totes les diferents qüestions que podia tindre un ciutadà, fos de l’àrea que 
fos. 

Nosaltres hem entès ara en aquest moment, vull dir, a causa de l’acumulació de 
WhatsApps que apareixien i que després costava molt, diguem-ne, definir de quin barri 
concret podia ser i, després, s’havia de repartir a les diferents àrees, doncs, anomalies 
que presentaven a través d’aquest WhatsApp. En aquest moment hem fet trenta-una 
reunions, o sigui, a tots els barris de la ciutat de Girona –les vam acabar la setmana 
passada. És cert que d’aquestes trenta-una que sí que hi vàrem anar i per motius 
diferents no es va presentar ningú, eh?, i ara els convocarem, hi ha tres associacions, 
tres barris que encara no hem pogut contactar i que ara se’ls contactarà. Llavors, 
aquests WhasApps s’han organitzat de la següent manera, vull dir, creiem que aquest és 
un servei d’àrea, per tant, hi ha una persona de l’àrea que és receptor d’aquests 
WhatsApps. En aquestes reunions que s’han fet de les taules de neteja, s’ha arribat a 
l’acord, segons el nombre de població que pot tindre el barri i d’acord, diguem-ne, amb 
els components de la taula de neteja, que no hem tocat, són els mateixos que existien ja 
en l’època del regidor Ribas, doncs, hem limitat, s’ha limitat, s’ha fet un grup de 
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WhatsApp per a cada un dels barris. Ha quedat molt clar, diguem-ne, que només poden 
passar-se avisos que afecten l’àrea, que és la de Sostenibilitat, tant de neteja, de 
contenidors, d’aigües, de plagues, etcètera. I tenim un treballador de la casa que és el 
receptor de WhatsApps, en el moment que rep el WhatsApp, contesta: «Rebut.»  

S’han fet tres grups, diguem-ne, d’urgències o de temps per solucionar el problema que 
se’ns exposa: un grup A, que són aquelles qüestions que han de quedar solucionades en 
hores; el grup B, que són aquelles qüestions que es poden solucionar entre vint-i-quatre i 
quaranta-vuit hores, i el grup C, que són aquelles que es canalitzem, diguem-ne, a través 
de la bústia d’avisos perquè segueixin el seu procés normalitzat dels serveis que tenen a 
la casa. 

Tal com li deia, vull dir, en el moment que qualsevol veí dels autoritzats que ens dóna la 
pròpia taula de neteja rep aquest WhatsApp, aquest senyor o senyora, hi ha torns, 
contesta: «Rebut» i es canalitza al grup A, grup B o grup C. Quan aquesta qüestió que 
han plantejat queda solucionada, automàticament, aquesta persona li diu: «Solucionat.» 
Si han enviat fotografies, se’ls envia la fotografia conforme aquell espai estai solucionat; 
si ha enviat missatge, se li contesta: «Ja està solucionat.» Això tant per al grup A com 
per al grup B; el grup C ja segueix el tràmit i, tal com preveu el ROM, tractarem que en 
quinze dies també quedi solucionat o una resposta del perquè encara aquella qüestió no 
s’ha pogut solucionar. 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Perdoni, la meva pregunta anava en el sentit d’un 
veí que no formi part d’aquest grup de WhatsApp ni directament de la taula de neteja de 
barri ha de vehicular la incidència a través de la bústia d’avisos o ha de fer-ho a través…, 
com pot fer-ho per contactar amb algun dels membres que estan en aquest grup. És a 
dir, què els diem en els veïns, què han de fer amb relació a aquestes taules? Els que no 
en formen part, em refereixo, eh?  

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, sí, doncs, els que no en formen part tant es 
poden dirigir –això és el que ha acceptat l’associació de veïns, que ha nomenat aquestes 
persones estratègicament, diguem-ne, en diferents punts del barri– tant a l’associació de 
veïns com entrar-ho per la bústia d’avisos. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Fantàstic, moltes gràcies. 
La senyora Planas… 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Quant a la web de 
transparència que ens heu comentat, no sé qui m’ho ha comentat, en Martí, que no 
informa del pla de govern i no informa de l’execució del pressupost, bé, hauria d’haver-hi 
tota la informació actualitzada. Jo ja he enviat un mail a la persona responsable, si és 
que hi ha hagut algun problema o alguna cosa, ja els informaré, però en principi hi ha de 
ser, no hi ha cap ordre política que digui que no hi ha de ser-hi. Vull dir, no sé què ha 
passat. Jo ja he enviat el mail per assabentar-me a veure si ha passat alguna cosa al 
respecte. 

Llavors, quant al ROM, que em sembla que m’ho ha preguntat el senyor Albertí, bé, és 
que a mi me sorprèn una mica aquesta pregunta, no?, perquè quan vàrem tenir aquesta 
reunió, vàrem enviar a tots els grups la nostra proposta de ROM. I, llavors, vàrem quedar 
que vostès, que l’oposició ens farien totes aquelles al·legacions que vostès creguessin 
que eren oportunes i que tenien de temps fins al 31 de juliol per presentar-les. És més, el 
Grup de la CUP, que és l’únic que ha presentat al·legacions, n’ha presentat més de cent. 
Però, bé, he tingut una feinada per estudiar-me-les totes i mirar-ho que Déu n’hi do. Fins 
i tot no sé si avui havíem quedat i els he dit que ja tinc la seva resposta preparada, que 
ens l’hem estat mirant. Per això me sorprèn, perquè és que havíem quedat d’aquesta 
manera. Jo no sé… Però en realitat havíem quedat així. Vull dir que no… Ho estem 
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preparant, jo volia portar-ho al Ple de novembre, però si vostès volen presentar alguna 
al·legació, nosaltres les admetrem igualment i els farem la resposta que correspongui. 
Per tant, cap problema. 

És més, una de les preguntes que vostè ha fet respecte al prec forma part d’aquí del 
ROM. Per tant, que li quedaria aclarida, eh? 

Respecte al quiosc, miri, la veritat és que va molt bé que me facin aquestes preguntes 
perquè podré aclarir alguns dubtes que jo també tinc i que, bé, a vegades no saps com 
passen les coses. Vostè ha llegit una part de la memòria amb una notícia realment 
esbiaixada del que és la memòria. I jo no entenc que vostès hagin hagut de llegir la 
memòria en el diari quan vostès han estat l’únic grup de l’oposició que ha demanat 
aquest expedient, se li ha entregat aquest expedient i en aquest expedient, precisament, 
hi havia la memòria. I, no ho sé, jo també, per exemple, tinc el dubte de com ha arribat la 
memòria, un expedient tancat, un document que no és públic, ha arribat als mitjans de 
comunicació. Jo també tinc aquest dubte i no tinc ni idea de com hi ha arribat. Però 
tampoc entenc que vostès ho hagin hagut de llegir al diari quan havien demanat 
l’expedient i ho podien haver llegit allà. Són aquestes coses que a vegades també un es 
pregunta, no?, coses que passen. 

Hi ha dos expedients: un és el de la memòria i l’altre és el d’Urbanisme, Mobilitat. 
L’expedient de la memòria és un expedient que parla i que es va fer ja fa temps quan 
estàvem preparant la licitació per portar el quiosc a licitació. Llavors, tu has de justificar 
els quioscos, el preu que se demanarà a la concessió, i aquí hi ha una justificació de 
cada un dels quioscos dels quatre que en formaven part en aquell moment, bé, que 
estaven en marxa, que estaven en funcionament, no? I no és res més això, una memòria 
explicativa, i que era necessari que hi hagués aquesta memòria explicativa. Una cosa és 
la memòria explicativa i l’altra cosa és que des d’Urbanisme i de Mobilitat s’obri un 
expedient el qual diu: «Aquí es vol fer una actuació i podem aprofitar realment que a 
aquestes persones se’ls ha acabat la concessió per tal de fer efectiu aquest projecte.» 
Però, vull dir, són dues coses totalment diferents i jo crec que és important diferenciar 
quan es necessita un expedient per poder tramitar noves licitacions i l’expedient de 
Mobilitat i d’Urbanisme. Simplement això. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, vaja, agafem-
nos-ho bé, perquè té un munt de preguntes. El senyor Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Moltes gràcies. Intentaré anar al gra.  

Senyora Veray, referent al tema del Pla de seguretat, ja l’ha contestat la senyora Sílvia 
Paneque, però només un aclariment: es tracta que des de l’Àrea de Mobilitat fem un 
conveni amb el Servei Català de Trànsit per millorar aspectes de seguretat, que això ho 
enllacem directament amb la regidoria de seguretat, eh? O sigui, és un conveni que fem 
amb el departament de la Generalitat. 

Referent al tema dels ressalts, jo ho lamento, eh?, com pot imaginar, un regidor 
d’Urbanisme el que vol és tirar i fer projectes, i de Mobilitat igual. Sap que aquest regidor 
de Mobilitat, el que seria l’eliminació de ressalts, doncs, des del primer dia vaig dir que 
els voldria eliminar. El carrer de la Rutlla és un martiri passar per allà i és un error. Ara 
bé, sí que me vaig avançar quan vaig dir que el setembre pensàvem –sí, sí, ho vaig dir i 
ho reconec i ja li dic a la senyora Míriam Pujola que el que dic ho mantinc, i, 
efectivament, ho vaig dir. Ara bé, li haig de dir que ara estan en la fase d’exposició 
pública. Hi ha trenta dies i s’ha de publicar en el ROAS, després, s’aprovarà 
definitivament i es contractarà, es farà un contracte menor i, després, s’aprovarà el Pla 
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de seguretat i, després, es farà l’acte de replantejament. Tot això requereix un termini: 
possiblement a primers d’any. 

Referent al tema de la plaça Assumpció, efectivament, el senyor Manual Vázquez em va 
comentar el tema d’aquella mena d’estany que hi ha allà, es va fer per al Temps de 
Flors, que es van retirar aquelles tanques. Jo ho vaig comentar amb els veïns a veure 
què opinaven ells i varen dir que donaven molta més seguretat, perquè el que feia la 
mainada, i això ho he comprovat jo en més d’una ocasió, quan hi havia les tanques i hi 
havia l’arbrat per allà, el que feia la mainada se n’hi anava a jugar, com tots hem fet de 
petits, i ara el que fan, que ho continuen fent, se fiquen cap allà dintre, però és molt més 
visible. Per tant, jo crec que ha augmentat la seguretat. Ho hem comentat amb els veïns i 
ells opinen en aquest sentit. Perquè els vaig dir: «Què us sembla? –Mira, ara els veiem.» 

Referent al carrer Ferran Soldevila, el carril bici: aquest carrer va ser dels primers que 
vàrem fer de carril bici i ara ha quedat una mica obsolet, però que amb el carril que 
estem fent en tota la trama de sota el viaducte treballarem per millorar-lo, igual que el 
tema del que hi ha al carrer del Carme, que també estem treballant. El que passa que els 
tècnics ja no donen l’abast, perquè estan treballant a marxes forçades; ja portem 31 
quilòmetres de carrer ciclable. I aquests que són anteriors, el que hem de fer és millorar-
los perquè ara ja han quedat obsolets. Es va fer en un temps en el qual es feien com es 
feien, i aquest queda molt dissolt. 

Referent al tema de les prioritats, ja ho saben, primer són els ciclistes, tothom ho sap 
això, que són els més febles –ai, perdó–, els vianants –perdó–, els vianants, els ciclistes, 
motoristes, etcètera. 

Referent al tema de les deficiències a la Girocleta, home, jo crec que hem millorat i molt. 
Ara bé, tenim un problema, que estem augmentant el nombre d’usuaris, que és un 
problema del qual jo me n’alegro. I en això ja estem treballant per augmentar el personal, 
que hi ha caps de setmana que estan treballant; hem incrementat personal i ara farem la 
compra d’un vehicle perquè pugui desplaçar les bicicletes, perquè també ens trobem que 
a vegades estan algunes molt plenes i d’altres estan buides. Doncs, per millorar aquest 
servei. 

Jo com a usuari alguna vegada m’he quedat enganxat. Per això va bé que les estacions 
de Girocleta estiguin properes, perquè si quedes un dia que no pots deixar la bicicleta o 
recollir-la, et puguis acostar a una altra estació de Girocleta. Els usuaris de Girocleta 
normalment ens hem trobat amb aquestes situacions.  

Pel que fa al mal estat, jo crec que, home, sí que alguna bicicleta…, jo en vaig trobar una 
de punxada, però en general jo crec que ens hauríem de felicitar. 

Senyora Míriam Pujola, jo no sé què li he fet avui, eh? –jo no sé què li he fet avui–, però 
referent a la problemàtica de la cruïlla, efectivament, li vaig dir: «Escolta, si aquestes 
qüestions són de tràmit, tu m’ho comentes i mirem d’agilitzar-lo.» Vostè ja ha tingut la 
resposta en el termini dels quinze dies, li hem donat i per escrit. Potser no li ha agradat, 
però és la resposta que tècnicament li havíem de donar.  

Ara bé, m’agradaria fer-li un comentari, i vostè ha jugat una mica amb el que és la 
sensibilitat, i jo diria que és agosarat jugar amb la sensibilitat que qualsevol dia hi haurà 
una desgràcia. Sí, sí, escolti’m, aquest regidor s’ha trobat amb quatre morts i no es pot 
imaginar el que és això. I ara complirem cinc anys de la primera persona morta que jo 
vaig recollir al pont de Fontajau, eh?, era una persona que anava conduint i va topar 
contra un vehicle que estava aturat. Va ser un accident desgraciat per a aquell senyor. 
Un altre a Montjuïc: un motorista cau i es dóna un cop i la senyora que va a escombrar 
se’l troba allà mort. D’acord? Una altra persona, també motorista que està fent un 
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semàfor i un altre cotxe l’envesteix pel darrere. I, després, un vianant que creua i un 
cotxe impacta, amb tanta mala sort que perd el control i va a topar contra aquell senyor 
que intentava esquivar el cotxe. Desgraciadament, els accidents són això, eh?, 
accidents. I que vostè me digui que qualsevol dia hi haurà una desgràcia, escolti’m, me 
digui a on serà que posarem tots els serveis per evitar-la. 

Li vaig contestant…, per ser més operatius, eh? Al senyor Granados, de CUP - Crida per 
Girona, aparcament per a bicicletes en tenim 1.368 independentment del que és 
Girocleta i es van posant a demanda dels usuaris, que cada vegada anem augmentant. 
Això sí, certament genera els problemes que vostè me comenta: abandonament de 
bicicletes… Jo ara n’estic controlant una que està en un fanal, que està sencera i molt 
ben agafada amb «candau», per amb el temps potser hi va algú i li comença a treure 
peces i al final queda amb el que és el quadre o les rodes. D’això es va fent seguiment i 
en cert temps, la policia, la grua les va retirant. Si vostè observa això i comprovem que ja 
estan abandonades és quan les retirem. 

Referent al tema del tiquet, tothom té molt assolit que quan paga el tiquet de forma 
manual amb els euros sap que com a màxim a les dues hores l’ha de renovar. Sàpiga 
que l’ordenança diu que no es pot fer perquè el temps és limitat a dues hores, per la qual 
cosa no es pot renovar el tiquet. O sigui, vostè pot treure mitja i després mitja hora fins 
arribar a dues hores. A partir de la segona hora, en teoria ja no podria renovar, eh?, 
hauria de treure un altre tiquet. És per això que…, en aquest moment és quan es queda 
sancionat, quan el vehicle ha excedit el temps. Però si ha pagat més, podria tenir-lo 
sense penalització. 

Referent al tema de la senyalització de les marquesines, ho revisarem, evidentment, amb 
retolador no pot estar, alguna cosa ha fallat, eh? Sí que li haig de dir que últimament 
s’han col·locat sis marquesines i que anem fent. I que el compromís nostre era que 
aquelles parades de bus a on hi hagués més de cinquanta usuaris les aniríem millorant, i 
això ho estem fent. Anem millorant en funció del nombre d’usuaris, perquè hem de tenir 
un criteri, que és allà on hi ha més usuaris més es puguin beneficiar que estiguin en 
millors condicions. 

Senyor Lluc, referent al Forn de Sant Antoni, igual que tenim alguns establiments que 
ens generen moltes queixes; el Forn de Sant Antoni fa com vint anys que es van 
queixant. Li haig de dir que estem fent actuacions, s’han fet actuacions des dels serveis 
tècnics, que ho estem compartint amb la regidoria de Seguretat i que ho porta pel 
davant, o sigui, la persona que està encapçalant això, diguéssim, seria el defensor de la 
ciutadania. Per tant, estem en converses i estem treballant i estem millorant. El local on 
s’està fent l’activitat és un local que els usos ho permeten, permeten fer el que està fent, 
no el que havia fet. Però és que ara ja no ho està fent, eh? 

El tema del càmping, es va portar la proposta a la comissió territorial, com saben vostès, 
es va fer una aprovació inicial pel Ple i ara hem rebut moltes al·legacions. Bé, després, 
es tornarà a portar al Ple, quedaria aprovat, si s’aprova, de forma provisional, i es faria 
exposició pública. Estem en tot aquest tràmit. 

Un dels problemes que també tenim és el tema d’inundabilitat, que tot això s’ha de 
resoldre. 

Referent al vigilant de l’estació d’autobusos, que no agent cívic; són vigilants de l’estació 
d’autobusos. Mirarem aquesta problemàtica, que la tenim detectada, perquè tothom que 
va allà o que anem allà «és un moment», «és un moment», però aquests moments 
generen aquests problemes. Mirarem a veure si amb algun element físic podem estalviar 
a aquest senyor les queixes dels usuaris, perquè tothom «és un moment» i això ens 
genera problemes. Mirarem de mirar-ho. 
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I crec que ja ho he dit tot. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, a veure, faré una mica de 
calaix de sastre, perquè hi havia alguns temes que no sé ben bé si me pertoquen, per si 
no han contestat i miraré de… Per exemple, i possiblement aniré de forma una mica 
desordenada, els demano ja disculpes, però espero poder-ho contestar tot. Hi havia el 
tema de la proposta de les hostesses que puguin anar lliurement també amb pantalons si 
ho veuen convenient; me sembla una idea fantàstica, crec que ho hauríem de posar a 
tots els plecs de condicions i a mesura que es vagin… (veus de fons) Sí, perfecte, en el 
de flors ja hi era, però possiblement en altres no. Doncs, ens assegurarem que sigui així, 
tots els que es vagin produint, ja portar aquesta mateixa clàusula que ja es va fer per a 
Temps de Flors. 

De la reposició de les obres del parc Central ja li han contestat, però és cert, me n’he 
oblidat quan hem entrat, el tema del parc Central, ho faig cada vegada. Ho vaig fer en el 
darrer Ple i aquest me n’he oblidat. Se m’ha passat i ja se m’ha avançat el regidor Ribas 
ara quan l’ha informat de l’estat exacte de la reposició. Però el continuaré fent, perquè 
crec, evidentment, com vostè reclama ben lògicament, doncs, que és necessari que fem 
un recordatori aquí cada mes i de forma pública de en quin estat està la reposició i de les 
obres pendents d’Adif. 

Respecte a Tirgi i a les alternatives que se’ls va proposar, no va haver-hi interès per part 
de l’empresa d’altres alternatives; per tant, no se n’hi va proposar cap perquè tampoc no 
estaven per rebre altres opcions, eh?, almenys d’aquí de la ciutat. 

Respecte al tema de les campanes, jo concretament no tinc coneixement de com està 
anant aquest procediment; mirarem a veure si ho podem esbrinar. Sabem que es va 
interposar en el seu moment un contenciós, eh?, però d’això fa una mica, dos o tres 
mesos. No ho recordo bé, però era més o menys dos-tres mesos. A part d’això, doncs, ja 
ho esbrinarem. No hi ha més, no sé més, vull dir, ara no li puc…, però ho mirarem i li 
explicarem més i millor que el que acabo de fer ara. 

Respecte al tiquet de la bugaderia de quan es va netejar la bandera, jo en cap moment 
vaig dir que s’havia portat a una bugaderia. Potser s’hi ha portat o potser no. Ho 
desconec. És a dir, jo el que sí és que vaig encarregar i vaig donar la instrucció que es 
portés a rentar. Desconec si s’ha fet a una bugaderia o s’ha fet a mà o s’ha fet amb una 
rentadora. Ho desconec. M’asseguraré de saber quin procediment utilitzen usualment 
per rentar-les i els ho comunicaré. 

Respecte al proper 12 d’octubre, és cert que he rebut una invitació per part de la Guàrdia 
Civil, on no se celebra o on consta que el que se celebra és la seva festa de la patrona; 
per tant, aquí no es parla de res de la Diada de la Hispanitat ni res, se celebra la festa de 
la patrona. Com en tants altres actes en què se celebra la festa del patró o de la patrona, 
doncs, se convida l’alcalde o l’alcaldessa, en aquest cas, coincidint amb aquest 12 
d’octubre, que té altres connotacions també. No ho amago, igual com no ho hem fet 
durant molts anys, que la Guàrdia Civil té una presència molt important no només a la 
ciutat de Girona, sinó a les comarques gironines, i que també he de manifestar, i no ho 
amago, que col·labora molt lleialment en la Junta de Seguretat que fem cada mes amb 
tots els cossos de seguretat. Per tant, si tenen l’amabilitat de convidar-me, doncs, em 
sembla que no anar-hi, doncs, no seria el correcte per part d’un alcalde o d’una 
alcaldessa.  

Jo, la veritat, escolti, he de posar en valor la seva professionalitat. Ho són, ho demostren 
cada vegada que ens reunim a la Junta de Seguretat.  
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I si va per altres àmbits, la pregunta, que també la puc entendre, escolti, si almenys jo 
crec que hem d’engruixir les persones que puguin entendre el procés i que no rebutgin el 
procés, crec que és bo també acostar-s’hi, conèixer-nos mútuament, poder-ne parlar. 
Perquè el fet que s’estigui fent de Guàrdia Civil o no, no implica i no hem de donar per 
suposat què poden pensar o què no de molts temes, eh? 

Per tant, tot i manifestant la col·laboració lleial que tenim en la Junta de Seguretat, 
doncs, aniré a l’acte institucional de celebració de la festivitat de la seva patrona.  

I el Govern, doncs, està clar que treballarà aquell dia, perquè tenim actes. Jo treballaré 
del matí al vespre. Tinc un munt d’actes i, evidentment que treballaré. I, per tant, per a mi 
serà un dia laboral, exactament igual que molts dels regidors, que també tindrem un 
munt d’actes i que treballarem perquè així ens pertoca. 

Respecte que si vostès volen venir a treballar, i tant, no hi ha cap mena de problema, la 
reixa estarà oberta. Si vol venir qualsevol regidor també aquí a treballar, no hi ha cap 
mena de problema, podran venir. Sí que és un pèl diferent el tema dels treballadors, no 
per res, primer, que no m’agradaria a mi –i crec que vostès tampoc no és el que 
proposen– que ara decidíssim nosaltres res de si és festiu, no és festiu i els ho canviem 
tot. Per tant, el fet que puguin o no venir a treballar i si se’ls compensarà –potser no ho 
ha preguntat vostè, ho ha preguntat… (veus de fons)–, perfecte, doncs, si se’ls 
compensa o no se’ls compensa, legalment no els ho podem compensar. El que sí és si 
previ a conformar el nou calendari és petició del comitè o dels sindicats o si els 
treballadors estan d’acord, escolti, jo no tinc cap inconvenient de modificar el dia festiu, 
però no ho farem ara nosaltres així de qualsevol manera. És a dir, jo no tinc cap 
inconvenient que si ve plantejat pels sindicats o pel comitè o per qui sigui, es modifiquin 
els dies festius, si és legal. Només faltaria, no hi tinc cap inconvenient. 

(Veus de fons.) 

Li torno a repetir que jo sense el consens i la petició i que vulguin els sindicats, el comitè 
i els treballadors, li torno a repetir que jo ni hi entraré. És a dir, jo crec que és l’adequat. 
Doncs, li repeteixo exactament el mateix. Li he dit que jo no tindria inconvenient, sempre 
que vingui peticionat i se modifiqui el calendari festiu o no festiu en un primer moment, 
quan se pacten totes les festes, no ara així improvisant. 

Això crec que ja ho he contestat.  

Respecte als temes de bombers, sí, tinc una mica de coneixement, evidentment, és a dir, 
això que m’ha arribat alguna cosa, però desconec absolutament els tecnicismes 
d’aquestes decisions: si és una decisió ferma, no. Més que res, no ens pertoca, no en 
tenim cap competència ni re. L’únic que sé és, per l’únic que m’ha dit vostè, però és que 
ara també no sé ni si faig bé de donar aquesta argumentació perquè no tinc ni idea ni 
si… D’aquí a res pensaré…, potser no, eh? Però el tema de les emergències i de sortir 
els cotxes, home, quan està al costat de la comissaria dels Mossos i de la nostra Policia 
Local i jo crec que surten perfectament i que no se’ns ha manifestat mai en tot aquest 
temps cap problema per sortir a una emergència, doncs, potser aquest no sé si és 
l’argument que ara mateix veuríem. Però com que ho desconec… No ho sé, jo m’imagino 
que la Generalitat, que és la competent, m’imagino que estarà analitzant tot això i suposo 
que en cap cas voldrà perdre temps de reacció si és que hi ha algun perill, igual com no 
el vol perdre amb els Mossos d’Esquadra, m’imagino. Però ho desconec, eh?, senyora 
Costa, per tant, ara és un apunt que he fet una mica així, potser fins i tot imprudentment. 

I per acabar, respecte al procés constituent, és cert, nosaltres vam dir en el seu moment 
que no volíem anar per endavant ni volíem fer provatures, sinó que volíem fer-ho 
treballant tots en bloc, tots conjuntament, el país, etcètera. Saben vostès que formo part 
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de la directiva de l’AMI i ara hi haurà una reunió en què treballarem conjuntament quines 
fórmules s’emprendran per fer-ho de forma unitària, consensuada tots els municipis, com 
tirem endavant aquest procés constituent. I com ja en formo part, doncs, evidentment, 
serem dels primers, sinó el primer de seguir la línia que acordem entre tots respecte a 
aquest procés constituent. I que esperem que surti molt bé i que ens prepari molt bé per 
al futur país. 

Moltes gràcies.  

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I dit això, quan són les  onze i 
trenta-dos minuts de la nit, s’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i s’estén la 
present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 

 

 

 

 

 

 

José Ignacio Araujo Gómez 

Secretari general 


