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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE L’1 D’AGOST DE 
2017. 
 
A la Ciutat de Girona, a les cinc i quatre minuts de la tarda del dia ú d’agost de dos mil 
disset es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb 
l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar 
sessió extraordinària.  
 
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) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ i 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) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (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) 
 
Excusen la seva absència els senyors Martí Terés Bonet i Toni Granados Aguilera. 
 
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
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ORDRE DEL DIA  
 

1. RATIFICACIONS. 
Expedient 2017024619. Ratificació de la modificació dels estatuts de l’Autoritat 
Territorial de Mobilitat (ATMG). 
Expedient 2017026948. Decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2017 relatiu a la 
presentació del projecte “Millora integral de l’accés turístic al Barri Vell per la zona 
nord de la ciutat” a la convocatòria de subvencions dels Plans de Foment Territorial 
del Turisme 2017. 
 
PROPOSTES. 
Comissió Informativa d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. 
2. Expedient 2017029563. Aprovar la sol·licitud d’ingrés del servei de mobilitat 

internacional de l’Estació Espai Jove a la xarxa Eurodesk. 
 
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. 
3. Expedient 2016030272. Modificació de les bases d’execució del pressupost 

2017. 
4. Expedient 2016030547. Modificació de plantilla 2017. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona tarda. Si els sembla, 
donarem començament a aquest Ple extraordinari d’1 d’agost de 2017. Atès que és 
extraordinari, hi ha alguns punts que són usuals en l’ordre del dia d’un ple ordinari que 
no hi són. No hi ha ni aprovació de l’acta, veig, senyor secretari. El que hi ha en primer 
punt seria les ratificacions. 
 
No hem ni començat a parlar i em demana la paraula. (La senyora Pèlach intervé de 
fons.) Bé, si de cas, al final. Jo crec que… No ho sé, com que no sé què vol dir, no sé 
si és pertinent, però segurament… Si m’ho vol venir a dir…  
 
(Pausa.) 
 
Molt bé. De fet, la senyora Pèlach volia intervenir perquè en aquest Ple, en ser un ple 
extraordinari, s’indiqués per què es duia a terme. Doncs, com poden comprovar, a part 
del punt número 4, que és modificació de plantilla i que és important que es faci de 
seguida que es pugui i no anar esperant d’un mes a l’altre si és possible, també veuran 
que hi ha una petició d’una subvenció que és important que sigui ratificada també. 
Aquí sí que hi ha uns terminis i, per tant, tot i que no seria imprescindible, sí que ens 
sembla adequat que aquí puguem fer la ratificació en el Ple. 
 
1. RATIFICACIONS 
 
Ratificació de la modificació dels estatuts de l’Autoritat Territorial de Mobilitat 
(ATMG). 
 
En data 20 d'abril de 2017 el Consell d'Administració del Consorci del Transport Públic 
de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), va acordar aprovar la 
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realització de les actuacions necessàries per a la modificació dels Estatuts d'aquest 
Consorci per a la seva adaptació a les recomanacions  indicades en l'informe de 
control financer de la Intervenció de la Generalitat. 
L'esmentat informe de control financer de la Intervenció de la Generalitat recomana 
que la titularitat dels títols de transport quedi recollida de forma expressa en els 
Estatuts, de manera que la modificació efectuada queda redactada en els termes 
següents: 
 
Article 22 Règim economicofinancer i patrimoni dels Estatuts del Consorci del 
Transport Públic de l'àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG): 
 
"22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són:  
a) (...) 
h) Els ingressos per la venda de títols integrats.  
(...) 
22.4 El consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït pel 
conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els que pugui adquirir, bé directament 
a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de títols combinats, que es reparteixen 
posteriorment als operadors, o bé per afectació per part de les administracions 
consorciades." 
 
Vista la petició de ratificació de la modificació dels estatuts de l'ATMG  presentada   en  
data 17 de maig de 2017 i número de registre  d'entrada 2017033477 pel Consorci del 
Transport Públic de l'Àrea de Girona, 
 
Atès que l'Ajuntament de Girona és membre del Consorci del Transport Públic de 
l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), i que per tal que es puguin 
aprovar definitivament els nous estatuts cal la ratificació de la modificació per part de 
tots els seus membres, 
 
D'acord amb els articles 313 i 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
* Primer. Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de 
l'àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), en el sentit que l'article 22 
Règim economicofinancer i patrimoni passarà a tenir la següent redacció: 
 
Article 22 Règim economicofinancer i patrimoni dels Estatuts del Consorci del 
Transport Públic de l'àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG): 
"22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són:  
a) (...) 
h) Els ingressos per la venda de títols integrats.  
(...) 
22.4 El consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït pel 
conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els que pugui adquirir, bé directament 
a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de títols combinats, que es reparteixen 
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posteriorment als operadors, o bé per afectació per part de les administracions 
consorciades." 
Segon. Donar trasllat d'aquest acord de ratificació al Consorci del Transport Públic de 
l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), per al seu coneixement i als 
efectes escaients 
 
Decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2017 relatiu a presentació del projecte 
"Millora integral de l'accés turístic al barri vell per la zona nord de  la ciutat" a la 
convocatòria de subvencions dels Plans de Foment Territorial del Turisme 2017. 
 
El passat 18 de maig es van publicar les bases reguladores per la concessió de 
subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de 
foment territorial del turisme i per l'obertura de la convocatòria per a l'any 2017, amb 
l'ORDRE EMC/93/2017. 
 
Vist que l'objectiu d'aquesta convocatòria és finançar polítiques turístiques per millorar 
la competitivitat de Catalunya com a destinació turística. 
 
Vist que el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2012-2016, en el seu Programa 2, 
Desenvolupament de destinacions, considera fonamental, des d'un punt de vista 
turístic, garantir la qualitat dels recursos i la disponibilitat d'infraestructures com a 
suport a un desenvolupament sostenible i competitiu referit a productes, experiències i 
destinacions turístiques. 
 
Vist que el Pla Estratègic de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona i el seu entorn 
urbà 2015-2020, elaborat per l'Agència de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de 
Girona, pretén consolidar un marc de treball territorial per un desenvolupament 
econòmic sostenible i intel·ligent, socialment inclusiu, creant ocupació de qualitat i, la 
millora del benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Girona mitjançant, entre 
altres, el següent objectiu específic: 
 
El treball per una ciutat innovadora amb la integració d'iniciatives orientades a millorar 
la qualitat de vida a través de l'oferta de serveis i de la posada en valor la riquesa 
cultural i patrimonial de la ciutat amb l'ajuda de la innovació. 
 
Vista la necessitat d'una resposta integral d'intervenció al principal punt d'accés turístic 
de la ciutat de Girona per la zona septentrional, amb  l'objectiu d'augmentar la qualitat 
de la destinació turística, mitjançant la reordenació de la mobilitat i la millora dels 
serveis d'acollida i servei al visitant. 
 
1. Deixar sense efecte l'informe número 2017017014 de data 29 de juny de 
2017 de Presentació del projecte "Millora integral de l'accés turístic al barri vell per la 
zona nord de la ciutat" a la convocatòria de subvencions dels Plans de Foment 
Territorial del Turisme 2017. 
 
2. Aprovar la presentació de la candidatura del projecte "Millora integral de 
l'accés turístic al barri vell per la zona nord de la ciutat" a la convocatòria de concessió 
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de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de 
foment territorial del turisme i per l'obertura de la convocatòria per l'any 2017. L'import 
total del projecte ascendeix a vuit-cents setanta-cinc mil vuit- cents deu euros amb 
quaranta-un cèntims (875.810,41€) IVA inclòs, sol·licitant- se una subvenció de quatre-
cents mil euros (400.000€). 
 
3. Aprovar el quadre de finançament plurianual (Annex I) associat al projecte 
"Millora integral de l'accés turístic al barri vell per la zona nord de la ciutat", amb un 
import global de vuit-cents setanta-cinc mil vuit-cents deu euros amb quaranta-un 
cèntims (875.810,41€) (IVA inclòs) i adquirir el compromís de cofinançar el 51,76% de 
la despesa elegible del projecte, subjecte a l'aprovació definitiva de la subvenció que 
correspon a quatre-cents vint-i-nou mil dos-cents quaranta-un euros amb quaranta-dos 
cèntims (429.241,42€) (IVA inclòs), més la part de la despesa que no és elegible que 
ascendeix a quaranta-sis mil cinc- cents seixanta-vuit euros amb noranta-nou cèntims 
(46.568,99€) (IVA inclòs) que suposa un muntant final a cofinançar pel període 2017, 
2018 i 2019 de quatre- cents setanta-cinc mil vuit-cents deu euros amb quaranta-un 
cèntims (475.810,41€) (IVA inclòs). 
 
4. Aprovar la distribució del pressupost en les següents anualitats: primera 
anualitat (2017) un total de despesa elegible de dos mil quatre-cents vint euros 
(2.420,00€), distribuïda de la següent manera: mil cent seixanta-set euros amb trenta-
tres cèntims (1.167,33€) imputats a la subvenció i mil dos-cents cinquanta-dos euros 
amb seixanta-set cèntims (1.252,67€) a finançament municipal. Segona anualitat 
(2018), un total de despesa elegible de quatre-cents seixanta- set mil vuit-cents 
seixanta-quatre euros amb seixanta-quatre cèntims (467.864,64€) distribuïda de la 
següent manera: dos-cents vint-i-cinc mil sis- cents vuitanta-tres  euros amb vint 
cèntims (225.683,20€) imputats a la subvenció  i dos-cents seixanta-set mil tres-cents 
setanta-un euros amb seixanta-nou  cèntims (267.371,69€) amb càrrec al finançament 
municipal, amb el desglossament de dos-cents quaranta-dos mil cent vuitanta-un euros 
amb quaranta-quatre cèntims (242.181,44€) de despesa elegible per la subvenció i 
vint-i-cinc mil cent noranta euros amb vint-i-cinc cèntims (25.190,25€) de despesa no 
elegible. Tercera anualitat (2019) un total de despesa elegible de tres-cents cinquanta-
vuit mil nou- cents cinquanta-sis amb setanta-nou cèntims (358.956,79€) distribuïda de 
la següent manera: cent setanta-tres mil cent quaranta-nou euros amb quaranta- set 
cèntims (173.149,47€) imputats a la subvenció i dos-cents set mil cent vuitanta-sis 
euros amb sis cèntims (207.186,06€) a càrrec al finançament municipal, amb el 
desglossament de cent vuitanta-cinc mil vuit-cents set euros amb trenta-un cèntims 
(185.807,31€) de despesa elegible per la subvenció i vint-i-un mil tres-cents setanta-
vuit euros amb setanta-cinc cèntims (21.378,75€) de despesa no elegible. 
 
5. Aprovar la reserva de crèdit per un import de mil dos-cents cinquanta dos 
euros amb seixanta-set cèntims (1.252,67€), que correspon al 51,76% de la despesa 
elegible del projecte per a la primera anualitat, pel cofinançament corresponent a 
l'import de les actuacions de la primera anualitat (2017) a càrrec de la partida 2017 
601 43220 22614 de Promoció i Difusió turística. 
 
6. Aprovar l’Informe justificatiu de la necessitat de l'actuació tenint en compte 
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criteris turístics i l'adequació a l'objecte de la convocatòria", que acompanya la 
presentació de l'esmentada sol·licitud de subvenció (Annex II). 
7. Aprovar l'"Informe sobre la viabilitat econòmica actual i futura del projecte, que 
acompanya la presentació de l'esmentada sol·licitud de subvenció" (Annex III). 
 
8. Aprovar la memòria justificativa que acompanya la presentació de l'esmentada 
sol·licitud de subvenció (Annex IV). 
 
9. Adoptar el compromís de dur a terme les actuacions objecte de subvenció, en 
cas de ser beneficiari, des del seu atorgament fins a la data límit d'execució prevista 
en la convocatòria, en data de 30 de setembre de 2019. 
 
10. Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcaldessa- 
presidenta, o regidor/a en qui delegui, per a la signatura de tots els actes necessaris 
pel desplegament del present acord. 
 
11. Convalidar el present acord pel Ple municipal de l’Ajuntament. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Precisament, respecte a aquest 
punt de l’ordre del dia, els volia fer avinent que ho tinguessin especialment present, 
perquè en tractar-se d’una ratificació, a vegades, doncs, no prestem prou atenció –
normal, en no ser un punt concret de debat de l’ordre del dia–, i també per fer un parell 
d’apreciacions per no dur a error aquest punt. 
 
Es tracta que hem fet una petició de subvenció de 400.000 euros per a un projecte 
d’uns 800.000 euros que provindrà de Pla de foment turístic, saben vostès que prové 
de la taxa turística. I era aquell projecte que teníem ja en el calaix –aquí la importància 
de tenir projectes ja redactats i a punt– respecte a la reforma del passeig de 
Canalejas.  
 
És un projecte que al nostre entendre té molt d’interès i, a més, s’ha fet una miqueta 
de canvi, cert canvi, i és que sí recorden vostès quan es va presentar als veïns va 
haver-hi certa oposició quant a uns balcons que havien de realitzar-se. En aquest 
sentit, com que va haver-hi polèmica, doncs, s’han eliminat del projecte i hem tingut en 
compte la voluntat i l’opinió dels veïns, excepte un. I per què excepte un? És perquè 
aquest projecte està treballat especialment en vista a fer el turisme accessible, i, per 
tant, treballar el turisme per part de persones que tenen mobilitat reduïda o 
discapacitacions visuals o auditives. En aquest sentit, conservar un dels balcons 
semblava que era molt adequat, entre altres mesures que també es duran a terme, per 
treballar cap a aquest objectiu. 
 
I el segon avantatge –i ho deixaré aquí–, que n’hi ha d’altres i tots podrem opinar, 
perquè també es podrà tocar una mica això, ho tornarem a presentar i hi haurà temps 
per tornar-ne a debatre, perquè no queda fix exacte aquest projecte, vull dir, encara es 
pot tornar a debatre una mica –ja ho hem explicat a l’associació de veïns. Però sí que 
ens semblava molt important que la ciutat de Girona pogués tenir una segona porta 
d’entrada alternativa als visitants o al turisme. 
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Saben vostès que quan arriben tots el autobusos, doncs, directament entren pel pont i 
van directes al Barri Vell. I així, ens semblava que fent aquesta adequació del 
passatge Canalejas tindrien una porta diferent i nova d’accés del turisme i dels 
visitants a la ciutat a través de la plaça Independència i ja iniciant la connexió del 
circuït comercial de tota la ciutat, des del centre fins a l’eixample. 
 
Ho deixo aquí. 
 
És purament la petició, si us plau, no duguem a equívocs, és la petició de la subvenció 
per poder cofinançar aquest projecte. Petició de la subvenció. 
 
El projecte es podrà debatre més endavant, tot i que és en el que en el seu moment es 
va acordar amb els seus veïns, excepte aquest balcó que dèiem. Però possiblement hi 
haurà temes que ens agradarà a tots acabar d’aclarir, com pot ser algun tema 
d’aparcaments o d’algunes coses, que crec que tots podem contribuir que sigui encara 
millor, aquest projecte. 
 
Atès que ratificació no cal la votació, però així hem passat el tràmit d’haver-ho passat 
pel Ple per poder demanar urgentment aquesta subvenció. (Veus de fons.) Ah, s’ha de 
votar? Doncs, disculpin. D’acord. (Veus de fons.) Doncs, sí, s’han de votar les 
ratificacions. 
 
En aquest cas, atès que he intervingut, sí que poden intervenir els regidors, 
evidentment. Si hi ha alguna intervenció… Senyora Veray…  
 
(La senyora Veray intervé sense fer ús del micròfon.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, perquè no ho fem mai, jo 
volia que no ens equivoquéssim… Sí, jo li responc. Jo purament volia que s’adonessin 
que no era l’aprovació del projecte del passeig Canalejas, sinó que era la petició d’una 
subvenció per cofinançar i volia aclarir això, que no ens equivoquéssim. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): D’acord. Simplement, nosaltres el que li volíem 
demanar era això, que poguéssim tornar a parlar del projecte en si; vostè ja ens ho ha 
explicat, per tant, en aquest sentit, hi votarem a favor, i la meva intervenció només era 
per aclarir això. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Pèlach. 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en el nostre cas, el nostre grup 
municipal ens abstindrem. De fet, com bé diu vostè, és una subvenció que demanem, 
però sí que, de fet, hi va incorporat un projecte que és aquesta urbanització del 
passeig Canalejas, hi van altres accions, però aquesta, diguéssim, és la principal, 
perquè ocupa crec que més del 80 per cent, diguéssim, del pressupost que estem 
demanant o el global del pressupost, perquè en demanem més o menys la meitat. 
 
Sí que és cert, doncs, que veiem que és una proposta diríem nosaltres més sensata 
del que s’havia presentat anteriorment i sí que entenem que és una millora sobretot en 
el tema de la prioritat per als vianants, és una millora, diguéssim, en el sentit d’aquest 
carril bici, que és un carril que hi ha allà dintre que queda molt encaixonat, doncs, es 
passa a un lloc on té més sentit. I, per tant, entenem que en aquest sentit sí que és 
una millora. 
 
Però també, doncs, entenem que la proposta es justifica perquè és una subvenció des 
de nivell turístic. Llavors, vostès han recollit una sèrie de suports, doncs, en el marc de 
l’hostaleria, comerciants del centre, però també veiem que no n’han recollit d’altres, 
no? Perquè estem parlant únicament del centre i, en canvi, doncs, aquí, evidentment, 
no han recollit o no han tingut en compte els comerciants del carrer del Carme, de 
Santa Eugènia, de Sant Narcís o de la Devesa, per exemple. I això és perquè són… 
Que aquestes altres entitats, aquests altres barris també tenen problemes greus, tenen 
problemes, doncs, de voreres estretes, d’obstacles, de mal estat dels carrers, tenen 
problemes de deficiència en la neteja i el manteniment del mobiliari urbà… Per tant, 
nosaltres entenem que aquesta proposta que feu de projecte turístic per nosaltres, 
doncs, no és una prioritat, entenem que no és la prioritat de la ciutat ara destinar 
aquests 400.000 euros, perquè el pagament pressuposa que nosaltres hi hem de 
destinar una quantitat al voltant dels 400.000 euros, destinar-los a aquest projecte 
concret. 
 
Entenem que si és un projecte que el que pretén és –bé, perquè aquesta és la finalitat 
de la subvenció–, doncs, millorar el turisme, existeixen també en l’àmbit turístic altres 
prioritats, com és tot el tema de l’accessibilitat. Que si bé és cert que hi ha algunes 
petites mesures en aquest sentit en el projecte, també és cert que…, de fet, en el 
mateix projecte ja expliquen que han fet una sèrie de recorreguts i formacions en 
temes d’accessibilitat al Barri Vell i, per tant, tots som ben coneixedors que tenim un 
problema greu a la nostra ciutat a nivell turístic de mobilitat, d’accessibilitat a aquest 
barri. 
 
I no fa tant va venir una persona aquí a explicar els problemes que hi havia en aquest 
sentit. Ens vam comprometre tots llavors a millorar-ho, però avui en dia s’ha avançat 
molt poc en aquest sentit. I el fet que no es pugui accedir encara a alguns dels museus 
de la nostra ciutat d’una manera accessible i correcta, doncs, és un exemple claríssim. 
I, per tant, creiem que això potser hagués sigut una prioritat més que no pas una 
vegada més enfocar i destinar recursos al barri del centre de la ciutat, dirigint els 
turistes unes vegada més cap a aquest centre, eix comercial, aquest centre històric, 
etcètera. 
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I és aquí on nosaltres entenem que s’hauria d’apostar per la descentralització del 
turisme i, per tant, doncs, aquest allargament de l’estada dels turistes creiem que 
hauria més aviat de tendir a encaminar els turistes més enllà d’aquest centre de la 
ciutat, on realment ja en tenim molts de turistes. I, precisament, doncs, itineraris 
culturals o històrics cap a altres barris…  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Haurà d’anar acabant, senyora 
Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): … itineraris del llegat industrial, o el 
patrimoni natural com la Devesa o, per exemple, potenciant també, per què no?, a 
nivell turístic el barri de Sant Narcís amb aquell projecte de la Volta. 
 
Per tant, entenem que aquest per nosaltres no és un projecte prioritari i, en aquest cas, 
doncs, ens abstindrem. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Roca. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
sobre el paper el projecte ens sembla bé. Veiem que s’hi compten algunes iniciatives 
que fan relació a la mobilitat o a l’accessibilitat, i tothom sap que a nosaltres és un 
tema que ens preocupa molt i que ens n’ocupem, perquè ens sembla importantíssim. 
I algunes de les preguntes que jo volia fer vostè ha dit que se’ns respondran, perquè 
ha dit que ho tornarem a debatre. Doncs, per tant, nosaltres estarem atents, tornarem 
a preguntar. 
 
En principi, es tractava d’un tema, i és que en aquest projecte s’hi destinen 662.000 
euros. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Vuit-cents i escaig. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): L’any 2012, quan ho portava el senyor 
Ribas, fa cinc anys –que Déu n’hi do cinc anys, cinc anys és molt de temps, eh?, i bé 
està el que bé acaba, però cinc anys és molt de temps– era 1 milió d’euros el que hi 
havia destinat a aquest projecte. I nosaltres volíem saber –segurament ens ho 
explicaran després– què ha canviat, perquè hi ha una diferència de preu, si és que és 
un altre projecte, si només se’n farà una part en relació amb el projecte primer. I la 
pregunta que a nosaltres ens interessava més de totes és si n’han parlat amb els 
veïns; vostè ha dit que sí, bé, doncs, nosaltres hi votarem a favor. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sobretot els 
canvis principals és el tema dels balcons que els comentava, que suposaven un cost 
bastant important, i n’hi ha altres de menors. 
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Igualment, ni el pressupost és absolutament tancat, podria haver-hi algun petit canvi, 
precisament, perquè volem estar amatents a les reflexions i al debat que pugui haver-
hi. Un debat que, per altra banda, vull dir, sobre un projecte ja fet, debatut i redactat, 
però que poden haver canviat coses i podem haver... Per tant, que n’hem de parlar, 
n’hem de parlar molt, serà en el si de la Comissió d’Urbanisme i Turisme, un dia 
podem tenir una trobada i així es parla de tots els temes que pugui tenir dubtes, així 
mateix també amb les associacions tant de comerciants com de veïns, que segur que 
també voldran tornar a fer una ullada a fons del projecte i també per poder-hi dir la 
seva. 
 
Deixem-ho aquí, senyora Planas, si és que està tot obert, no té... (Veus de fons.) Jo 
crec que ja està bé, ja en parlarem, s’abstenen i, per tant, ja debatrem i parlarem 
tranquil·lament d’aquest tema. 
 
El que hem de fer, això sí, és votar la primera i després la segona de les ratificacions, 
és que no ho sé, sempre ho fem votar tot, però vaja, votarem la primera i la segona. 
Vinga, ja en van tenir coneixement. Perfecte. Sí, sí, ja estava explicat. 
 
Molt bé, doncs fem-ho com ho fem usualment, com sempre fem en aquest cas perquè 
hem explicat un dels decrets. De les ratificacions, votem la primera. 
 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Vots a favor? 
 
I de la segona ratificació... 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Vots a favor? 
 
Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació de la modificació dels Estatuts de l’Autoritat Territorial 
de Mobilitat (ATMG) és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
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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. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2017 és 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla i Pere Albertí Serra. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS  SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT 
I SEGURETAT 
 
2. Aprovar la sol·licitud d'ingrés del servei de mobilitat internacional de L'Estació 
Espai Jove a la xarxa Eurodesk. 
 
Des de L'Estació Espai Jove s'ha vingut oferint informació i orientació sobre estades a 
Europa des de fa anys. De fet, amb la gradual globalització de la societat i l'interès 
creixent per part dels joves de viure experiències a l'estranger, el 2015 es va 
considerar necessari crear un servei d'orientació especialitzat: el "Servei de Mobilitat 
Internacional". 
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Des d'aquest servei es promou la vivència d'experiències a l'estranger com a via de 
desenvolupament de competències i s'acompanya en tot el procés d'autoconeixement, 
reflexió i planificació necessaris per prendre una decisió d'aquesta complexitat. A més, 
també es dóna suport a la persona per tal que persisteixi en l'esforç d'aconseguir la 
oportunitat a l'estranger que millor s'ajusti al seu projecte vital i/o professional. 
 
Arrel de l'experiència d'orientació en mobilitat internacional es considera necessari 
accedir a més recursos i informació de qualitat, així com treballar coordinadament amb 
d'altres centres i institucions de nivell europeu. 
 
La xarxa Eurodesk connecta diferents punts d'informació juvenil de tota Europa 
especialitzats en mobilitat europea i permet accedir a recursos que millorarien les 
oportunitats dels joves de Girona. 
 
Atès que formar part de la xarxa Eurodesk permetrà accedir a informació d'interès per 
la població jove que s’atén des del servei de mobilitat internacional de L'Estació Espai 
Jove i establir relacions amb d'altres punts d'informació juvenil i centres acreditats 
Eurodesk. 
 
Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, 
Joventut i Seguretat proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer. APROVAR la sol·licitud d'accés del servei de mobilitat internacional de 
L'Estació Espai Jove a la xarxa Eurodesk. 
 
Segon. Acreditar a la regidora Sra. Elisabeth Riera Alemany com a persona competent 
per sol·licitar formar part de la xarxa Eurodesk en els termes que figuren al document 
annex. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs ara passaríem al segon 
punt de l’ordre del dia, en aquest cas, sí, és una proposta d’acord. Senyor secretari. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta d’acord la regidora Elisabeth Riera i Alemany. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Portem al Ple adherir-
nos a la xarxa Eurodesk, al servei de mobilitat internacional de l’estació. El servei de 
mobilitat internacional és un servei que vol donar resposta a aquest nombre de joves 
que volen viure una experiència a l’estranger, sigui per treballar, sigui per fer 
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pràctiques o per estudiar o voluntariat, és un servei que hem anat veient un increment 
dels usuaris respecte a l’últim any, el 2016, que tenim dades respecte a l’any anterior. I 
l’experiència a l’estranger dels joves, doncs, els dona un bagatge i els dona una millora 
de les seves capacitats a l’hora després de buscar feina, de trobar feina. 
Creiem que el servei de mobilitat internacional és un servei molt interessant i que hem 
de potenciar i per això crèiem important d’adherir-nos a la xarxa Eurodesk. Estar en 
aquest xarxa ens permet una comunicació directe amb la Comissió Europea pel que fa 
a projectes i beques destinades a la població jove, com per exemple els Erasmus Plus, 
i també estar en aquest xarxa ens permet de tenir comunicació amb els diferents punts 
d’Eurodesk que hi ha per tot Europa per compartir informació. Per tot això, els demano 
el vot favorable. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, evidentment entenem que 
l’adhesió a aquesta xarxa ha de facilitar la tasca d’aquest servei de mobilitat 
internacional i, per tant, ens sembla molt positiu, suposem que afavorirà el treball en 
xarxa, però sobretot l’accés a la informació i, per tant, no només dels professionals, 
sinó evidentment serà una millora per a tots els usuaris i usuàries, també entenem que 
és una mesura que crec que ja estava prevista en el Pla de Joventut i, per tant, doncs 
esperem que sigui també perquè es vagin desenvolupant la resta de mesures que 
també en l’àmbit de la mobilitat internacional estaven incloses, com són la realització 
d’activitats informatives descentralitzades, tant en instituts com per les entitats, sí que 
es feia ja fa temps el cicle aquest de Rodamón i així, però crec que en el Pla de 
joventut preveia noves accions i, per tant, creiem que a partir d’aquesta incorporació a 
aquesta xarxa serà positiu que es vagi ampliant aquí. Però també és cert que ara 
mateix, si no recordo malament, no hi ha ni una persona destinada al cent per cent en 
aquest servei. És un servei que fa de a més a més el personal de Joventut, que tenen 
una destinació parcial, diguéssim, en aquest servei i, per tant, entenem que aquest 
increment de feina i aquest impuls que es vol donar a aquest servei hauria d’anar 
també incorporat a una millora en aquest sentit. 
 
En qualsevol cas, votarem a favor d’aquesta adhesió, perquè ens sembla un benefici 
per a la ciutat. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Perfecte, doncs 
podríem passar... I tant, senyora Riera. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Agrair el vot positiu i, bé, com sí que ha dit 
la senyora Pèlach, és una de les mesures que estava dintre del Pla local de joventut. I 
aclarir que sí que hi ha una persona destinada al cent per cent al servei de mobilitat 
internacional i sí que és un servei que pretenem potenciar i que tenim de destinar-hi 
més recursos, però ara mateix sí que hi ha una persona destinada a aquest servei. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs passaríem 
a la votació de la proposta. 
 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la sol·licitud d’accés del servei de mobilitat internacional de l’Estació Espai 
Jove a la xarxa Eurodesk. 
 
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: Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard 
Berloso Ferrer, Glòria Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs 
Vázquez, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez 
Torreblanca, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
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'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
3. Modificació de les bases d'execució del pressupost 2017. 
 
En data 13 de febrer de 2017 fou aprovat definitivament el pressupost municipal per a 
l'exercici 2017. 
 
Atès al disposat a l'art 165 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, forma part del contingut dels pressupostos 
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integrants del pressupost general les bases d'execució del mateix, que contindran 
l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i 
circumstàncies de la pròpia entitat , així com aquelles altres necessàries per a la seva 
correcte gestió, establint quantes prevencions es considerin oportunes o convenients 
per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos, sense que puguin 
modificar el legislat per l'administració econòmica ni puguin contemplar preceptes 
d'ordre administratiu que requereixin legalment procediment i solemnitats específiques 
diferents del previst per al pressupost. 
 
A data d'avui es fa necessari modificar les bases d'execució que es detallen tot seguit i 
pels motius que seguidament s'exposen : 
 
1. Base 21a. Reconeixement de les obligacions 
Estableix aquesta base el procediment per al reconeixement de les obligacions de 
despesa a imputar al pressupost, competència atribuïda per l'art 185 del RDL 2/2004 
al president de la Corporació a partir dels compromisos de despesa degudament 
adquirits. Estableix el mateix article que aquesta facultat podrà desconcentrar-se o ser 
delegada d'acord a l'establert a l'art 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que hauran de 
recollir-se per a cada exercici, en les bases d'execució del pressupost. 
 
Analitzats els procediments de gestió pressupostària, es considera adient delegar la 
competència per a reconèixer i liquidar obligacions pressupostàries, a partir de 
compromisos degudament adquirits i segons documents justificatius degudament 
validats segons estableix la base 23a d'execució del pressupost, a la tinenta d'alcalde 
regidora d'hisenda i règim interior, Sra. M. Àngels Planas Crous. 
 
Als efectes es proposa modificar la base 21a amb la incorporació d'aquesta delegació. 
 
2. Base 69a. Contingut funció interventora 
L'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'Hisendes Locals, estableix la funció interventora, amb l'objecte de 
fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que 
donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut 
econòmic, així com els seus ingressos i pagaments, la recaptació, inversió i aplicació 
dels cabdals públics administrats. D'acord amb l'apartat 2. d) del mateix article, 
aquesta funció inclourà la intervenció i comprovació material de les inversions. 
 
Aquest article s'ha de posar en relació amb l'article 222 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, que estableix que l'acte de recepció dels contractes, que estableix que 
aquest acte li sigui comunicat a la Intervenció, quan la comunicació sigui preceptiva 
per a la seva assistència potestativa al mateix, perquè pugui exercir les seves funcions 
de comprovació material de la inversió. 
 
En l'àmbit de l'Administració de l'Estat, la comprovació material de la inversió es regula 
per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, l'article 25 del RD 
2188/1995 del règim de control intern de la IGAE (segons redacció donada per la 
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modificació del RD 109/2015, que ja establia per a l'Administració de l'Estat, la 
obligació de la comunicació quan l'import de la inversió fos igual o superior a 50.000€, 
sense IVA. En data 31 de març de 2016, la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat - IGAE, va emetre una circular sobre el desenvolupament de les actuacions de 
la designació de representant de la Intervenció General en els actes de comprovació 
material de les inversions, com a part integrant de la funció interventora. També s'ha 
de citar la Resolució del 14 de juliol de 2015 de la IGAE, obre el desenvolupament de 
la funció interventora. Tot i que aquesta normativa és d'aplicació a l'Administració 
General de l'Estat, donada la falta de desenvolupament de l'article 214 del TRLRHL, i 
regulació expressa en l'àmbit local, es pot entendre aplicable supletòriament a 
l'Administració local. 
 
En data 28 d'abril de 2017, s'ha aprovat el Reial Decret 424/2017, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector públic local i que entrarà en 
vigor en pròxim 1 de juliol de 2018, que precisament desenvolupa en el seu Títol II 
aspectes de la funció interventora que fins al moment no estaven desenvolupats per 
les entitats locals, com és el cas de la intervenció material de la inversió. Així aquesta 
norma reflexa en el text uns requisits mínims per al desenvolupament d'aquestes 
actuacions. Concretament l'article 8.3 estableix que la comprovació material de la 
inversió s'ajustarà al que s'estableix en l'article 20 d'aquest Reglament. 
 
Aquest article estableix que els òrgans gestors sol·licitaran a l'òrgan interventor, o en 
qui delegui, la seva assistència a la comprovació material de la inversió quan l'import 
d'aquesta sigui igual o superior a 50.000€, sense IVA i sense perjudici de que les 
bases d'execució del pressupost fixin un import menor, amb una antelació de 20 dies a 
la data prevista per a la seva recepció de la inversió de que es tracti. L'òrgan 
Interventor o en qui delegui, es presentaran a l'acte de recepció de l'obra, servei o 
adquisició de que es tracti i podrà estar assessorat quan siguin necessaris 
coneixements tècnics per poder realitzar correctament la comprovació. 
 
El resultat de la comprovació material de la inversió es reflectirà en l'acta que es 
subscriurà per tots els que concorrin a l'acte de recepció, on es farà constar, si 
s'escau, les deficiències observades i les mesures per a esmenar i els fets i 
circumstàncies rellevants de l'acte de recepció. 
 
Així doncs es necessari modificar les Bases d'execució per establir l'àmbit d'aplicació 
de les actuacions d'intervenció de la comprovació material de la inversió derivada de la 
realització d'obres, serveis i adquisicions i establir les instruccions corresponents per al 
seu correcte desenvolupament, establir a partir de quin import sigui obligatòria la 
comunicació de la inversió per a la seva comprovació, establir amb quina antelació 
s'ha de comunicar i facultar a la Intervenció General perquè mitjançant una Instrucció 
de Fiscalització s'estableixi el sistema i forma de portar a terme les comprovacions. 
 
Tot això fins a la revisió necessària de la Instrucció de Control Intern aprovada pel Ple 
Municipal en data 14 de juliol de 2014 per adaptar-la als preceptes continguts al RD 
424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del Sector Públic Local. 
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- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
- RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic 
- RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals 
- Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals 
 
1. Modificar les bases d'execució d'aplicació al pressupost 2017 següents, quedant 
redactades de la forma següent : 
 
Base 21a. Reconeixement de les obligacions. 
Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les 
obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits (Fase "O"), via 
relació periòdica de les obligacions comptabilitzades i prèvia fiscalització del 
procediment de despesa d'acord als procediments establerts a la instrucció de control 
intern de la gestió econòmica de l'Ajuntament i entitats que en depenen. 
Quan per la naturalesa de la despesa, les fases d'autorització-disposició- 
reconeixement de l'obligació siguin simultànies, podran acumular-se i es tramitarà 
document comptable ADO. 
Es delega en favor de la regidora de l'àrea d'Hisenda i Règim interior les resolucions 
per a l'aprovació d'aquesta fase pressupostària. 
 
Base 69. Contingut de la funció interventora. 
L'exercici de l'expressada funció comprendrà i en els termes establerts a la Instrucció 
de Control Intern aprovada pel Ple Municipal de 14 de juliol de 2014: 
a) La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de 
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors. 
b) La intervenció formal de l'ordenació del pagament. 
c) La intervenció material del pagament. 
d) La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les 
subvencions. La intervenció material de les inversions es realitzarà per la Intervenció o 
en qui hagi delegat, sempre que la seva quantia sigui igual o superior als 50.000,00 
euros (IVA exclòs), per això l'òrgan gestor li haurà de comunicar amb una antelació de 
20 dies a la data prevista per a la recepció de la inversió de que es tracti. Als efectes 
es podrà requerir, per part de l'òrgan interventor, l'assessorament necessari en cas 
d'haver de posseir coneixements tècnics adequats per a la realització d'aquesta 
comprovació material. 
e) La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les 
subvencions. 
f) La recepció i examen dels justificants dels manaments expedits a justificar, i la 
reclamació al seu venciment. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, al punt tercer de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 
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(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas i Crous. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquest punt és 
un punt molt tècnic, el que portem és la modificació de les bases del pressupost, en el 
qual portem dues modificacions, la modificació del punt de la base 21a, el 
reconeixement de les obligacions, que simplement el que diu és que ha d’haver-hi 
una..., o sigui, la delegació ha d’estar específica, nosaltres teníem una delegació 
general, i hi ha hagut un canvi de normativa i ens diu que ha de ser específica. L’únic 
que posa és que es delega a la regidora d’Hisenda, en aquest cas, a mi mateixa, Maria 
Àngels Planas, bé, que l’alcaldessa em delega a mi aquesta competència, tot i que ja 
estava de manera genèrica. 
 
Llavors, la segona, que és la base 69, el contingut de la funció interventora, és a l’hora 
de recepció de les obres per tenir més control per part dels interventors és que 
estableix l’aplicació de les actuacions de la intervenció, de la comprovació de material 
de la inversió derivada de la realització de les obres dels serveis i adquisicions i 
establir les instruccions corresponents, bé, que es desenvolupi tot correctament. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, senyora Costa... 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres com que no vam votar a favor dels pressupostos en el seu moment, en 
aquest cas el que farem serà una abstenció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Doncs podríem passar a la votació. 
 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Era abstenció, vostè? Sí. Ciutadans ha dit abstenció. 
 
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 tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per tres 
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membres, i del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, la modificació de 
la base número 21a i 69 d’execució del pressupost de 2017. 
 
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, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
4. Modificació de plantilla 2017. 
 
Per acord de Ple de data 9 de gener de 2017, es va aprovar la plantilla de personal per 
a l'any 2017, que ha estat modificada per acords de Ple de data 13 de febrer de 2017, 
10 d'abril de 2017 i 12 de juny de 2017. 
 
Amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels diferents serveis 
municipals es fa necessària la modificació de la plantilla per tal de procedir a ajustar la 
plantilla actual a noves necessitats detectades, per una banda, i ajustar les places que 
quedaran vacants als requeriments de l'organització. 
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En primer lloc, el dia 2 de juny de 2017 va quedar vacant per jubilació la plaça 322, 
plaça laboral, Oficial d'Estació d'Autobusos, inclosa en el subgrup de classificació C2 i 
CD 16. 
 
A partir del moment en què aquesta plaça queda vacant i als efectes d'ajustar-la a la 
organització administrativa municipal es fa necessària amortitzar la plaça existent i 
crear-ne una de nova amb les característiques i requisits que en permeti la seva 
ocupació interina segons els criteris vigents d'accés. En aquest sentit, s'amortitza la 
plaça 322, oficial de 1a, inclosa en el subgrup de classificació C2 i CD 16 i es crea una 
plaça laboral, de Vigilant, inclosa en el grup de classificació AP i amb un CD 13. 
 
En aquest mateix sentit, en data de 25 d'agost de 2017 quedarà vacant, també per 
jubilació la plaça número 1322, Encarregat/da, actualment de l'escala d'administració 
especial sotsescala serveis especials, oficis, inclosa en el subgrup de classificació C2 i 
CD 17. Amb la mateixa motivació que s'ha exposat en el paràgraf anterior és 
procedent amortitzar aquesta plaça amb les característiques actuals i procedir a crear 
una nova plaça laboral, Encarregat/da, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 
19. 
 
Per un altra banda el dia 1 de juliol de 2017 ha quedat vacant, per excedència 
voluntària del seu titular, la plaça d'oficial número 510, de naturalesa laboral, inclosa 
en el subgrup de classificació C2, CD 16, i valorades les necessitats dels serveis 
municipals s'ha considerat necessari amortitzar la plaça d'oficial i crear una plaça de 
tècnic auxiliar, Delineant, de naturalesa laboral, inclosa en el subgrup C1 i CD 19 
adscrita a l'àrea de Mobilitat. 
 
L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva 
vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si 
respon a criteris d'organització administrativa interna. 
 
Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la 
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de 
la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost. 
Pel que fa a les diferències del cost mensual, aquestes modificacions de plantilla 
suposen: 
 
1-. Amortitzar plaça oficial (322), L/C2/CD16 i crear plaça subaltern L/AP/CD13 
(vigilant estació autobusos amb DE 50% i Festius): Disminució de cost mensual de 
478,17 euros. 
2-. Amortització plaça Encarregat (1322), F/C2/CD17 i creació plaça Encarregat 
L/C1/CD19: 
Increment de cost mensual de 133,53 euros. 
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3-. Amortització plaça Oficial 1ª (510), L/C2/CD16 i creació Tècnic auxiliar Delineant 
L/C1/CD19: 
Increment de cost mensual de 292,43 euros. 
 
PRIMER.- Amortitzar la plaça 322, oficial, de naturalesa laboral, inclosa en el subgrup 
de classificació C2 i CD 16, amb efectes del dia 02 de juliol de 2017, data en què 
queda vacant per jubilació i crear una plaça de subaltern, de naturalesa laboral, inclosa 
en el grup AP i CD 13 adscrita a la Central d'Autobusos de l'àrea de Mobilitat i Via 
Pública, per prestar serveis de vigilant a l'Estació d'Autobusos. 
 
SEGON.- Amortitzar la plaça 1322, encarregat, de naturalesa funcionarial, inclosa en 
el subgrup de classificació C2 i CD 17, amb efectes del dia 25 d'agost de 2017, data 
en què queda vacant per jubilació i crear una plaça d'encarregat, de naturalesa laboral, 
inclosa en el subgrup C1 i CD 19 adscrita a la Brigada de Fusteria de l'àrea de 
Mobilitat i Via Pública. 
 
TERCER.- Amortitzar la plaça 510, oficial, de naturalesa laboral, inclosa en el subgrup 
de classificació C2 i CD 16, i crear una plaça de Tècnic Auxiliar, Delineant, de 
naturalesa laboral, inclosa en el subgrup C1 i CD 19 adscrita a l'àrea de Mobilitat i Via 
Pública. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem a donar compliment 
al punt número 4 de l’ordre del dia. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
tinenta d’alcalde M. Àngels Planas. 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 funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el gener de 
2016, junt amb el pressupost es va aprovar la plantilla i portem unes modificacions 
segons les necessitats de servei també de les jubilacions evidentment que hi ha hagut 
en aquest cas. Tal com ha dit el secretari, portarem tres canvis: una amortització d’una 
plaça d’oficial i es crea una plaça de subaltern per la central d’autobusos; la segona 
s’amortitza una plaça d’encarregat i es crea una plaça també d’encarregat de les 
brigades; i en tercer lloc, s’amortitza una plaça d’oficial i es crea una plaça de 
delineant, en aquest cas, també per a l’Àrea de Mobilitat i Laboral. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Costa. 
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Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
nosaltres continuem sent crítics amb la política de personal i cada Ple manifestem el 
nostre posicionament. En aquest cas, es creen dues places en què algú hi sortirà 
guanyant, és a dir, que s’incrementen nivells i es dona l’oportunitat que hi hagi 
promoció, de totes maneres, ens agradaria també saber a veure com es cobreixen 
aquestes places i si s’acaben cobrint, si es fa dintre el termini, o sigui, que està bé que 
portem al Ple que hi hagi aquests canvis, però també ens agradaria saber quina 
continuïtat tenen. De totes maneres, en aquest cas, nosaltres ens abstindrem. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, es cobreixen 
com no podria ser d’una altra manera, per concurs d’oposició, la gent pot presentar la 
sol·licitud i fa els exàmens i hi ha un tribunal totalment tècnic, passen unes proves i qui 
és el millor és qui realment obté la plaça. I quant als diferents nivells, nosaltres ho 
adeqüem a les necessitats, o sigui, si nosaltres no necessitem un oficial, però sí que 
es necessita un subaltern, doncs no aguantaràs una plaça d’oficial tenint la necessitat 
d’un subaltern. Bé, és que hi ha moviment a l’Ajuntament, és viu i, per tant, s’ha 
d’adequar a les necessitats de cada moment. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, 
doncs, a la votació de la proposta. 
 
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, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per 
dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de la plantilla de 
l’exercici 2017 en els termes que consten en la proposta. 
 
 
 
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 
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Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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

Abstenció: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Suposo que 
hauran comprovat que hem pres mesures amb el sistema de microfonia, etcètera, estic 
contenta perquè avui no ha fallat res, s’ha retocat tot i hi han hagut canvis i de moment 
estan funcionant. I ara esperarem a veure si amb l’streaming també passa exactament 
igual i finalment el donem per bo i que funcioni tot correctament. 
 
Molt bon estiu i ens retrobem al setembre. Gràcies. 
 
I dit això, quan són dos quarts de sis i un minut de la tarda s’aixeca la sessió per ordre 
de la Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, como a secretari en dono fe.  
 


