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SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 8 DE MAIG DE 2017. 
 
A la ciutat de Girona, a les sis i tres minuts de la tarda del dia 8 de maig de 2017 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) 
Sr. 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 Carles Merino Pons. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA 
Aprovació acta Ple extraordinari de data 3 d’abril de 2017 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Expedient 2017005407 Sentència núm. 85, de 31 de març de 2017. 
Expedient 2016024151 Sentència núm. 54, de 31 de març de 2017. 
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Expedient 2016004759 Sentència núm. 66, de 20 d’abril de 2017. 
Expedient 2017013287. Decret de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2017 relatiu a 
nomenament del senyor Nicolas Alcantara Kühn personal eventual. 
Expedient 2017012839. Decret de l’Alcaldia de data 4 d’abril de 2017 relatiu a 
nomenament del senyor Héctor Amelló Montiu, personal eventual. 
PROPOSTES 
Comissió informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació. 

4. Expedient 2016021789. Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal 
reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona. 
Comissió informativa d’Hisenda i Règim Interior. 

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

6. Expedient 2010013422. Modificació del contracte de selecció d’un soci privat 
per a la constitució d’una societat d’Economia Mixta per a la gestió del servei 
de recollida d’escombraries i neteja viària, adjudicat a FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES  CONTRATAS, SA. 

7. PROPOSTES URGENTS 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

8. Expedient 2017011037. Moció que presenta el Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya (CEESC) per tal que es retiri el projecte 
d’unificació del Centre d’Acolliment Mas Garriga i Misericòrdia. 

9. Expedient 2017014085. Moció que presenta el Centre de Recursos per la Pau i 
la Solidaritat sobre pensions públiques. 
MOCIONS 

10. Expedient 2017017023. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-CRIDA 
PER GIRONA per ampliar i millorar la xarxa de parcs urbans infantils de la 
ciutat de Girona. 

11. Expedient 2017017042. Moció que presenta el Grup Municipal CUP- CRIDA 
PER GIRONA a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial 
i financer a Cuba. 

12. Expedient 2017017051. Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES 
GIRONA per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record 
a les persones de Girona deportades als camps de concentració nazis. 

13. Expedient 2017017072. Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES 
GIRONA per a la recuperació del servei de gestió de cobrament de les 
escombraries. 

14. Expedient 2017017077. Moció que presenta el Grup Municipal CIUTADANS 
sobre mobilitat elèctrica i híbrida al servei de bus de la ciutat. 
 
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 2017005105 a 
la número 2017008271, des de 1 d’abril de 2017 fins a 30 d’abril de 2017. 
 
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per 
delegació de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que 
disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les 
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entitats locals, de data 7 d’abril de 2017 (ordinària), 13 d’abril de 2017 
(ordinària), 21 d’abril de 2017 (ordinària) i 28 d’abril de 2017 (ordinària). 
 

15. PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si els sembla, podem anar 
començant. Moltes gràcies, molt bona tarda. Benvinguts a aquest nou Ple de la 
Corporació de l’Ajuntament de Girona. 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
En primer lloc, el primer punt de l’ordre del dia seria l’aprovació de l’acta del Ple 
extraordinari de 3 d’abril, que ja han rebut vostès tota la transcripció. No sé si hi ha 
alguna consideració a efectuar... I si no, si els sembla, la podem considerar aprovada, 
si ningú diu el contrari. No? Perfecte. 
 
 
VOTACIÓ 
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió del Ple extraordinari de 3 d’abril de 2017. 
 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al segon punt de 
l’ordre del dia. Pel que fa a Informes de Presidència, per una banda, seré breu, 
respecte a les obres d’acabament de la llosa, l’obra s’ha reprès, tal com van resultar 
de les reunions amb Adif que van tenir els tècnics i el mateix regidor responsable del 
projecte ferroviari. Els mateixos tècnics em manifesten que es percep una bona 
evolució de la continuïtat d’aquestes obres de reposició i finalització de la llosa, 
aquesta evolució es va explicar també en una reunió a la taula de seguiment el passat 
dia 20 i també em confirmen els tècnics que sembla que l’evolució que estan seguint 
aquestes obres ens permet pensar que es poden complir els terminis establerts en el 
cronograma que eren respecte a la zona nord que estava previst per a tot el juliol, és a 
dir, l’estiu, i la zona sud, que seria cap al desembre. I a mi em confirmen els tècnics 
que sembla que s’està seguint una bona evolució en aquest sentit. I, per altra banda, 
no cal que recordi la notícia que vostès ja coneixen que l’estació d’autobusos ja està 
finalitzada i que ara entrarà aviat en funcionament. 
 
En segon lloc, quant a Informes de Presidència, permetin-me que també, com faig 
habitualment, em refereixi a l’atur, a les persones que estan aturades, inscrites en el 
registre com a aturades en acabar el passat mes d’abril, que eren de 5.219 persones, 
de nou es produeix un decrement i una disminució interanual també, la interanual, que 
és la que més ens interessa de veure perquè és la que ens permet percebre quina és 
l’evolució clara de la tendència que s’està produint, doncs ens fa veure que aquesta 
disminució interanual, aquest mes d’abril respecte al mes d’abril de 2016, és de més 
d’un 11 per cent, de 685 persones en concret, per tant, és una reducció molt 
destacable i és percentualment la més alta produïda en els darrers anys. En global, 
ara ja fa quaranta-un mesos consecutius que es produeix la reducció interanual de 
l’atur registrat a la ciutat, i això és evidentment una molt bona notícia. 
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També permetin-me que obviï de comentar d’aquest informe el tema de la 
contractació, que saben vostès que sempre dic que no és una dada que ens permet 
conèixer de forma certa com està el mercat laboral perquè poden haver-hi molts 
contractes però que no siguin de més o menys qualitat, etcètera, en canvi, sí que ens 
permet fer-nos una idea de en quin estat està ara el mercat del treball, és a dir, 
l’afiliació..., la situació de les persones afiliades i això sí que ens permet..., perquè ens 
permet fer una fotografia de quantes persones afiliades a la Seguretat Social hi ha avui 
respecte a quantes n’hi ha en un període anterior de temps i així ens permet també 
poder veure quina evolució s’està seguint. 
 
I en aquest sentit, doncs, si van vostès a la pàgina número 13, crec, no sé si tenim les 
mateixes pàgines, crec que sí, en el quadrant superior veuen que parla de l’evolució 
total del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, març, saben que sempre 
les persones afiliades anem un mes enrere, que ens arriben les dades un mes més 
tard, i aquí ens permet veure, doncs, aquesta tendència en positiu, aquestes 68.992 
persones afiliades a la Seguretat Social, sobretot en el règim general i en una quantitat 
molt menor en règim d’autònoms, però aquí ens permet veure la musculatura que en 
certa manera està vivint el mercat de treball tot i que, sempre repeteixo el mateix, falta 
moltíssima feina a fer, mentre hi hagin persones aturades a la ciutat no hem de defallir 
de treballar amb intensitat, doncs, la creació de llocs de treball i la reducció de l’atur i, 
és més, cal treballar fórmules diferents i noves perquè aquest treball sigui de qualitat, 
que és el que voldríem tots i contractes com més indefinits millor, evidentment, 
etcètera. En fi, 5.200 persones no és una bona dada, però com a mínim és una 
reducció molt important de les dades anteriors. 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 

* Sentència núm. 85, de 31 de març de 2017, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu 
núm. 14/2017 B, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per 
l'alcaldia-presidència en data 8 de novembre de 2016, pel que es va desestimar 
el recurs d'alçada formulat en front a les resolucions del Tribunal Qualificador 
del procés selectiu per a la contractació laboral temporal en la modalitat de 
relleu d'un tècnic de la Unitat Operativa de Serveis i ordena la retroacció del 
procediment al moment anterior del segon exercici, reconeixent al recurrent la 
condició d'aspirant fins al final del procés. 

* Sentència núm. 54, de 31 de març de 2017, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 259/2016, interposat per la part recurrent contra la 
desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra el 
Decret dictat per l'alcaldia-presidència en data 23 de febrer de 2016, dictat en 
l'expedient sancionador núm. 1187228, d'imposició d'una sanció per import de 
200 €, per infracció de l'article 146 del Reglament General de Circulació, per 
no respectar, el conductor del vehicle, el llum vermell d'un semàfor. 

* Sentència núm. 66, de 20 d'abril de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Girona, que desestima els recursos contenciosos administratius, 
procediments abreujats núm. 436/2015, 8/16-A i 47/16-D, acumulats, 
interposats pel recurrent contra el Decrets d'Alcaldia dictats en data 26 d'octubre 
de 2015, desestimatoris de les reclamacions presentades pel demandant per no 
procedir a l'abonament dels conceptes salarials de major dedicació i els serveis 
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extraordinaris en el còmput del grup de classificació C1 i contra el Decret 
d'Alcaldia dictat en data 14 de desembre de 2015, desestimatori de la 
reclamació d'abonament de les modificacions retributives en aplicació de la Llei 
3/2015, d'11 de març, en relació als triennis i el complement de destí. 

 
 
Decret de l'Alcaldia de data 6 d'abril de 2017 relatiu a nomenament del senyor 
Nicolas Alcantara Kühn personal eventual. 
 
Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor Nicolas 
Alcantara Kühn amb NIF 45542243N, assessor del grup municipal de PPC, assimilable 
al grup A2 (Nivell CD 21) tècnic de grau mig, amb una dedicació de 19 hores 
setmanals i una retribució íntegra mensual de 920,98 € , amb efectes del dia 4 d'abril 
de 2017. 
 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es publicarà en 
el tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 4 d'abril de 2017 relatiu a nomenament del senyor 
Héctor Amelló Montiu, personal eventual. 
 
Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor Héctor 
Amelló Montiu amb NIF 18044806H, assessor del grup municipal de C's, assimilable al 
grup C2 (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 hores i una 
retribució íntegra mensual de 1.318,34€, amb efectes del dia 3 d'abril de 2017. 
 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es publicarà en 
el tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara ja sí, passaríem al punt 
tercer de decrets i acords a donar compte al Ple, però que aquí sempre fem d’esperar 
al final, veritat? Si els sembla, després podran vostès fer les consultes, les preguntes o 
expressar els dubtes que creguin convenients. 
 
 
VOTACIÓ 
Els assistents es donen per assabentats de les anteriors sentències i decrets. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 
 
4. Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de 
serveis funeraris en el municipi de Girona. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària del dia 16 de gener de 2017, va 
aprovar, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora 
de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona. 
 
L'expedient es va sotmetre a informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant 
edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 25 de 6 d'octubre 
de 2017, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7302 de 6 d'octubre de 
2017, al Tauler d'Edictes de l’Ajuntament i a la premsa local, Diari de Girona i El Punt 
el dia 1 de febrer de 2017. 
 
Informe jurídic 2016/28 de data 15 d'abril de 2016 emès pel Secretari General senyor 
José Ignacio Araujo Gómez, expedient número 1997MA0008: adequació a la 
normativa vigent de l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis 
funeraris. 
 
Informe jurídic de data 29 d'abril de 2016, emès pel lletrat dels Serveis Jurídics de 
Règim Interior senyor Vicenç Estanyol Bardera, de proposta per incoar la tramitació de 
l'aprovació provisional de les ordenances municipals en matèria de serveis funeraris. 
 
Informe jurídic 117/16 de data 17 de novembre de 2016, emès pel lletrat dels Serveis 
Jurídics de Règim Interior senyor Vicenç Estanyol Bardera, per l'aprovació inicial al Ple 
municipal de l'Ordenança de serveis funeraris. 
 
Informe d'impacte de gènere de data 19 d'octubre de 2016 emès pel tècnic d'igualtat 
de gènere senyor Jordi Pruneda Vellvehí. 
 
Informe de l'Autoritat Catalana de la Competència, referència número OB 28/2016 de 
data 14 de novembre de 2016 de valoració de la proposta d'Ordenança municipal 
reguladora de la prestació de serveis funeraris de l’Ajuntament de Girona. 
 
Informe urbanístic de data 15 d'abril de 2016 emès pel senyor Pep de Solà- Morales 
Capdevila, arquitecte municipal en relació a la previsió al PGOU vigent per a l'ús de 
tanatori. 
 
Durant el termini d'informació pública s'han presentat les següents al·legacions: 
 
1.- Lluc Salellas Vilar, registre d'entrada 2017007289 
2.- Núria Palomar Vidal, registre d'entrada 2017007524 
3.- Meritxell Trias Borin, registre d'entrada 2017014718 
4.- Elda Daunis Fagregó, registre d'entrada 2017014726 
5.- Elisabet Sala Sebastià, registre d'entrada 2017014728 
6.- Joan Daunis Pijoan, registre d'entrada 2017014731 
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7.- Joan Carles Fayos Segura, registre d'entrada 20170147369 
8.- Xavier Jubert Queralt, registre d'entrada 2017014747 
9.- Anna M. Prim Sabrià, registre d'entrada 2017014752 
10.- Montserrat Oriol Fabrellas, registre d'entrada 2017014754 
11.- Ricard Martorano Gomis, registre d'entrada 2017014761 
12.- Montserrat Layunta Ribas, registre d'entrada 2017014764 
13.- M.Concepció Llapart Artigas, registre d'entrada 2017014890 
14.- Jordi Homet Carbó, registre d'entrada 2017014894 
15.- Maria Cinta Martín Medina, registre d'entrada 2017014973 
16.- Montserrat Marquet Garcia, registre d'entrada 2017015002 
17.- Martí Terés Bonet en representació del Grup municipal ERC-MES, registre 
d'entrada 2017008683 
18.- Laia Pèlach Saget en representació del Grup municipal CUP-Crida per Girona, 
registre d'entrada 2017015570 
19.- Josep Maria Mons Gallifa en representació de l'Associació d'empreses de serveis 
funeraris de Catalunya, registre d'entrada 2017015814 
20.- Aurelio Jesús Sánchez Panades en representació de l'Associació ESFUNE 
(Plataforma Eternam Serveis Funeraris), registre d'entrada 2017016480 
21.- Portaveu grup municipal CiU, Carles Ribas Gironès, registre d'entrada 
2017017991 
22.- Josep Ventura Ustrell en representació de SF Integrals Girona, SL, registre 
d'entrada 2017018661 
23.- Pedro Sangro Gómez-Acebo en representació de Mémora Servicios Funerarios, 
SLU, registre d'entrada 2017018768. 
 
Totes les al·legacions han estat estudiades tal com consta en l'informe tècnic i l'annex 
1 que obra a l'expedient, el qual d'acord amb el que disposa l'article 88, punt 6 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, s'accepten com a motivació de la present resolució i de la que se’n donarà 
trasllat als al·legants, en la seva part necessària. 
 
Tanmateix s'ha realitzat una revisió d'ofici d'errors materials, de fet o aritmètics 
previstos en l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i que s'especifiquen a l'informe 
tècnic. 
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local. 
 
Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya. 
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalitat i Sostenibilitat de l'Administració Local. 
 
Llei 39/2015, d'1 octubre, de Procediment Administratiu Comú. 
 
Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal, de 
foment i liberalització de l'activitat econòmica. 
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Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per impulsar la productivitat. Llei 
2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris. 
Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb 
caràcter supletori, els serveis funeraris municipals. 
 
Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior. 
 
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici. 
 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diferents lleis per a la seva 
adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei 
a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior. 
 
Primer.- Estimar l'al·legació número 2 formulada pel senyor Lluc Salellas Vilar, senyora 
Núria Palomar Vidal, senyora Meritxell Trias Borin, senyora Elda Daunis Fagregó, 
senyora Elisabet Sala Sebastià, senyor Joan Daunis Pijoan, senyor Joan Carles Fayos 
Segura, senyor Xavier Jubert Queralt, senyora Anna M. Prim Sabrià, senyora 
Montserrat Oriol Fabrellas, senyor Ricard Martorano Gomis, senyora Montserrat 
Layunta Ribas, senyora M.Concepció Llapart Artigas, senyor Jordi Homet Carbó, 
senyora Maria Cinta Martín Medina i senyora Montserrat Marquet Garcia; les 
al·legacions números 5 i 6 formulades pel senyor Martí Terés Bonet en representació 
del grup municipal ERC-MES; les al·legacions números 1, 8 i 9 formulades per la 
senyora Laia Pèlach Saget en representació del grup municipal CUP-Crida per Girona; 
les al·legacions 1, 2, 3 i 5 formulades pel senyor Carles Ribes Gironès en 
representació del grup municipal CiU; i l'al·legació número 1 formulada pel senyor 
Pedro Sangro Gómez-Acebo en representació de Mémora Servicios Funerarios, SLU, 
respecte a l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el 
municipi de Girona aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 16 de 
gener de 2017, basant-se en els fonaments que consten a la part expositiva de 
l'informe tècnic i annex 1 emès per la cap de secció de Serveis Urbans el 20 d'abril de 
2017, així com en els diferents informes emesos pels Serveis Jurídics, pels Serveis 
d'Urbanisme, per l'Autoritat Catalana de la Competència, i d'impacte de gènere. 
 
Segon.- Estimar parcialment l'al·legació número 14, apartat 1 i 3, formulada per la 
senyora Laia Pèlach Saget en representació del grup municipal CUP-Crida per Girona; 
l'al·legació número 2 formulada pel senyor Aurelio Jesús Sánchez Panades en 
representació de l'Associació ESFUNE (Plataforma Eternam Serveis Funeraris); i 
l'al·legació número 4 i 6 formulades pel senyor Carles Ribes Gironès en representació 
del grup municipal CiU, respecte a l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de 
serveis funeraris en el municipi de Girona aprovada inicialment pel Ple d'aquest 
Ajuntament en data 16 de gener de 2017, basant-se en els fonaments que consten a la 
part expositiva de l'informe tècnic i annex 1 emès per la cap de secció de Serveis 
Urbans el 20 d'abril de 2017, així com en els diferents informes emesos pels Serveis 
Jurídics, pels Serveis d'Urbanisme, per l'Autoritat Catalana de la Competència, i 
d'impacte de gènere. 
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Tercer.- Desestimar les al·legacions número 1 i 3 formulades pel senyor Lluc Salellas 
Vilar, senyora Núria Palomar Vidal, senyora Meritxell Trias Borin, senyora Elda Daunis 
Fagregó, senyora Elisabet Sala Sebastià, senyor Joan Daunis Pijoan, senyor Joan 
Carles Fayos Segura, senyor Xavier Jubert Queralt, senyora Anna M. Prim Sabrià, 
senyora Montserrat Oriol Fabrellas, senyor Ricard Martorano Gomis, senyora 
Montserrat Layunta Ribas, senyora M.Concepció Llapart Artigas, senyor Jordi Homet 
Carbó, senyora Maria Cinta Martín Medina i senyora Montserrat Marquet Garcia; les 
al·legacions números 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 formulades pel senyor Martí Terés 
Bonet en representació del grup municipal ERC-MES; les al·legacions números 2, 3, 4, 
5, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14 apartat 2 i 15 formulades per la senyora Laia Pèlach Saget en 
representació del grup municipal CUP-Crida per Girona; l'al·legació única formulada 
pel senyor Josep Maria Mons Gallifa en representació de l'Associació d'Empreses de 
Serveis Funeraris de Catalunya; les al·legacions número 1 i 3 formulades pel senyor 
Aurelio Jesús Sánchez Panades en representació de l'Associació ESFUNE 
(Plataforma Eternam Serveis Funeraris); l'al·legació única formulada pel senyor Josep 
Ventura Ustrell en representació de SF Integrals Girona, SL; i les al·legacions número 
2, 3, 4, 5, 6 i 7 formulades pel senyor Pedro Sangro Gómez-Acebo en representació 
de Mémora Servicios Funerarios, SLU, respecte a l'Ordenança municipal reguladora 
de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona aprovada inicialment pel 
Ple d'aquest Ajuntament en data 16 de gener de 2017, basant-se en els fonaments 
que consten a la part expositiva de l'informe tècnic i annex 1 emès per la cap de secció 
de Serveis Urbans el 20 d'abril de 2017, així com en els diferents informes emesos 
pels Serveis Jurídics, pels Serveis d'Urbanisme, per l'Autoritat Catalana de la 
Competència, i d'impacte de gènere. 
 
Quart.- Modificar els errors materials, de fet o aritmètics respecte a l'Ordenança 
municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona 
aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 16 de gener de 2017, 
basant-se en els fonaments que consten a la part expositiva de l'informe tècnic emès 
per la cap de secció de Serveis Urbans el 20 d'abril de 2017. 
 
Cinquè.- Aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de 
serveis funeraris en el municipi de Girona, segons el text que consta com a annex al 
present acord. L'aprovació s'esdevé en fonament a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, d'acord amb la modificació introduïda 
per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, a l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i a 
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. 
 
Sisè.- Notificar el present acord del Ple a les persones interessades que han 
comparegut durant el tràmit d'informació pública. 
 
Setè.- Publicar el present acord i el text íntegre de l'Ordenança municipal reguladora 
de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona en el Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d'edictes de l’Ajuntament de Girona, així com anunciar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en 
què s'hagi publicat íntegrament el text. 
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Vuitè.- Comunicar el present acord i el text de l'Ordenança municipal reguladora de la 
prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona a l'Administració de l'Estat i de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 65.3 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
de Catalunya. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem ja al punt número 
quatre de l’ordre del dia, senyor secretari... 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà aquesta proposta, el vicealcalde, senyor Eduard Berloso i Ferrer. 
Endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Com a recordatori, 
tal com vàrem informar en el Ple del dia 16 de gener del 17, es van rebre trenta-vuit 
propostes d’iniciatives ciutadanes de les quals se’n varen estimar vint-i-una que 
suposa el 56,26 per cent, una de parcial que suposa el 2,64 per cent i no se’n varen 
estimar setze, que suposa el 42,10 per cent. Dels grups polítics en aquesta primera 
etapa, es varen presentar set propostes, se’n varen estimar tres, que suposen el 42,85 
per cent i no se’n varen estimar quatre, que suposen el 57,15 per cent. 
 
En el procés d’informació pública s’han presentat vint-i-tres instàncies amb un total de 
quaranta-set al·legacions, setze d’aquestes instàncies contenen cadascuna tres 
al·legacions amb un contingut i fonament idèntic. Resumint, presentades a títol 
personal, setze, que queden..., atès que tenen el mateix contingut, tal com he dit 
abans, per tres, d’aquestes tres se n’ha estimat una que suposa el 33,34 per cent i 
dues desestimades, que suposa el 66,66 per cent. De grups polítics se n’han presentat 
trenta-dues, dotze estimades que suposen el 37,50 per cent i vint desestimades, el 
62,50 per cent. I d’empreses i associacions se n’han presentat dotze, una d’estimada, 
el 8,34 per cent, una de parcial estimada, el 8,34 per cent i deu desestimades el 83,32 
per cent. Del total d’aquestes quaranta-set al·legacions se n’han estimat catorze, que 
suposen el 29,79 per cent, parcialment, una, el 2,12 per cent, i desestimades, trenta-
dues, el 68,09 per cent. En els dos processos s’han rebut noranta-dues al·legacions, 
estimades trenta-vuit, que suposen el 41,30 per cent, parcialment, dues, que suposa el 
2,18 per cent i desestimades, cinquanta-dues, que suposa el 56,52 per cent. 
 
Els objectius principals d’aquesta ordenança són fomentar la competència del mercat 
funerari en el municipi de Girona eliminant les barreres per l’entrada de nous 
operadors i augmentar la transparència i els drets dels ciutadans com a consumidors 
d’un servei sensible. La nova ordenança regula, entre d’altres, les prestacions mínimes 
obligatòries i altres complementàries, l’autorització per la prestació de serveis 
funeraris, la prestació dels serveis funeraris, inspecció i control. Les principals 
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modificacions amb relació a l’ordenança vigent en aquest moment són entre d’altres 
l’adaptació a la normativa actual liberalitzant el sector funerari, qualsevol empresa 
autoritzada en un municipi pot prestar serveis a tot l’Estat, reducció dels requisits 
exigits per a la prestació de serveis funeraris, disposar d’un mínim d’un vehicle apte 
per a la conducció i trasllat de cadàvers i disminució de la quantia de la fiança 
econòmica a dipositar. No és requisit disposar d’un tanatori ni de locals vinculats al 
servei en el municipi, com tampoc experiència tècnica empresarial prèvia. Prestació 
forçosa de serveis funeraris per les empreses autoritzades a Girona, preus lliures dels 
serveis prestats per les empreses funeràries. Les empreses autoritzades a Girona 
hauran de facilitar els preus i el catàleg de serveis a l’Ajuntament per a la seva 
publicitat directa a la web, les empreses hauran de facilitar als usuaris i exposar al lloc 
visible a les seves instal·lacions. Cal tenir present el pack social d’enterrament de 
1.596 euros que es va treballar abans de tot el procés de la modificació d’aquesta 
ordenança que suposa un estalvi importantíssim respecte a la tarifa dels mateixos 
serveis per la taxa ordinària, que aquest 1.596 costaria uns 2.362 euros. Aquest seria 
el fet de presentar aquesta ordenança i esperem la seva aprovació.  
Moltes gràcies. 
. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs ara, si hi 
ha alguna intervenció... La senyora Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo per anunciar el 
vot favorable del meu grup a aquest punt de l’ordre del dia i reiterar el que ja vam dir 
en el Ple del mes de gener on es va portar l’aprovació inicial. Nosaltres seguim 
pensant i considerant que aquesta ordenança s’hauria d’haver intentat arribar a un 
consens més gran, perquè sembla ser que seguirà sense tenir el consens que a 
nosaltres ens agradaria, malgrat el senyor Berloso ha donat les dades sobre les 
al·legacions acceptades i pensàvem que s’havia fet un pas més per poder arribar a 
aprovar-la per unanimitat; sembla ser que no podrà ser així. 
 
Creiem i insistim només en dues coses, una, aquesta ordenança millorarà en 
transparència cap a la informació que es dóna al ciutadà, creiem que és una bona 
notícia i que s’ha de posar en valor. I com ha explicat el senyor Berloso, el que fa és 
liberalitzar el sector, que també és una cosa positiva. Sí que és veritat que haurem 
d’estar amatents i veient com evoluciona l’aplicació ara d’aquesta nova ordenança,  
però, bé, nosaltres considerem que se li ha de donar l’oportunitat i d’aquí un any o 
quan toqui ja revisarem si està funcionant correctament o si cal acabar de modular 
alguna cosa. El que és evident és que l’ordenança que teníem era del 98 i, per tant, 
calia actualitzar-la. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Senyora Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres en l’aprovació inicial 
vam fer una abstenció, precisament perquè enteníem la importància que hagués tirat 
endavant aquesta ordenança, però veient les al·legacions que hem presentat i moltes 
de les qual no s’han acceptat, malgrat les dades que ara mateix exposava el regidor 
Berloso, hem optat per un no, per un no perquè no podem avalar l’ordenança resultant 
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de totes aquestes modificacions, si bé creiem que era molt important que anés 
endavant. 
 
Jo crec que la seva presentació, senyor Berloso, ha estat un exemple de com les 
dades diuen tan poc a vegades de la realitat, perquè, clar, ens ha anat il·lustrant aquí 
amb múltiples percentatges, però resulta que les al·legacions que s’han presentat, si 
bé és cert que han sigut nombroses, i això jo crec que simplement demostra que és un 
tema molt important, nosaltres per això el vam posar en el seu moment sobre la taula i 
no només nosaltres, sinó anteriorment fins i tot els companys de Compromís per 
Girona ho havien fet donant rellevància a la importància d’aquest tema, i per això les 
múltiples al·legacions crec que han estat serioses i oportunes. I precisament demostra 
això, que poder aquesta ordenança la podríem haver treballat prèviament tots els 
grups municipals, com ja se li havia demanat en nombroses ocasions. De fet, ha set 
molt curiós que fins i tot el mateix Grup de Convergència i Unió ha presentat 
al·legacions. 
 
En qualsevol cas, és cert que n’hi han que han estat acceptades i que creiem que han 
millorat el text, però són petits canvis; aquelles al·legacions més importants, que 
realment representaven un canvi substancial en el text no han estat reconegudes i, per 
tant, per això nosaltres avui votarem que no. Eren canvis importants, concrecions 
rellevants que pretenien garantir l’objectiu de disposar d’uns serveis funeraris dignes a 
preus justos, perquè aquest havia de ser l’objectiu de l’ordenança i crec que és un 
objectiu que no aconseguirem. Entre altres coses perquè vostès, per exemple, doncs 
han demanat un informe a l’Agència Catalana de la Competència, fan cas a algunes 
recomanacions que els donen, que els fan, però en canvi només fan cas a aquelles 
que els interessa, perquè n’hi ha tot d’altres les quals no en fan cas. Per què no 
eliminen els requisits que l’Agència Catalana de la Competència considera 
innecessaris i que els han fet avinent en l’informe, i per què no ho eliminen? A qui 
estem afavorint quan no estem eliminant aquests requisits? Se’ns dubte no estem 
afavorint la competència, i aquest és l’exemple del cas del tanatori. En el cas del 
tanatori, doncs vostès fent cas al que diu l’Agència Catalana de la Competència 
decideixen que no es pot considerar un servei essencial i, per tant, no inclouen 
l’obligació de cedir-lo, però en canvi, al mateix temps, ignoren la mateixa recomanació 
de l’Agència Catalana de la Competència que diu «per això recomanem que hi hagin 
tanatoris públics», perquè aquesta és una manera de garantir que tots els operadors 
puguin fer-ne ús i, en canvi, això no n’hi fan cas, ni fan cas a l’ordenança, ni ho 
inclouen, ni ho preveuen, ni ho pretenen tirar-ho endavant. Per tant, a mi em sembla 
que aquí... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Han transcorregut els tres 
minuts... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): ...un joc trampós. Per tant, 
simplement creiem que amb l’elaboració d’aquesta ordenança hem constatat la 
dificultat de regular i de controlar des dels ajuntaments per garantir aquests serveis 
funeraris dignes i per això ja que és un servei essencial, nosaltres el que sí que 
demanem a l’Ajuntament una vegada més és que assumeixi la prestació d’aquest 
servei. 
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? El senyor Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
s’abstindrà, s’abstindrà pels mateixos motius que ens vam abstenir en l’aprovació 
inicial, bàsicament perquè considerem que l’aprovació d’aquesta ordenança avança en 
la línia, doncs, del que marca la directiva europea, les lleis estatals i catalana, però que 
en canvi, no avança en allò que realment és fonamental en aquest cas, perquè 
després de la seva explicació, un es podria perdre fàcilment i no saber exactament per 
què estàvem aprovant aquesta modificació. Hem assistit aquí a un minuto y resultado 
estadístic en què jo crec que ens hem perdut una mica tots plegats, hem tractat les 
al·legacions d’una forma quantitativa i, en canvi, no hem anat al fons de la qüestió, no 
hem anat a quina era la intencionalitat, l’aspecte qualitatiu d’aquestes al·legacions, què 
és el que intentaven fer. 
 
En el nostre cas, per exemple, en vam presentar onze, les voluntat de les quals era 
intentar que es liberalitzés més aquest sector, no perquè siguem fans de la 
liberalització, que ja es pot suposar que no, sinó perquè ens sembla que és un..., en 
aquest cas estem pràcticament al davant d’un monopoli de facto i, per tant, això 
produeix el fenomen que ja coneixem tots que és que el preu dels enterraments, dels 
serveis funeraris, són cars, i per tant la mesura que permetria que això es corregís 
seria una competència real. 
 
Ara ens trobem davant d’una modificació de l’ordenança que permet, evidentment, 
perquè s’adequa al que diu la llei actual, permet que s’instal·li la competència, però en 
canvi no els posem totes les facilitats. I al final què ens trobem? Davant d’una 
disjuntiva, d’una disjuntiva que és complir amb la legalitat i fer poca cosa més o tenir 
voluntat política d’avançar cap a una implantació real de competència, nosaltres 
havíem fet una proposta ja fa temps que era de constituir uns serveis funeraris d’àrea 
urbana, que ens semblava que operats des del servei públic faria aquesta 
competència real i, per tant, obligaria els altres operadors existents a adequar per un 
efecte..., per un fenomen de competència real faria que s’adeqüessin els preus. Ens 
trobem que això no és així, denunciem aquesta manca de voluntat política d’avançar 
en aquesta línia, aquests serveis que ens parlen d’uns serveis més assequibles que 
van anunciar en roda de premsa ja fa temps, fins i tot abans de la modificació 
d’aquesta ordenança, nosaltres ja vam explicar que no havien tingut efecte real en els 
preus, en les mitjanes calculades de preus de serveis funeraris d’abans i després 
d’entrada en vigor d’aquella operació de rentat de cara no han tingut cap efecte, les 
mitjanes no s’havien modificat i, per tant, ens trobem que no hi ha aquesta voluntat 
real d’avançar en l’abaratiment d’un servei funerari que malauradament n’haurà de fer 
ús tota la ciutadania tard o d’hora i, per tant, és una cosa que té incidència real directa 
sobre el conjunt de tota la població... És una matèria sensible i, per tant, agrairia que.. 
. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, sí, acabo. Agrairíem que es pugui avançar en 
aquesta línia més enllà que aquesta ordenança s’aprovi, el que demanem és que se’n 
tregui el màxim de partit possible i que s’avanci en aquesta direcció. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
una intervenció final... Endavant, senyor Berloso. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Simplement que el senyor Terés diu que, en tot 
cas, no hem donat més explicacions de cada una de les al·legacions, el per què s’ha 
estimat o no s’ha estimat. Saben vostès que a la Comissió Informativa, i així m’ho 
varen reconfirmar vostès, que està penjada a la web la contesta a cada una, els motius 
de cada una de les al·legacions que s’han presentat. Per no allargar-nos, pel temps 
que tenim, no les podia exposar avui aquí. Per altra banda, vull dir, el lliure mercat 
sempre regula els preus. 
 
I per altra banda, també cal tenir en compte que la senyora Pèlach diu que per segons 
quines coses sí que fem cas de l’Agència Catalana de la Competència. Vostè en 
definitiva, el que està dient és que vol que fem un tanatori municipal; això de moment 
no ho tenim previst. Vull dir, és el que vostè ha volgut dir amb tota la seva intervenció.  
 
I respecte també al que encara no s’ha notat, senyor Terés, aquesta negociació que es 
va fer d’aquesta tarifa d’enterrament, possiblement, encara no l’he comprovat, però és 
lliure, està allà, està exposat, em consta perquè he anat personalment per veure si 
l’oferien i l’ofereixen, el que passa que després les persones allà davant les famílies 
decideixen el que decideixen posar-hi, però que hi havia un estalvi d’aquests vuit-cents 
euros, el mateix servei amb el que nosaltres vàrem acordar, continua existint aquest 
estalvi. Quant al que donarem facilitats a les noves empreses, home, poden actuar 
aquí simplement tenint un cotxe i tota la resta..., vull dir, si tenen permís de qualsevol 
altre municipi, com poden actuar els que tinguin permís d’aquí a qualsevol altre 
municipi de l’Estat espanyol. Per tant, més facilitats... 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs passaríem, 
si de cas, a la votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, 
l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, definitivament l’ordenança municipal reguladora de la prestació dels 
serveis funeraris en el 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: 
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Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal 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:  
 
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 
 
5. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
establert amb l'empresa "Eulen, SA.". 
 
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1, 
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses: 
 
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 
 
El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,91 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,80 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals 
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 1.920 hores de netejadora 
diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 
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El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21 
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA 
calculat al tipus del 21%. Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,47 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,36 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 
85 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs. 
 
El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels 
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,77 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,59 €, IVA exclòs. 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 
10 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs. 
 
El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un 
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base 
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,67 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,51 €, IVA exclòs. 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 
20 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs. 
 
El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91 
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,86 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,70 €, IVA exclòs 
A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909. 
 
El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de 
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 € 
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 
€, IVA exclòs Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs. 
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La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes 
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de 
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos, 
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre 
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 
En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant 
entren en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 
 
De conformitat amb els informes emesos pels caps d'àrea corresponents i traslladats 
per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, i emesos per l'empresa "Cias 
Com 2001, SL.", adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria per al 
desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei 
de neteja d'edificis públics i locals de l’Ajuntament, en els que es recullen les 
ampliacions, neteges extres, traspassos d'hores, i canvis de nom, que s'han dut a 
terme els últims mesos, amb els corresponents pressupostos. 
 
Cal tenir present que l'empresa adjudicatària en la seva oferta i pel que fa als lots 1, 2, 
3 i 5, va oferir una bossa d'hores per neteges extres, incidentals, obres i casals d'estiu 
segons el lot. Els imports anuals de la bossa d'hores dels diferents lots ja estan 
inclosos en l'import anual d'adjudicació. 
 
Vist el previst a la clàusula XXVI del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte: 
 
1. Una vegada perfet el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir-hi 
modificacions en els centres o elements que l'integren, degudes a l'augment, la 
reducció o la supressió d'edificis i/o espais, la substitució d'uns per altres o la 
modificació de les freqüències en els diferents edificis o espais. Aquestes 
modificacions que seran obligatòries pel contractista no podran excedir, de forma 
acumulada, en més o en menys, el 10% de l'import de l'adjudicació i seran aprovades 
per resolució de l'òrgan de contractació. 
 
Si la modificació implica la inclusió d'algun nou edifici o reducció d'un local es 
determinarà el número d'hores i horari de la realització del servei i s'aplicaran els preus 
hora unitaris ofertats per l'adjudicatari. 
 
S'utilitzarà el mateix procediment per als supòsits de variació de superfícies d'actuació 
derivats de reestructuracions organitzatives o constructives (noves 
compartimentacions, reformes o remodelacions), així com per neteges extraordinàries. 
Atès que el contractista ha presentat el pressupost per cadascuna de les neteges que 
es proposen aprovar, s'entén efectuat el tràmit d'audiència recollit en el PCAP. 
 
Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP, així com els articles 99, 156 i 219 del 
TRLCSP. 
 
Atès que l'import acumulat de les modificacions no supera el 10% de l'import 
d'adjudicació. 
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Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis 
de neteja dels centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona, corresponents als 
blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. A-28517308: 
 
1.- Escola Mare de Déu del Mont (Bloc 1): Petició 77. Canvi de nom de l'escola Mare 
de Déu del Mont per escola Àgora. 
2.- Traspàs d'hores entre escoles (Bloc 1): Petició 75. Traspàs d'hores entre l'escola 
Pericot i l'escola Domeny a partir del dia 1 de febrer de 2017: 
A l'escola Pericot es realitza una disminució de 1,5 hores / dia laborables en el servei 
de neteja de manteniment i 16 hores laborables de neteja a fons d'estiu, quedant 
l'import mensual d'aquest servei per un import de 8.083,85 €, IVA inclòs (97.006,20 € 
anuals). 
A l'escola Domeny es realitza un augment de 1,5 hores / dia laborables en el servei de 
neteja de manteniment i 16 hores laborables de neteja a fons d'estiu, quedant l'import 
mensual d'aquest servei per un import de 8.039,03 €, IVA inclòs (96.468,36 € anuals). 
 
3.- Local Social de Campdorà (Bloc 3): Petició 39. Alta del servei de neteja a partir del 
dia 8 de març del 2017, amb 1 hora de netejadora a la setmana, els dimecres, amb 11 
mesos de servei, i amb un import mensual de 62,21 €, IVA inclòs. La valoració del 
servei des del dia 8 de març del 2017 i fins al 31 d'octubre de 2018 (19 mesos i 24 
dies) és de mil dos-cents trenta-un euros amb setanta- sis cèntims (1.231,76 €), dels 
quals 1.017,98 € corresponen a la base imposable i 213,78 € a l'IVA calculat al 21%. 
(746,51 € anuals) (49,77 € el mes de març). 
L'import corresponent al període del 8 de març i fins el 31 de desembre de 2017 (9 
mesos i 24 dies) és de sis-cents nou euros amb seixanta-sis cèntims (609,66 €), dels 
quals 503,85 € corresponen a la base imposable i 105,81 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 500 23100 22700 Neteja equipaments Serveis Socials 
del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2017. 
La resta de 622,10 €, corresponent al període d'1 de gener i fins a 31 d'octubre de 
2018 (10 mesos) amb càrrec al pressupost de l'any 2018. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 
 
4.- CREC de Sant Daniel (Bloc 3): Alta del servei a partir del dia 8 de novembre de 
2016, amb 4 hores de netejadora a la setmana, distribuïdes en 2 hores el dimarts i 2 
hores els dijous, i 1 hora al mes d'especialista, amb 11 mesos de servei, i un import 
mensual de 265,02 €, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 8 de novembre de 
2016 i fins al 31 d'octubre de 2018 (23 mesos i 23 dies) és de sis mil tres-cents set 
euros amb quaranta-vuit cèntims (6.307,48 €), dels quals 5.212,79 € corresponen a la 
base imposable i 1.094,69 € a l'IVA calculat al 21%. (3.180,23 € anuals) (212,02 € el 
mes de novembre). 
L'import corresponent al període 8 de novembre de 2016 i fins el 31 de desembre de 
2017 (13 mesos i 23 dies) és de tres mil sis-cents cinquanta-set euros amb vint-i-vuit 
cèntims (3.657,28 €), dels quals 3.022,55 € corresponen a la base imposable i 634,73 
€ a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 500 23100 22700 Neteja equipaments Serveis Socials 
del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2017. 
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La resta de 2.650,20 €, corresponent al període d'1 de gener i fins a 31 d'octubre de 
2018 (10 mesos) amb càrrec al pressupost de l'any 2018. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 
5.- Oficina Pla de Barris (Bloc 5): Alta del servei a partir del dia 1 de novembre de 
2016, amb 1,25 hores de netejadora al dia, de dilluns a dijous laborables i 1 hora 
mensual d'especialista encarregat de la neteja de lluminàries i finestres del centre, 
amb 11 mesos de servei, i un import mensual de 318,39 €, IVA inclòs. La valoració del 
servei des del dia 1 de novembre de 2016 i fins al 31 d'octubre de 2018 (2 anys) és de 
set mil sis-cents quaranta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (7.641,24 €), dels quals 
6.315,07 € corresponen a la base imposable i 1.326,17 € a l'IVA calculat al 21%. 
(3.820,62 € anuals). 
L'import corresponent al període de l'1 de novembre de 2016 i fins el 31 de desembre 
de 2017 (14 mesos) és de quatre mil quatre-cents cinquanta-set euros amb quaranta-
sis cèntims (4.457,46 €), dels quals 3.683,85 € corresponen a la base imposable i 
773,61 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 530 24100 22700 Neteja equipaments servei municipal 
d'ocupació i vivers del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als 
serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 
La resta de 3.183,90 €, corresponent al període d'1 de gener i fins a 31 d'octubre de 
2018 (10 mesos) amb càrrec al pressupost de l'any 2018. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 
 
6.- Servei Municipal d'Ocupació (Bloc 5): Petició 52 Ampliació del servei a partir del dia 
1 de març del 2017, degut a l'adequació de l'altell de la zona sud, amb 0,5 hores de 
netejadora al dia, de dilluns a divendres, amb 12 mesos de servei, i un import mensual 
de 170,42 €, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 1 de març de 2017 i fins al 
31 d'octubre de 2018 (20 mesos) és de tres mil quatre- cents vuit euros amb quaranta 
cèntims (3.408,40 €), dels quals 2.816,86 € corresponen a la base imposable i 591,54 
€ a l'IVA calculat al 21%. (2.045,05 € anuals). 
L'import corresponent al període de l'1 de març i fins el 31 de desembre de 2017 (10 
mesos) és de mil set-cents quatre euros amb vint cèntims (1.704,20 €), dels quals 
1.408,43 € corresponen a la base imposable i 295,77 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 530 24100 22700 Neteja equipaments servei municipal 
d'ocupació i vivers del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als 
serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 
La resta de 1.704,20 €, corresponent al període d'1 de gener i fins a 31 d'octubre de 
2018 (10 mesos) amb càrrec al pressupost de l'any 2018. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 
 
7.- Sala de Lectura de Girona Centre (Bloc 6): Alta del servei a partir del dia 1 de 
novembre de 2016, amb 3 hores de netejadora setmanals, distribuïdes en 1 hora de 
neteja diària, els dilluns, dimecres i divendres i 1 hora mensual d'especialista per 
netejar els vidres de l'espai, i també trimestralment s'utilitzaran 3 hores per a la neteja 
del magatzem contigu per tal de mantenir-lo en condicions, amb 12 mesos de servei, i 



 

20 
 

un import mensual de 241,48 €, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 1 de 
novembre de 2016 i fins al 31 d'octubre de 2018 (2 anys) és de cinc mil set-cents 
noranta-cinc euros amb quaranta cèntims (5.795,40 €), dels quals 4.789,59 € 
corresponen a la base imposable i 1.005,81 € a l'IVA calculat al 21%. (2.897,70 € 
anuals). 
L'import corresponent al període de l'1 de novembre de 2016 i fins el 31 de desembre 
de 2017 (14 mesos) és de tres mil tres-cents vuitanta euros amb setanta-dos cèntims 
(3.380,72 €), dels quals 2.793,98 € corresponen a la base imposable i 586,74 € a l'IVA 
calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 801 33210 22700 Neteja Biblioteques del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 
La resta de 2.414,80 €, corresponent al període d'1 de gener i fins a 31 d'octubre de 
2018 (10 mesos) amb càrrec al pressupost de l'any 2018. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 
 
8.- Escola Joan Bruguera (Bloc 1): Petició 62. Neteja extraordinària el dia 11 de març, 
amb motiu d'una trobada d'ex-alumnes, amb un total de 4 hores de netejadora (bossa 
d'hores), amb un import de cinquanta-quatre euros amb trenta cèntims (54,30 €), dels 
quals 44,88 € corresponen a la base imposable i 9,42 € a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 4 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores del Bloc 1. 
Amb càrrec a la l'AD 2016/9/110. 
 
9.- Pavelló municipal Girona-Fontajau (Bloc 2): Neteja extraordinària el dia 2 de 
novembre de 2016, amb motiu de la celebració el dia 1 de novembre de 2016 del 29è 
Trial Indoor "Ciutat de Girona" i la celebració el dia 3 de novembre d'un partit de 
bàsquet de l'equip Spar Citilyft Girona a la lliga Eurocup, amb un total de 16 hores de 
netejadora laborable diürna (bossa d'hores), amb un import de dos- cents disset euros 
amb vint-i-dos cèntims (217,22 €), dels quals 179,52 € corresponen a la base 
imposable i 37,70 € a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 16 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 2. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/201. 
 
10.- Pavelló municipal Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 24. Neteja extraordinària el dia 
19 de novembre de 2016, amb motiu de la celebració el dia 18 de novembre de 2016 
de l'11a Nit del Voluntariat, amb un total de 4 hores de netejadora laborable diürna 
(bossa d'hores), amb un import de cinquanta-quatre euros amb trenta cèntims (54,30 
€), dels quals 44,88 € corresponen a la base imposable i 9,42 € a l'IVA calculat a un 
21% 
Aquestes 4 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 2. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/201. 
 
11.- Pavelló municipal Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 29. Neteja extraordinària el 
diumenge dia 4 de desembre de 2016, amb motiu de la celebració els dies 3 i 4 de 
desembre de 2016 de la "Copa España de Taekwondo" i el diumenge 4 a la tarda un 
partit de la lliga professional femenina amb l'Spar Citilyft Girona, amb un total de 6 
hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de cent trenta-vuit euros 
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amb cinquanta-dos cèntims (138,52 €), dels quals 114,48 € corresponen a la base 
imposable i 24,04 € a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 6 hores de netejadora festiva van amb càrrec a la bossa d'hores festives del 
Bloc 2. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/201. 
 
12.- Pavelló municipal Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 47. Neteges extraordinàries el 
mes de febrer de 2017: 
a) El dia 3 de febrer neteja a fons de la grada retràctil amb motiu del campionat de 
patinatge artístic en la modalitat de grups de xou els dies 3, 4 i 5 de febrer de 2017, 
amb un total de 8 hores de netejadora laborables (bossa d'hores), amb un import de 
cent vuit euros amb seixanta-un cèntims (108,61 €), dels quals 89,76 € corresponen a 
la base imposable i 18,85 € a l'IVA calculat a un 21%  
Aquestes 8 hores de netejadora laborable van amb càrrec a la bossa d'hores 
laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2016/9/201. 
b) El dia 5 de febrer a les 6h del matí neteja extra de grades, lavabos, lavabos del sud-
est a fons i els vestidors amb motiu del campionat de patinatge artístic en la modalitat 
de grups de xou els dies 3, 4 i 5 de febrer de 2017, amb un total de 12 hores de 
netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de dos-cents setanta- set euros amb 
quatre cèntims (277,04 €), dels quals 228,96 € corresponen a la base imposable i 
48,08 € a l'IVA calculat a un 21%. 
Aquestes 12 hores de netejadora festiva van amb càrrec a la bossa d'hores festives 
del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2016/9/201 
c) El dia 9 de febrer a les 7h neteja extra a les graderies amb motiu del partit 
d'eucocup bàsquet el dia 8 de febrer, amb un total de 6 hores de netejadora laborable 
(bossa d'hores), amb un import de vuitanta-un euros amb quaranta-sis cèntims (81,46 
€), dels quals 67,32 € corresponen a la base imposable i 14,14 € a l'IVA calculat al 
21%. 
Aquestes 6 hores de netejadora laborable van amb càrrec a la bossa d'hores 
laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2016/9/201 
d) El dia 10, 11 i 12 de febrer neteja extra amb motiu de la copa de la reina de 
bàsquet. 
Amb les següents neteges: 
3 hores de netejadora laborable el dia 10 de febrer de les 19:00 a les 22:00 hores 
2 hores de netejadora nocturna el dia 10 de febrer de les 22:00 a les 00:00 hores 
12 hores de netejadora laborable el dia 11 de febrer al matí 
16 hores de netejadora festiva el dia 12 de febrer 
Les 15 hores de netejadora laborable, amb un import de dos-cents tres euros amb 
seixanta-quatre cèntims (203,64 €), dels quals 168,30 € corresponen a la base 
imposable i 35,34 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 15 hores de netejadora laborable 
van amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 
2016/9/201. 
Les 16 hores de netejadora festiva, amb un import de tres-cents seixanta-nou euros 
amb trenta-nou cèntims (369,39 €), dels quals 305,28 € corresponen a la base 
imposable i 64,11 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 16 hores festives van amb càrrec 
a la bossa d’hores festives del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2016/9/201. 
Les 2 hores de netejadora nocturna, amb un import de trenta-set euros amb quaranta-
quatre cèntims (37,44 €), dels quals 30,94 € corresponen a la base imposable i 6,50 € 
a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 201 34200 22700 Neteja 
equipaments esportius del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als 
serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 
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13.- Pavelló Pont Major (Bloc 2): Petició 50. Neteja extraordinària el dia 10 de febrer de 
12:45 a 13:45 hores i el dia 11 de febrer de 13:15 a 14:15 hores, amb motiu de la 
celebració de la MiniCopa de la Reina de Bàsquet, amb un total de 2 hores de 
netejadora laborable diürna (bossa d'hores), amb un import de vint-i-set euros amb 
quinze cèntims (27,15 €), dels quals 22,44 € corresponen a la base imposable i 4,71 € 
a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 2 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 2. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/201. 
 
14.- CREC de Sant Daniel (bloc 3): Neteja extraordinària inicial d'obres, amb un total 
de 12 hores de netejadora laborable i 2,5 hores d'especialista. 
Les 12 hores de netejadora laborable, amb un import de cent seixanta-dos euros amb 
noranta-un cèntims (162,91 €), dels quals 134,64 € corresponen a la base imposable i 
28,27 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 12 hores laborables van amb càrrec a la 
bossa d’hores laborables del Bloc 3. Amb càrrec a l'AD 2016/9/112. 
Les 2,5 hores d'especialista, amb un import de quaranta-quatre euros amb tretze 
cèntims (44,13 €), dels quals 36,47 € corresponen a la base imposable i 7,66 € a l'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 500 23100 22700 Neteja equipaments 
Serveis Socials del vigent pressupost municipal o a les partides inculades als serveis 
de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 
 
15.- Local de les entitats LGTBI (bloc 3): Petició 40. Neteja extraordinària inicial 
d'obres, amb un total de 3 hores de netejadora laborable i 1 hora d'especialista. 
Les 3 hores de netejadora laborable, amb un import de quaranta euros amb setanta-
tres cèntims (40,73 €), dels quals 33,66 € corresponen a la base imposable i 7,07 € a 
l'IVA calculat al 21%. Aquestes 3 hores laborables van amb càrrec a la bossa d’hores 
laborables del Bloc 3. Amb càrrec a l'AD 2016/9/112. 
La 1 hora d'especialista, amb un import de disset euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(17,55 €), dels quals 14,50 € corresponen a la base imposable i 3,05 € a l'IVA calculat 
al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 500 231 22700 Neteja Equipaments Serveis 
Socials del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de 
neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 
 
16.- Centre Cívic Onyar (Bloc 3): Petició 57. Neteja extraordinària el dilluns dia 27 de 
febrer de 6:00 a 8:00 hores, amb motiu de la celebració de la rua de Carnestoltes a 
Girona Est, amb un total de 2 hores de netejadora laborable diürna (bossa d'hores), 
amb un import de vint-i-set euros amb quinze cèntims (27,15 €), dels quals 22,44 € 
corresponen a la base imposable i 4,71 € a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 2 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 3. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/112. 
 
17.- Centre Cívic Sant Narcís (Bloc 3): Petició 58. Neteja extraordinària el dilluns dia 
27 de febrer de 6:30 a 8:30 hores, amb motiu de la celebració de la rua de 
Carnestoltes del Barri de Sant Narcís, amb un total de 2 hores de netejadora laborable 
diürna (bossa d'hores), amb un import de vint-i-set euros amb quinze cèntims (27,15 
€), dels quals 22,44 € corresponen a la base imposable i 4,71 € a l'IVA calculat a un 
21% 
Aquestes 2 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 3. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/112. 
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18.- Casa Pastors (Bloc 5): Neteja del dia 1 al 6 de novembre de 2016, amb motiu de 
l'exposició "Girona Plató", amb un total de 4 hores de netejadora laborable i 2,5 hores 
de netejadora festiva. 
Les 4 hores de netejadora laborable, amb un import de cinquanta-quatre euros amb 
trenta cèntims (54,30 €), dels quals 44,88 € corresponen a la base imposable i 9,42 € a 
l'IVA calculat al 21%. Aquestes 4 hores de netejadora laborable van amb càrrec a la 
bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2016/9/142. 
Les 2,5 hores de netejadora festiva, amb un import de cinquanta-set euros amb 
setanta-dos cèntims (57,72 €), dels quals 47,70 € corresponen a la base imposable i 
10,02 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 2,5 hores de netejadora festiva van amb 
càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2016/9/142. 
 
19.- Arxiu Històric de la Ciutat (bloc 5): Petició 30. Neteja extraordinària per obres de 
reforma, amb un total de 2 hores de netejadora laborable i 2 hores d'especialista. 
Les 2 hores de netejadora laborable, amb un import de vint-i-set euros amb quinze 
cèntims (27,15 €), dels quals 22,44 € corresponen a la base imposable i 4,71 € a l'IVA 
calculat al 21%. Aquestes 2 hores laborables van amb càrrec a la bossa d’hores 
laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2016/9/142. 
Les 2 hores d'especialista, amb un import de trenta-cinc euros amb onze cèntims 
(35,11 €), dels quals 29,02 € corresponen a la base imposable i 6,09 € a l'IVA calculat 
al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 130 33220 22700 Neteja Arxiu del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 
 
20.- Edifici Beates (Promoció) (Bloc 5): Petició 32. Neteja extraordinària el dissabte 17 
de desembre de 2016, degut a l'enderroc d'una paret de fusta per tal d'ampliar l'espai 
de treball de l'equip tècnic de l'edifici Beates, amb un total de 3 hores de netejadora 
laborable diürna (bossa d'hores), amb un import de quaranta euros amb setanta-tres 
cèntims (40,73 €), dels quals 33,66 € corresponen a la base imposable i 7,07 € a l'IVA 
calculat a un 21% 
Aquestes 3 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 5. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/142. 
 
21.- Servei Municipal d'Ocupació (Bloc 5): Petició 34. Neteja extraordinària d'obres per 
tal d'ubicar nous llocs de treballa l'altell de la zona d'accessos, amb un total de 5 hores 
de netejadora laborable diürna (bossa d'hores), amb un import de seixanta-set euros 
amb vuitanta-vuit cèntims (67,88 €), dels quals 
56,10 € corresponen a la base imposable i 11,78 € a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 5 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 5. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/142. 
 
22.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Neteja el dia 11 de novembre de 2016, 
amb un total de 2,5 hores de netejadora laborable diürna (bossa d'hores), amb un 
import de trenta-tres euros amb noranta-quatre cèntims (33,94 €), dels quals 28,05 € 
corresponen a la base imposable i 5,89 € a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 2,5 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 5. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/142. 
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23.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 33. Una neteja a realitzar entre els 
dies 22 i 23 de desembre de 2016, amb un total de 2,5 hores de netejadora laborable 
diürna (bossa d'hores), amb un import de trenta-tres euros amb noranta-quatre cèntims 
(33,94 €), dels quals 28,05 € corresponen a la base imposable i 5,89 € a l'IVA calculat 
a un 21% 
Aquestes 2,5 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 5. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/142. 
 
24.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 37. Neteja a realitzar els dies 23 i 
30 de gener de 2017, amb un total de 5 hores de netejadora laborable diürna (bossa 
d'hores), amb un import de seixanta-set euros amb vuitanta-vuit cèntims (67,88 €), dels 
quals 56,10 € corresponen a la base imposable i 11,78 € a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 5 hores de netejadora diürna van amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 5. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/142. 
 
25.- Auditori de la Mercè (Bloc 5): Petició 53. Neteja extraordinària a realitzar entre les 
20:00 hores del dissabte 18 de febrer i les 7:30 hores del diumenge dia 19 de febrer, 
degut als Concerts de l'Escola Municipal de Música el dissabte 18 de febrer i la 
Programació familiar del Teatre el diumenge 19 de febrer de 2017, amb un total de 3 
hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de seixanta-nou euros amb 
vint-i-sis cèntims (69,26 €), dels quals 57,24 € corresponen a la base imposable i 12,02 
€ a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 3 hores de netejadora festiva van amb càrrec a la bossa d'hores festives del 
Bloc 5. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/142. 
 
26.- Auditori de la Mercè (Bloc 5): Petició 59. Neteja extraordinària a realitzar abans de 
les 7:30 del diumenge 5 de març de 2017, degut al Concert Avant- Mutek el dissabte 4 
de març i la mostra de teatre "Glam Tour" el diumenge 5 de març de 2017, amb un 
total de 3 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de seixanta-nou 
euros amb vint-i-sis cèntims (69,26 €), dels quals 57,24 € corresponen a la base 
imposable i 12,02 € a l'IVA calculat a un 21% 
Aquestes 3 hores de netejadora festiva van amb càrrec a la bossa d'hores festives del 
Bloc 5. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/142. 
 
27.- Sala de Lectura de Girona Centre (Bloc 6): Petició 19. Neteja extraordinària prèvia 
a la col·locació del fons documental, amb 1 hora de netejadora laborable, per un 
import de setze euros amb setanta cèntims (16,70 €), dels quals 13,80 € corresponen 
a la base imposable i 2,90 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 801 33210 22700 Neteja Biblioteques del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 
Segon.- Establir que de les hores disponibles a la bossa d'hores dels blocs 1, 2, 3 i 5, 
s'han aplicat les següents: 
Bloc 1: 
Amb una bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i obres, de 1.920 hores, per un 
import de 26.058,20 €, IVA inclòs. (AD 2016/9/110). 
S'apliquen les següents: 
-4 hores de l'escola Joan Bruguera (punt 8), amb un import de 54,30 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d'hores de 1.916 hores, per un import de 
26.006,90 €, IVA inclòs 
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Bloc 2: 
Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 500 hores 
laborables diürnes i 85 hores diumenges i festius, per un import de 8.747,96 €, IVA 
inclòs (AD 2016/9/201). 
S'apliquen les següents: 
Hores laborables: 
-16 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau Trial Indoor (punt 9), amb un import 
de 217,22 €, IVA inclòs 
- 4 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau Nit del Voluntariat (punt 10), amb un 
import de 54,30 €, IVA inclòs 
- 8 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau grada retràctil (punt 12 a), amb un 
import de 108,85 €, IVA inclòs 
- 6 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau eurocup bàsquet (punt 12 c), amb un 
import de 81,46 €, IVA inclòs 
- 15 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau copa de la reina (punt 12 d), amb un 
import de 203,64 €, IVA inclòs 
- 2 hores del pavelló Pont Major minicopa de la reina de bàsquet (punt 13), amb un 
import de 27,15 €, IVA inclòs. 
Amb un total de 51 hores laborables, amb un import de 692,62 €, IVA inclòs 
Hores festives: 
- 6 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau campionat taekwondo (punt 11), amb 
un import de 138,52 €, IVA inclòs. 
- 12 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau patinatge artístic xou (punt 12 b), 
amb un import de 277,04 €, IVA inclòs. 
- 16 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau copa de la reina (punt 12 c), amb un 
import de 369,39 €, IVA inclòs. 
Amb un total de 34 hores festives, amb un import de 784,95 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d'hores de 449 hores laborables i 51 hores 
festives, per un import de 7.270,39 €, IVA inclòs 
Bloc 3: 
Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 60 hores laborables 
diürnes i 10 hores diumenges i festius, per un import de 1.045,14 €, IVA inclòs (AD 
2016/9/112). 
S'apliquen les següents: 
Hores laborables: 
-12 hores del CREC Sant Daniel (punt 14), amb un import de 162,91 €, IVA inclòs. 
-3 hores del local de les entitats LGTBI (punt 15), amb un import de 40,73 €, IVA 
inclòs. 
-2 hores del centre Cívic Onyar (punt 16), amb un import de 27,15 €, IVA inclòs 
-2 hores del Centre Cívic Sant Narcís (punt 17), amb un import de 27,15 €, IVA inclòs 
Amb un total de 19 hores laborables, amb un import de 257,94 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d'hores de 41 hores laborables i 10 hores 
festives, per un import de 787,20 €, IVA inclòs 
Bloc 5: 
Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 50 hores laborables 
diürnes i 20 hores diumenges i festius, per un import de 1.140,24 €, IVA inclòs (AD 
2016/9/142). 
S'apliquen les següents: 
Hores laborables: 
-4 hores de la Casa Pastors (punt 18), amb un import de 54,30 €, IVA inclòs. 
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-2 hores de l'Arxiu Històric (punt 19), amb un import de 27,15 €, IVA inclòs. 
-3 hores de l'edifici Beates (Promoció) (punt 20), amb un import de 40,73 €, IVA inclòs. 
-5 hores del Servei Municipal d'Ocupació (punt 21), amb un import de 67,88 €, IVA 
inclòs. 
-2,5 hores del Bòlit novembre 2016 (punt 22), amb un import de 33,94 €, IVA inclòs. 
-2,5 hores del Bòlit desembre 2016 (punt 23), amb un import de 33,94 €, IVA inclòs. 
-5 hores del Bòlit gener 2017 (punt 24), amb un import de 67,88 €, IVA inclòs. Amb un 
total de 24 hores laborables, amb un import de 325,82 €, IVA inclòs 
Hores festives: 
- 2,5 hores de la Casa Pastors (punt 18), amb un import de 57,72 €, IVA inclòs. 
- 3 hores del Centre Cultural La Mercè concert Escola de Música (punt 25), amb un 
import de 69,26 €, IVA inclòs. 
- 3 hores del Centre Cultural La Mercè concert Avant-Mutek (punt 26), amb un import 
de 69,26 €, IVA inclòs. 
Amb un total de 8,5 hores festives, amb un import de 196,24 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d'hores de 26 hores laborables i 11,5 hores 
festives, per un import de 618,18 €, IVA inclòs 
Tercer .- Ampliar la garantia definitiva per un import de 524,39 €, que correspon al 5% 
del preu total anual de les ampliacions, IVA exclòs, en un termini de 15 dies en els 
termes de l'article 99.3 del TRLCSP. El detall de les ampliacions seria com segueix: 
- Local social de Campdorà (Bloc 3): 616,95 € anuals, IVA exclòs (5% = 30,85 €) 
- CREC de Sant Daniel (Bloc 3): 2.628,29 € anuals, IVA exclòs (5% = 131,41 €) 
- Oficina del Pla de Barris (Bloc 5): 3.157,54 € anuals, IVA exclòs (5% = 157,88 €) 
- Ampliació Servei Municipal d'Ocupació (Bloc 5) : 1.690,12 € anuals, IVA exclòs (5% = 
84,51 €) 
- Sala de Lectura de Girona Centre (Bloc 6): 2.394,79 € anuals, IVA exclòs (5% = 
119,74 €) 
Quart.- Requerir a l'adjudicatària per tal que dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de la recepció de la notificació, i pel que fa a les ampliacions, d'acord amb el previst als 
articles 156.3 i 219.2 del TRLCSP, comparegui a l’Ajuntament a formalitzar la 
modificació del contracte. 
 
Es proposa l'adopció del present acord en consideració als informes emesos per 
Educació, de dates 7 de novembre de 2016 i 3 i 24 de març de 2017, de Centres 
Cívics, de dates 28 d'octubre de 2016 i 22 de febrer de 2017, del Servei Municipal 
d'Ocupació, de dates 26 d'octubre i 20 de desembre de 2016 i 28 de febrer de 2017, 
d'Esports, de dates 25 d'octubre i 10 i 30 de novembre de 2016, i 30 de gener i 8 de 
febrer de 2017, d'Associacionisme, Igualtat i Voluntariat, de data 21 de febrer de 2017, 
del Centre Cívic Onyar, de data 17 de febrer de 2017, del Centre Cívic Sant Narcís, de 
data 20 de febrer de 2017, del Museu d'Història de Girona, de data 21 d'octubre de 
2016, de l'Arxiu Històric, de data 10 de desembre de 2016, de Promoció Econòmica, 
desenvolupament Local i Turisme, de data 16 de desembre de 2016, del Bòlit, Centre 
d'Art Contemporani de Girona, de dates 20 de desembre de 2016 i 13 de gener i 15 de 
març del 2017, de Cultura, de dates 17 de febrer i 1 de març de 2017, de Biblioteques, 
de dates 28 d'octubre i 3 de novembre de 2016; i els informes emesos per "Cias Com 
2000, S.L.", de dates 3, 11, 19, 23, 25 i 28 d'octubre de 2016, i 31 de gener de 2017 i 
que, alhora, mereixen la seva aprovació. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt cinquè 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 senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com diu el 
secretari, portem a aprovació la modificació de les prestacions derivades del contracte 
de servei de neteja en els nostres centres i equipaments de l’Ajuntament, aquí es 
recullen totes les ampliacions, totes les neteges extres, tots els traspassos de bossa 
d’hores, tots els convenis i els canvis de nom que hi ha hagut i que s’han portat a 
terme aquests últims mesos i s’actualitza amb el nou contracte que saben que fa poc 
que vàrem aprovar. I, per tant, és tot un reguitzell de modificacions que portem, que no 
les enumeraré perquè ja estan detallades en l’acord de Ple. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
alguna intervenció... Si no, si els sembla, passem directament 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, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, 
l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis de 
neteja dels centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona corresponents als blocs 1, 
2, 3, 5 i 6. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
 
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. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
 
En contra:  
 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
6. Modificació del contracte de selecció d'un soci privat per a la constitució 
d'una societat d'Economia Mixta per a la gestió del servei de recollida 
d'escombraries i neteja viària, adjudicat a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA. 
 
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Girona de data 10 de maig de 2011 es va 
adjudicar el contracte de selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat 
d'Economia Mixta per a la gestió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, 
a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., pel preu total de 
83.312.754,20 €, IVA exclòs. 
 
El contracte es va formalitzar en data 9 de juny de 2011, i d'acord amb la seva clàusula 
setena la durada del contracte es va establir en vuit anys, prorrogables per dos anys 
més, a comptar des de la data d'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la 
societat, sens perjudici de la preceptiva inscripció de la societat en el Registre 
Mercantil. 
 
Segons escriptura de data 31 d'octubre de 2011, atorgada pel notari de Girona senyor 
Víctor Mateu Porcar, número de protocol 985, es va constituir la societat d'Economia 
Mixta "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, SA", amb CIF núm. 
A55120216. 
 
El contracte per a la gestió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, amb la 
societat mercantil "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, SA", es va 
formalitzar en data 9 de desembre de 2011, iniciant-se la seva prestació l'1 de gener 
de 2012. 
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Per acord del Ple de la Corporació de data 27 de maig de 2013, es va modificar el 
contracte entre l’Ajuntament de Girona i FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A., en el sentit de deixar sense efecte una sèrie d'inversions i portant 
a terme unes altres necessàries per adaptar el servei a un nou tipus de contenidor de 
recollida de residus. La modificació del contracte es va formalitzar el 28 de juny de 
2013, ascendint la mateixa a un total de 83.629.193,52 €, IVA exclòs, representant un 
augment del 0,37982%. 
Així mateix, per acord del Ple de data 10 de novembre de 2014, es va modificar 
novament el contracte entre l’Ajuntament de Girona i FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., en quant a la no disponibilitat del terreny 
dels bombers incloent els costos del lloguer mensual de dos solars i el condicionament 
d'un d'ells; sobre l'assumpció per part de l’Ajuntament del cost de l'equiparació salarial 
dels treballadors i treballadores de l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, 
S.A.; de que prevalgui la quantia econòmica de 1.000.000 € i de 44.800 €, ofertada per 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. en la millora destinada a 
contenidors soterrats i encaixos respectivament, així com la limitació de beneficis 
anuals de la societat com a màxim a l'1% de la facturació. Aquesta modificació es va 
formalitzar el 24 de març de 2015, ascendint a un total de 85.360.612,73€, IVA exclòs, 
el que suposa un augment del 2,07 %. 
 
Per informe tècnic de 27 de març de 2017, emès per la cap de secció de Serveis 
Urbans, es proposa procedir a la modificació del contracte entre l’Ajuntament de 
Girona i l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA", 
adjudicat per acord de Ple de 10 de maig de 2011 i modificat per acords de Ple del 27 
de maig de 2013 i 10 de novembre del 2014. Els motius pels quals es proposa introduir 
modificacions al contracte és la necessitat d'adaptar el servei de neteja de la via 
pública i la recollida de residus a la realitat actual. 
 
D'acord amb l'informe esmentat, el servei es va començar a prestar el gener de 2012, 
venint d'una licitació iniciada l'any 2010, durant tots aquests anys tant la ciutat en si - 
amb l'obertura de nous espais i/o amb la modificació d'altres existents- com les 
exigències marcades per l'Agència de Residus de Catalunya - que s'ha adaptat a la 
normativa europea en quant a aconseguir objectius òptims en recollida selectiva- han 
anat canviant, per la qual cosa el servei s'ha d'adaptar a una nova realitat, tant en la 
neteja com en la recollida. 
 
En concret, es proposa introduir modificacions en els següents apartats: 
1. Neteja viària en la zona de la Frontissa de Santa Eugènia. 
2. Neteja viària en les zones de Domeny, Poble Sahrauí i Parc central. 
3. Recollida del cartró comercial dels establiments. 
4. Recollida de residus a sant Daniel. 
5. Recollida del FORM, envasos i rebuig -resta comercial. 
6. Recollida domiciliaria de rebuig-resta al Barri Vell. 
7. Categories de personal. 
 
En els annexes adjunts a l'informe tècnic es detalla i justifica cadascuna de les 
modificacions proposades, també es detalla en l'informe l' import d'aquestes 
modificacions i els costos d'inversió. 
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Es precisa a més en l'informe esmentat que les causes que motiven la modificació del 
contracte eren imprevisibles en el moment de preparació de la licitació i que responen 
a raons d'interès públic doncs l'objectiu de les mateixes és l'adequació del servei a les 
necessitats actuals de la ciutat de Girona i als nous criteris tecnològics que permeten 
apropar-nos a la fita marcada per Europa i per l'Agència de Residus de Catalunya en 
quant a la recollida selectiva de les fraccions, que ha de ser d'un 50% i d'un 60% 
respectivament en l'any 2020. 
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de Girona de data 10 d'abril de 2017, es va 
acordar iniciar els tràmits per a la modificació del contracte per a la selecció d'un soci 
privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió 
indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona, adjudicat a 
l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA., d'acord amb 
l'exposat. 
 
Atès que la resolució esmentada es va notificar a l'empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA el dia 14 d'abril de 2017. 
 
Vist que dins el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la notificació de la 
resolució, l'empresa ha presentat l'escrit (amb R.E. núm. 2017025412), de data 20 
d'abril de 2017, mitjançant el qual l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I 
CONTRATAS, SA ha manifestat la seva conformitat a la modificació del contracte 
proposada. 
 
Atès que el contracte objecte del present expedient es va adjudicar pel Ple de la 
Corporació el 10 de maig de 2011, formalitzant-se el 9 de juny de 2011 i l'expedient de 
contractació va ser objecte d'aprovació juntament amb el plec de clàusules 
administratives particulars pel Ple de la Corporació el 14 de desembre de 2010. 
 
Atès que la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP), va entrar en vigor el dia 30 d'abril de 2008 i va estar vigent fins el dia 
16 de desembre de 2011, data en la que va entrar en vigor el Reial 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 TRLCSP). 
 
Atès la Disposició Transitòria primera del TRLCSP, preveu que els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es 
regiran, en quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim 
de pròrrogues, per la normativa anterior. 
 
Tenint en compte l'anterior, la normativa d'aplicació pel que fa als efectes del contracte 
és la LCSP i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant, 
RGLCAP). 
 
A més, també són d'aplicació el TRLCSP, en quant a l'exercici de facultats unilaterals 
de l'Administració municipal que no es deriven del vincle contractual; el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, article 195; la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; en particular els seus articles 
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83, 42 i 43; La llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el 
Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals de Catalunya. 
 
Atès que la clàusula XXV del Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del contracte, estableix que el contracte podrà modificar-se per raons d'interès públic i 
per atendre causes imprevistes, tot justificant-ho en l'expedient, d'acord amb el previst 
a l'article 202 i 258 de la LCSP. 
En aquests casos es revisarà el preu del contracte per a mantenir l'equilibri de 
l'adjudicació. 
 
L'exercici d'aquesta prerrogativa requerirà que no s'afectin les condicions essencials 
del contracte. 
 
Vist l'article 202 de la LCSP el qual estableix que una vegada perfeccionat el 
contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el mateix per 
raons d'interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la 
seva necessitat a l'expedient. Aquestes modificacions no poden afectar a les 
condicions essencials del contracte. 
 
No tenen la consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu 
objecte que no puguin integrar-se en el projecte inicial mitjançant una correcció del 
mateix o que consisteixin en la realització d'una prestació susceptible d'utilització o 
aprofitament independent o adreçada a satisfer finalitats noves no contemplades a la 
documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma 
separada, podent aplicar, en el seu cas, el règim previst per a la contractació de 
prestacions complementàries si concorren les circumstàncies previstes als articles 
155.b) i 158.b) LCSP. 
 
La possibilitat que el contracte sigui modificat i les condicions en que pot produir- se la 
modificació han de recollir-se als plecs i al document contractual. 
 
D'altra banda, l'article 258 de la LCSP preveu en relació a la modificació del contracte 
de gestió de servei públic i el manteniment del seu equilibri econòmic que, 
l'Administració podrà modificar per raons d'interès públic les característiques del servei 
contractat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris. 
 
Afegeix a més que quan les modificacions afecten al règim financer del contracte, 
l'Administració haurà de compensar al contractista de manera que es mantingui 
l'equilibri dels supòsits econòmics que fossin considerats com a bàsics en l'adjudicació 
del contracte. 
 
L'Administració haurà de restablir l'equilibri econòmic del contracte, en benefici de la 
part que correspongui, entre d'altres supòsits quan l'Administració modifiqui, per raons 
d'interès públic, les característiques del servei contractat. 
 
El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte es realitzarà mitjançant l'adopció 
de les mesures que en cada cas procedeixin, essent aquestes mesures diverses, entre 
d'altres amb la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses al 
contracte. 
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Atès que la possibilitat de modificar el contracte per tant és possible sempre que 
aquesta estigui motivada per raons objectives d'interès públic i per atendre a causes 
imprevistes, sense que les mateixes suposin una alteració substancial de l'objecte del 
contracte. 
 
Vist l'informe tècnic de 27 de març de 2017, emès per la cap de secció de Serveis 
Urbans, en el qual es determinen les raons objectives d'interès públic justificatives de 
la modificació del contracte. En el mateix queda acreditat que són causes imprevistes 
que es donen amb posterioritat a l'adjudicació del contracte i que responen a un 
interès públic, determinant-se en el mateix les modificacions a introduir en les 
clàusules de contingut econòmic del contracte per tal de restablir l'equilibri econòmic 
del mateix. 
 
Atès el previst a l'article 195 de la LCSP i els articles 97 i 102 del RGLCAP, pel que fa 
al procediment a seguir. 
 
Atès que durant la tramitació de l'expedient s'ha procedit a donar audiència al 
contractista presentant aquest la seva conformitat a l'aprovació de la modificació. 
D'acord amb els articles 3.c) i 4.1 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació 
de caràcter nacional, i de conformitat amb el previst a l'article 179.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya i la disposició addicional segona punt 8 del 
TRLSCP, s'ha d'incorporar a l'expedient informe preceptiu del Secretari i l'Interventor. 
Vist que l'òrgan competent per l'aprovació de la modificació és el Ple, d'acord amb la 
Disposició Addicional segona TRLCSP. 
 
Primer.- MODIFICAR EL CONTRACTE per a la selecció d'un soci privat per a la 
constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de 
recollida de residus i neteja pública viària de Girona, adjudicat a l'empresa FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., amb NIFA28037224, mitjançant acord 
plenari de data 10 de maig de 2011, en el següent sentit: 
 
1.1.Neteja viària en la zona de la Frontissa de Sta. Eugènia. La Frontissa de Sta. 
Eugènia s'ha urbanitzat a posteriori de l'adjudicació del contracte i requereix d'un 
tractament en neteja viària diferent del que estava previst , pel que es proposa crear 
un altre sector de neteja viària , el sector 6 a la zona F, amb les mateixes prestacions 
que el sector 1 de la zona F, amb els serveis d'escombrat manual 5 dies/setmana , 
d'escombrada mixta 1 dia/setmana i aigualeig mixt de vials d'abril a setembre cada 15 
dies. 
El cost d'aquest servei, segons preus del contracte inicial és de 76.257,73 euros iva 
exclòs/any. Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 2017 (3,2383%), el 
cost del servei pel 2017 passaria a 78.727,18 euros iva exclòs. A aquest cost cal afegir 
l'iva, actualment, del 10%. El total calculat per l'anualitat sencera de 2017 seria de 
86.599,90 euros anuals iva inclòs. 
 
1.2. Neteja viària en les zones de Domeny, Poble Sahrauí i Parc central. Les zones de 
Domeny, carrer Poble Sahrauí i Parc Central s'han urbanitzat o modificat a posteriori 
de l'adjudicació del contracte i requereixen tractament de neteja ja que aquest no 
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estava previst. Es proposa per tal de mantenir els estàndards de qualitat del servei de 
neteja viària, fer un servei de d'escombrat manual amb vehicle auxiliar 4 dies / 
setmana (repartides de divendres a dilluns i festius) en aquestes tres ubicacions no 
previstes en el contracte inicial. 
El cost d'aquest servei , segons preus del contracte inicial és de un total de 54.212,23 
euros iva exclòs/any. Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 2017 
(3,2383%), el cost pel 2017 passaria a ser 55.967,78 euros, IVA exclòs. Afegint l'iva el 
total calculat per l'anualitat sencera del 2017 seria de 61.564,56 euros anuals iva 
inclòs. 
 
1.3. Recollida del cartró comercial dels establiments . El paper i cartró comercial que 
generen els establiments ubicats al Barri Vell, Mercadal i l'Eixample són recollits de 
forma independent de la resta de paper i cartró de la ciutat, donat que els comerços 
són grans generadors i necessita d'un tracte especial per evitar l'embrutiment i 
desbordament de les àrees de cubells o contenidors. Es proposa ampliar la recollida 
del cartró i paper comercial amb sistema porta a port al Barri Vell-Mercadal i Eixample 
per tal de passar per davant de tots els establiments generadors de paper i cartró 
comercial de la zona predeterminada, de dilluns a dissabte, afegint al servei ja previst 
un peó especialista nit jornada completa (VEN) amb un vehicle auxiliar elèctric buidat 
en alçada ( MT74). 
Complementar el servei de recollida comercial del paper i cartró comercial amb les 
prestacions indicades representa un total de 62.868,51 euros iva exclòs/any (aplicant 
els preus del contracte inicial). Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 
2017 (3,2383%), el cost pel 2017 passaria a ser 64.904,38 euros, IVA exclòs. El total 
calculat per l'anualitat sencera del 2017 seria de 71.394,82 euros anuals iva inclòs. 
 
1.4.Recollida de residus a Sant Daniel. La recollida domiciliària en aquest sector, 
compartia tots els models de recollida de residus, donat que es va considerar com a 
zona conflictiva (dificultat d'accés i col·locació de les àrees) en el moment de canvi de 
contenidors del 2013 a càrrega lateral. Per les dificultats d'implementar un servei de 
recollida de residus domiciliaria homogeni, i valorant les característiques urbanístiques, 
socials i el tipus d'habitatge d'aquest barri, amb l'objectiu d'incrementar la recollida 
selectiva per adaptar-nos a les indicacions europees i de l'ARC i la sensibilització dels 
seus habitants cap al residu zero. Es proposa implementar el sistema de recollida de 
residus porta a porta, tant pels habitatges com pels comerços de Sant Daniel (servei 
de nit) passant per davant de tots els habitatges i comerços possibles. A on no és 
possible, degut a que els habitatges estan en disseminats o és difícil l'accés, es preveu 
ubicar-hi uns armaris i/o tòtems per penjar-hi els cubells. Aquesta recollida porta a 
porta es realitzarà 7 dies/setmana, un sol residu diari. 
El paper-cartró es recollirà 1 dia/setmana, els envasos 2 dies /setmana, la form 3 
dies/setmana i el rebuig 1 dia/setmana. Bolquers i compreses a diari i restes vegetals 
de petites dimensions, 1 dia/setmana, coincidint amb un dia de recollida de form. La 
fracció vidre es continuarà recollint amb sistema de contenidor de càrrega lateral a 
carrer. Les restes vegetals de major volum es recolliran dos cops /any coincidint amb 
la deixalleria mòbil al sector. Es col·locarà un contenidor caixa oberta per tal que els 
veïns hi dipositin les restes. 
Per poder realitzar aquest servei proposat, es preveu la inversió per la compra de 11 
cubells de 80 litres amb tag (MT69B), 8 cubells de 120 litres amb tag (MT69C), 4 
cubells de 240 litres amb tag (MT69D), 250 cubells blancs de 30 litres amb tag 
(MT101) 250 cubells marró ventilat per form de 7 litres interior (MT102), 4 mòduls d' 
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armari cubells (MT104A i MT104B), 10 tòtem cubells (MT105), 2 equips lectura tag's 
(MT111) i 2 equip lectura tag's manual (MT112) i l’arranjament de 2 vehicles auxiliars 
piaggio c.o. buidat en alçada elevacubells (ACR51B). 
Implementar el servei de recollida de residus porta a porta domiciliària i comercial a 
Sant Daniel, amb les prestacions i inversions i amortitzacions indicades, representa un 
total de 100.712,95 euros iva exclòs/any (aplicant els preus del contracte inicial). 
D'aquest, 5.716,79€ és amortització i finançament i 94.996,16€ és servei més 
assegurances. Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 2017 
(3,2383%), el cost del servei pel 2017 passaria a ser 103.974,34 euros dels quals 
5.901,92€ és amortització i finançament i 98.072,42€ és servei més assegurances, IVA 
exclòs. El total calculat per l'anualitat sencera del 2017 seria de 114.371,77 euros 
anuals iva inclòs . 
 
1.5. Recollida del FORM, envasos i rebuig comercial al Barri Vell i Mercadal. 
Els grans productors de FORM són pràcticament establiments de restauració i aquests 
estan ubicats majoritàriament al Barri Vell i Mercadal. La recollida de FORM comercial 
era un punt previst en el Plec i contracta vigent, pendent d'implementar, però no estava 
inclòs la recollida d'envasos i rebuig comercial. Pel canvi de contenidors de la ciutat, la 
recollida de Form comercial no es podrà fer conjuntament amb la form domiciliaria amb 
cubells , tal i com estava previst en la contracta inicial. Així mateix, en les zones amb 
àrees de cubells si els comercials hi aboquen els envasos i el rebuig es provoquen 
grans desbordaments i embrutiments d'aquestes àrees de recollida de residus . 
Es proposa modificar el sistema de recollida comercial passant de la recollida de la 
Form en cubells situats al llarg de la ruta prevista, a fer un porta a porta dels 
establiments grans generadors 7d/s amb cubells identificats per tag's i fent la recollida 
de rebuig comercial 4d/s i d'envasos comercials 3d/s que són les altres dues fraccions 
que generen els establiments, també porta a porta, però amb bosses translúcides 
codificades deixades al terra. Tots aquests serveis es realitzaran a la nit a diferència 
del previst en la contracta que era a la tarda. 
El servei de recollida de Form comercial estava previst realitzar-lo conjuntament amb 
la recollida de FORM del mercat setmanal de la Devesa a la tarda i aquest no es pot 
deixar de prestar a la tarda, cal mantenir aquest servei 2d/s però amb més dedicació 
horària que la prevista fins el moment ja que s'ha d'incloure el transport i descàrrega 
de l'orgànica fins a la planta de compostatge. 
El que sí es pot realitzar conjuntament amb la Form comercial, és el servei de recollida 
dels contenidors de Form soterrats 7 d/s i algun punt conflictiu que encara no s'ha 
pogut canviar a càrrega lateral. 
S'inclou l'abonament dels serveis previstos fins ara en la contracta, 6 dies/setmana en 
servei de tarda, destinats al Form comercial, a la fracció FORM dels soterrats, i 
conflictius, i a la recollida de la Form del mercat del Lleó, així com el percentatge 
destinat a la recollida del FORM del mercat de la Devesa 2d/s. 
Per poder realitzar aquest servei proposat, es preveu la compra de 55 cubells de 60 
litres amb tag (MT69A), 45 de 80 litres amb tag ( MT69B), 35 cubells de 120 litres amb 
tag (MT69C), 25 cubells de 240 litres amb tag (MT69D), 1 recol·lector càrrega 
posterior de 12 m3 ( MT05), 1 vehicle auxiliar piaggio c.o. buidat en alçada eleva 
cubells (MT10A), 1 equip lectura tag's vehicle (MT111) i 1 equip lectura tag's manual 
(MT112) 
Implementar el servei de recollida de residus porta a porta comercial , de les fraccions 
FORM, així com realitzar el servei de recollida de soterrats de form 7 dies/setmana en 
horari de nit i la recollida de FORM del mercat de la Devesa 2/d a la setmana tarda, , 
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amb les prestacions i inversions i amortitzacions indicades i abonant els serveis de 
recollida de la FORM comercial i dels soterrats de form que estaven previstos en la 
contracta a la tarda i deixant el servei del mercat de la Devesa a la tarda en el 
percentatge de jornada necessari per buidar també a la planta de compostatge 
representa un total de 96.965,49€ iva exclòs/any (aplicant els preus del contracte 
inicial). D'aquests 23.096,38€ és amortització i finançament i 73.869,11€ és servei més 
assegurances. Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 2017 
(3,2383%), el cost del servei pel 2017 passaria a ser de 100.105,53€, del quals 
23.844,31€ és amortització i finançament i 76.261,22€ és servei més assegurances, 
IVA exclòs. El total calculat per l'anualitat sencera del 2107 seria de 110.116,08 euros 
anuals iva inclòs. 
La recollida porta a porta comercial d'envasos 3d/s i de rebuig 4 d/s en les zones de 
Barri Vell i Mercadal es realitzarà amb els mitjans tècnics i humans previstos per a la 
recollida domiciliaria de rebuig que disminueix en freqüència, mentre s'hi mantinguin 
els mitjans actuals. 
 
1.6.Recollida domiciliaria de rebuig al Barri Vell. El Barri Vell té una recollida de residus 
amb unes característiques especials. Des del 2014 es fa la recollida mitjançant àrees 
de cubells que es posen i treuen cada vespre. Cada dia es recullen tres fraccions, 
diàriament rebuig-resta , orgànica 6 d/setmana, 1 d/s vidre , 3d/s envasos i 2 dies 
paper. Per tal de poder compaginar la recollida comercial que es proposa modificar 
(incloent envasos i rebuig comercial) i seguint la tendència actual d'incrementar la 
recollida selectiva i disminuir la freqüència del rebuig-resta, amb la recollida 
domiciliària d'aquest sector de Barri Vell i part del Mercadal, es proposa disminuir la 
freqüència de la recollida domiciliaria de rebuig-resta al Barri Vell i part del Mercadal 
(zona de les àrees de cubells), passant de 7d/s a 4d/s, concretament els dilluns, 
dimecres, divendres i diumenges. 
No es descriu cap servei específic ni abonament econòmic per aquest canvi, donat 
que la disminució de freqüència de recollida en el rebuig-resta domiciliari s'utilitza per 
fer la recollida comercial d'envasos en bosses porta a porta els dimarts, dijous i 
dissabte. 
 
1.7.Categories de personal .El servei de neteja viària i recollida de residus és un servei 
dinàmic que s'ha d'adaptar a les necessitats de nous serveis, a les limitacions de 
canvis d'horaris i de jornada del laude arbitral de 2014 , motiu pel qual s'han de crear 
noves categories laborals que no estaven descrites en l'oferta de FCC. 
Es proposa ampliar 8 categories de personal per tal d'atendre la diversitat de serveis 
que es presten: Conductor operari dia (a/Plus funcional) (VODP), conductor dia 
(càrrega lateral) (cicles 6/2) (RCDL6), conductor nit (càrrega lateral), (RCNL), peó 
especialista dia (cicles 6/2) (RED6), conductor operari nit (RON), conductor operari nit 
(a/Plus funcional) (RONP), peó especialista nit jornada curta (REN), peó especialista 
nit (a/Plus funcional) (RENP). 
 
Per altra banda, caldrà portar a terme les inversions necessàries per a implementar els 
serveis que es modifiquen i que no estaven previstes en el contracte inicial i que estan 
englobades en l' import de la modificació total prevista: 
 
PORTA A PORTA SANT DANIEL: 
11 cubells 80l amb TAG: 334,40€ 
8 cubells de 120l amb TAG: 243,20€ 



 

36 
 

4 cubells de 240l amb TAG : 164,00€ 
250 cubells blanc de 30l amb TAG: 2.765,00€ 
250 cubells marró ventilat per la form de 7l : 565,00€ 
1 armari cubells (cubells 240l): 2.375,15€ 
3 armaris cubells (mòdul 12 cubells 30l): 5.205,12€ 
10 tòtems cubells: 3.128,00€ 
2 eleva-cubells per a vehicle auxiliar: 8.400,00€ 
2 equips lectura TAG's vehicle:13.348,75€ 
2 equips lectura TAG's manual: 2.900,00€ FORM COMERCIAL: 
1 recol·lector càrrega posterior 12m3: 122.844,00€ 
1 vehicle auxiliar Piaggio c.o.buidat en alçada elevador cubells: 23.000,00€ 
1 equip lectura TAG's vehicle: 6.674,38€ 
1 equip lectura TAG's manual: 1.450,00€ 
55 cubells 60 l amb TAG: 1.870,00€ 
45 cubells 80 l amb TAG: 1.368,00€ 
35 cubells de 120 l amb TAG: 1.064,00€ 
25 cubells de 240 l amb TAG: 1.025,00€ INVERSIÓ TOTAL : 198.724,00€ 
Segon.- El contracte amb les modificacions proposades ascendeix a 86.338.708,58 € 
IVA exclòs, representant un augment del contracte en 978.095,85 € IVA exclòs (1,1452 
%) 
L' import de la modificació corresponent a cadascuna de les anualitats queda detallat 
al quadre 1 de l'annex. 
Tercer.- L' increment corresponent a la modificació s'imputarà a la previsió anual de la 
partida de neteja viària i recollida de residus de cada exercici. 
Per l'exercici 2017 s'imputarà la part proporcional de l'anualitat en relació al dia que els 
serveis s'implementin. 
Quart.- REQUERIR a l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A., amb NIFA28037224, per tal que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de la 
recepció de la notificació, comparegui a l’Ajuntament per a la formalització del 
contracte. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a donar compliment al 
sisè punt de l’ordre del dia. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. En aquest cas 
substanciaran conjuntament aquesta proposta dins dels cinc minuts que ens correspon 
per la substanciació, en primer lloc, la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas i, en 
segon lloc, el vicealcalde Eduard Berloso. Moltes gràcies. 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. Bé, en el Ple d’abril vàrem 
incoar l’expedient, vàrem iniciar els tràmits per modificar el contracte de neteja, allà 
vàrem explicar, vàrem determinar quines eren les modificacions, per què es portaven a 
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terme totes les modificacions, ho vaig explicar en el seu moment, i el que es va fer és 
obrir un termini per presentar les al·legacions que fossin oportunes, l’empresa en 
aquest cas, Fomento de Construcciones y Contratas que és l’empresa que té 
l’adjudicació del contracte ha presentat un escrit dient que, bé, que està conforme amb 
totes i cada una de les modificacions que hi havien, per tant, no hi ha modificacions. I, 
bé, el que portem és les modificacions ja en la fase final per adjudicar a l’empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas aquestes modificacions. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Senyor Berloso... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta modificació 
del contracte reconeix, soluciona i dóna curs a mancances de previsió, del avui 
aprovarem se’n beneficien barris concrets com Domeny, Santa Eugènia, el Barri Vell o 
Sant Daniel. Aquest Govern té un compromís clar amb tenir una Girona més neta i 
sostenible i estem aconseguint l’objectiu. Ho poden comprovar tots els ciutadans, ja 
que des del mes de març tenim penjat a la web de l’Ajuntament l’informe mensual de 
qualitat de neteja viària de la ciutat. I aprofito per anunciar el calendari de la posada en 
servei del porta a porta a Sant Daniel des d’inicis d’aquest any, de començaments 
d’any, que hem anat planificant aquesta mesura i dins aquesta primera quinzena de 
maig iniciarem la campanya de sensibilització contactant amb els establiments per 
concretar horaris i informació necessària. A la segona quinzena de maig els educadors 
ambientals faran la primera visita a tots els domicilis per informar i entregar els cubells 
i bosses. Serà a la primera quinzena de juny quan el nou servei entrarà en 
funcionament i el porta a porta ja serà una realitat a Sant Daniel. Durant la segona 
quinzena de juny els educadors ambientals faran una segona visita per aclarir dubtes i 
buscar solucions als problemes que hagin pogut sortir. Aquí també en farem un 
seguiment amb els veïns a qui convocarem a una reunió per veure com està anant tot 
plegat. I amb l’aprovació d’aquest punt encara posem en marxa més novetats i és que 
durant l’última setmana de maig entrarà en servei la nova recollida d’envasos i rebuig 
comercial i domiciliari al Barri Vell, ara ja ho estem comunicat perquè tothom ho 
sàpiga. Per tant, estem fent moltes coses i en molts barris de la ciutat per tenir els 
sistemes de neteja al dia i adaptar-nos a les noves necessitats que vagin sorgint. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si hi ha alguna 
intervenció... Senyor Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Bona 
tarda a tothom. Bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt, una mica amb la lògica 
del que vam fer ja el passat Ple i del que vam explicar. És cert que a diferència de fa 
un mes, avui el senyor Berloso s’ha preparat un minimíting polític en què parlava de 
tots els barris o que estaven fent feina a tots els barris, i s’ha referit bàsicament a dos, 
que és a Sant Daniel i al Barri Vell, nosaltres tornem a reiterar que anem tard, anem de 
fet molt tard amb les seves previsions, per descomptat, i també amb les propostes que 
hem anat fent nosaltres des de l’oposició pel que fa la canvi de model de gestió de 
residus. El ritme que necessitaria la ciutat i que, de fet, necessitaria el país, de canvi 
de model, no és el que vostès estan implementant, el que vostè ara se’n vantava de 
fer-ho tan i tan bé, nosaltres considerem que no és així, que anem lents i anem tard. I 
en aquest sentit a nosaltres el que ens agradaria és poder veure, si és que ja han fet 
tanta feina, el projecte real de com ampliaran vostès el model porta a porta o altres 
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models que vostès hagin pensat en altres barris més poblats, més densament poblats i 
que no sigui una prova concreta i específica que s’acabi al juny de 2007, vostès han dit 
sempre que tenen previsions més enllà i ens agradaria que més enllà del que s’han 
preparat avui vostès per escrit ens pogués explicar avui aquí, si vol, i si no, el més 
aviat possible amb un projecte davant, que puguem comprovar realment com vostès 
desenvoluparan tot allò que diuen. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna altra intervenció? Senyor 
Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, breument. Nosaltres votarem en el mateix 
sentit que l’anterior Ple, és a dir, a favor, ens sembla que és una modificació que 
incorpora, que avança en la línia convenient, però sí que és veritat que va bé recordar 
de tant en tant una paradoxa que ens trobem en aquesta ciutat que és que la 
incineradora crema més bé com més malament es fa la separació dels residus. Això 
ens ho han dit els tècnics de la incineradora, és a dir, com més presència hi ha 
d’envasos, per exemple, millor crema, més poder calorífic té la incineració. I, per tant, 
ens trobem en un error de model, per dir-ho així, perquè per una banda, doncs, ens 
dediquem a incinerar els nostres residus, però, per l’altra banda, el que ens 
interessaria, perquè ens interessa com a societat, és avançar en la recollida selectiva i, 
per tant, segurament hem d’avançar en porta a porta o en altres models. Aquí a Girona 
es va fer un congrés en què s’explicaven situacions d’altres ciutats que avançaven en 
aquesta línia, per tant, segurament ja tenim models exitosos a seguir i es tracta d’anar-
los incorporant amb més celeritat en el model actual. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
algun apunt... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Només un petit aclariment, nosaltres anem al pas 
que les nostres possibilitats ens permeten i, bé, en tot cas, sí que som el primer govern 
que prenem ja decisions en aquest sentit. Quant al projecte, miri, sí, és així. I, escolti, 
del porta a porta, som els que ho posem a la pràctica com a mínim, i hem donat 
calendari, com a mínim som els que el portem en aquest moment, diguem-ne, a la 
pràctica. 
 
I per altra banda és cert, senyor Terés que en el congrés aquest que vàrem tindre i 
vam aprendre coses, però no el van organitzar, sinó que el vàrem organitzar nosaltres 
aquí a Girona, precisament per tindre contacte i poder saber i veure i poder estudiar tot 
el que s’està fent arreu del món. 
 
No és la primera vegada i el 13 de febrer, senyor Salellas, vaig estar informant sobre 
tot això, en la qual vostè avui treu i que vàrem anunciar als barris tot el procés que 
faríem amb qüestió..., sí, sí, escolti, ho vàrem..., i està a l’acta del dia 13 de febrer, que 
el Ple passat vostè em va fer la pregunta i jo vaig dir: «Escolti, em sembla que això ja li 
vàrem contestar.» Escolti, si vostè agafa l’acta del 13 de febrer, veurà que li vàrem 
contestar i que vàrem dir almenys aquí verbalment tot el pla que teníem. Evidentment 
que són etapes que tenim d’anar fent, aquesta és la primera, llavors hi ha Sant Narcís, 
Montjuïc, quant al (...) porta a porta i després estem ja (...) no únicament i 



 

39 
 

exclusivament actualment el porta a porta de Sant Daniel, sinó també per qüestions de 
reciclatge tot aquest problema que teníem de selecció aquí al Barri Vell en els 
establiments hotelers. 
 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació d’aquest punt. 
Vots a favor d’aquesta proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la modificació del contracte per 
a la selecció d’un soci privat per a la constitució d’una societat d’economia mixta 
destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària 
de Girona adjudicat a la l’empesa Fomento de Construcciones y Contratas. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
 
 
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, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
 
PROPOSTES URGENTS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 
 
7. Resolució de contracte de concessió del servei per a l'explotació del servei 
públic de l'estació d'autobusos de Girona i aprovació d'un nou conveni per a la 
gestió provisional de l'estació d'autobusos per part de l’Ajuntament de Girona. 
 
En data 24 de desembre de 1984 el conseller Política Territorial i Obres Públiques va 
resoldre adjudicar a l’Ajuntament de Girona la concessió per a l'explotació de l'estació 
d'autobusos de Girona. 
 
Un cop construïda per ADIF-Alta Velocidad la nova Estació ferroviària d'alta velocitat 
de Girona, integrada a la línia d'Alta Velocitat Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera 
Francesa, determinats espais de la planta -1 d'aquest recinte amb una superfície 
aproximada de 14.657 m2 van restar a disposició de la Generalitat de Catalunya, la 
qual ha executat les obres de la nova estació d'autobusos interurbans de Girona. 
 
Vista la modificació substancial de l'objecte del contracte que regeix l'explotació de 
l'estació d'autobusos, escau, d'una banda, resoldre de mutu acord el contracte de 
concessió administrativa que ha regit fins a dia d'avui l'explotació del servei, i, d'altra, 
fixar el règim de gestió i explotació d'aquesta nova estació d'autobusos de Girona en el 
període de transició cap a un nou model de gestió. 
 
A aquest respecte cal garantir, en primer lloc i de forma immediata, la continuïtat en la 
prestació del servei de l'estació d'autobusos de Girona. En aquest sentit, és voluntat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, com a ens concedent i titular del servei, 
resoldre el contracte vigent i determinar la forma de gestió de la nova estació, i de 
l’Ajuntament de Girona, com a concessionari del servei fins a aquest moment, 
cooperar en la gestió provisional de la instal·lació, en els termes que es fixen en 
aquest conveni, amb la finalitat d'assegurar la correcta prestació del servei i el 
manteniment adequat de la infraestructura esmentada fins el moment de la 
determinació de la nova forma de gestió. 
 
Aquesta gestió provisional és assumida materialment, en els termes previstos en el 
conveni, per l’Ajuntament de Girona, atesa la seva condició de concessionari, amb 
l'aportació econòmica corresponent del Departament de Territori i Sostenibilitat, com a 
ens concedent, d'acord amb l'estudi de costos d'explotació de la nova estació, i es 
duria a terme pel període de temps comprés entre la seva posada en servei i la 
determinació de la forma definitiva de gestió per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, qui, en el seu cas, licitaria i adjudicaria el contracte corresponent d'acord 
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amb la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic, no més enllà del 
31 de desembre de 2018. 
 
D'acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari resoldre de 
mutu acord la concessió administrativa vigent, i establir, mitjançant un conveni, el marc 
de col·laboració que permet fixar les actuacions de les parts per garantir la continuïtat 
del servei de l'estació d'autobusos de Girona de forma transitòria fins a la determinació 
de la nova forma de gestió. 
 
El conveni, entre d'altres, regula el règim econòmic, les actuacions i compromisos que 
adquireixen cadascuna de les parts, i el termini màxim de prestació del servei per part 
de l’Ajuntament, que s'estableix a data 31 de desembre de 2018. 
 
Primer. Atorgar conformitat, de mutu acord amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la resolució del 
contracte de concessió de servei per a l'explotació del servei públic de l'estació 
d'autobusos de Girona, adjudicat a l’Ajuntament de Girona en data 24 de desembre de 
1984. 
 
Segon. Aprovar un conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona relatiu a l'establiment de les 
actuacions d'ambdues parts per garantir la continuïtat del servei de l'estació 
d'autobusos de Girona de forma transitòria fins a l'assumpció de la gestió del servei de 
manera directa pel Departament de Territori i Sostenibilitat, o bé fins a l'adjudicació del 
corresponent contracte, termini que no excedirà del 31 de desembre de 2018. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i a totes les Àrees de l’Ajuntament de Girona, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
I ara passaríem a les propostes urgents, que vostès ja coneixen, que n’hi ha una 
referent al conveni de gestió de la nova estació d’autobusos, en primer lloc cal 
acceptar que és una qüestió d’urgència i, per tant, passaríem a la votació d’aquest 
punt. Tenir en compte per considerar que és una qüestió d’urgència que ja fa temps 
que les negociacions d’aquest conveni entre el consistori i la Generalitat s’estan duent 
a terme, és cert que a vegades hi han alguns serrells legals que costen una miqueta 
més d’acabar de concretar i de tancar. El text definitiu del conveni, en el qual ens 
sentíem satisfetes les dues parts, doncs, va ser tancat, diguéssim, posteriorment a 
haver quedat fixat l’ordre del dia del Ple, però vostès comprenen que hi ha la urgència 
de l’inici de la posada en funcionament d’aquesta estació i és per aquest motiu que 
proposem, en primer lloc, votar la urgència i després ja substanciarem la moció. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Per tant, senyor secretari, si li 
sembla passaríem primer a votar la urgència. 
Vots a favor de la urgència de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat, la urgència. 
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VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia 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, Cristobal 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): Moltes gràcies. I passaríem, 
doncs, a la substanciació de la proposta. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta el tinent d’alcalde Joan Alcalà i Quiñones. Endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. 
Entenem que la nova estació d’autobusos és sens dubte una millora en el servei de 
passatgers de les línies de bus, que reforça la capitalitat territorial de Girona i que ens 
connecta amb els pobles i ciutats, i que aquest servei s’ha de continuar donant una 
vegada finalitzada l’estació d’autobusos. Al tractar-se d’una modificació substancial de 
l’objecte del contracte que regeix l’explotació de l’estació d’autobusos, hem volgut 
resoldre de mutu acord el contracte de concessió administrativa que ha regit fins al dia 
d’avui l’explotació del servei i, d’altre, fixar el règim de gestió i explotació d’aquesta 
nova estació d’autobusos de Girona en el període de transició cap a un nou model de 
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gestió. Aquesta gestió provisional és assumida materialment en els termes previstos 
en el conveni per l’Ajuntament de Girona, atesa la seva condició de concessionari, 
amb l’aportació econòmica corresponent del Departament de Territori i Sostenibilitat 
com a ens concedent d’acord amb un estudi de costos d’explotació de la nova estació i 
que es duria a terme pel període de temps comprès entre la seva posada en servei i la 
determinació de la forma definitiva de gestió per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que en el seu cas licitaria i adjudicaria el contracte corresponent d’acord 
amb la normativa aplicable en matèria de contracte de sector públic, no més enllà del 
31 de desembre de 2018. 
 
És d’agrair, com ja va fer l’alcaldessa el dia de la inauguració, la confiança i el suport 
institucional del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
des del mateix moment de definir el projecte en què es varen escoltar les nostres 
propostes fins al dia de la inauguració, passant evidentment per aquest conveni de 
gestió on han buscat l’enteniment entre les dues parts. Confio que servirà d’exemple 
pel desmantellament de la que fins ara ha estat l’estació provisional de plaça Espanya 
i facilitar la urbanització d’aquesta. També ha de servir com una tornada a la normalitat 
de tot el voltant de l’estació de l’AVE. Per tot l’exposat, confio en el seu vot favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres no 
posem en dubte la resolució administrativa que se’ns planteja per sortir d’aquest 
atzucac en què ens trobem amb relació a la gestió i explotació de l’estació 
d’autobusos, el que sí que volíem expressar dues coses. La primera, la sorpresa que 
fins a dia d’avui teníem una concessió que sembla que era una mica estranya i que no 
podia ser concessió, perquè ara no pot ser concessió. Per tant, en aquest sentit, 
sincerament he de dir que em sorprèn una mica que després de tants anys, perquè si 
no vaig mal..., si no m’equivoco, és des de l’any 84, doncs la situació de l’estació 
d’autobusos fins a dia d’avui no ens hem adonat que calia ressituar-la o fer-la de 
manera òptima i com tocava. 
 
Segon, ens preocupa la licitació que diu que ha de ser com a molt tard a finals de 
2018, en el sentit que una licitació no pot ser deficitària i en aquests moments, si 
alguna cosa ens diuen tots els estudis és que la gestió de l’estació d’autobusos de 
Girona és deficitària. Jo crec que això queda més que acreditat. De fet, una de les 
grans preguntes que a la comissió que vam tenir on se’ns va explicar tot això, era «bé, 
d’aquests 300.000 euros deficitaris, nosaltres què?» I el senyor Alcalà va dir: «No, 
tranquil, només assumirem els 40.000 mateixos que estem assumint fins a dia d’avui i 
els altres 260.000 els assumeix la Generalitat.» D’acord, però aquests 300.000 euros 
de dèficit existeixen i, per tant, en aquest sentit nosaltres tenim els nostres dubtes que 
hi hagi algú que vulgui optar a gestionar i a explotar una estació d’autobusos que 
sabem d’entrada que té aquest dèficit. 
 
Per tant, com deia, nosaltres votarem que sí, perquè la resolució administrativa que 
se’ns planteja considerem que cal fer-la i, per tant, hi donarem suport, però sí que 
volem avançar els dubtes que tenim, que això com a molt tard d’aquí un any i mig ha 
d’acabar resolt, perquè és desembre de 2018 com a màxim quan la Generalitat haurà 
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de licitar la gestió i explotació d’aquesta estació d’autobusos i que alguna cosa haurem 
de fer, o alguna cosa haurem de parlar, o alguna cosa haurem d’idear entre tots per no 
trobar-nos a desembre de 2018 que quedi desert, perquè com s’ha dit aquí i estic 
d’acord i per això hem votat la urgència, seguir prestant aquest servei és basic i és 
importantíssim per a la ciutat de Girona. I en aquests moments sincerament nosaltres 
tenim grans dubtes que si s’ha de fer a través d’una licitació de la pròpia Generalitat tal 
i els números i els costos i els estudis de costos que se’ns han presentat ens puguem 
trobar que ningú el vulgui prestar. 
 
Per tant, nosaltres demanem que avui aprovem això, però que estiguem amatents i 
que estudiem, que parlem i que treballem per evitar trobar-nos amb un –i deixi-m’ho dir 
així– problemón al desembre de 2018, quan ningú vulgui assumir la gestió d’aquest 
servei. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, d’entrada dir que jo crec que ens 
dóna l’oportunitat també de parlar de l’estació d’autobusos i, per tant, també volia 
comentar aquest tema. Celebrem d’entrada el funcionament de l’estació d’autobusos, 
ha costat, perquè Adif ha anat als seus ritmes, però la Generalitat també en la 
construcció de l’estació d’autobusos ha necessitat el seu temps i, per tant, celebrem 
que finalment la tinguem breument en funcionament. 
 
Tenim encara una sèrie de dubtes amb relació a aquesta que és, primer, el tema de la 
mobilitat a l’entorn de l’estació d’autobusos, hi han coses que encara no tenim massa 
clares de com funcionaran i si funcionarà correctament. I l’altre, el tema de la 
contaminació, que és un tema que vostès no acaben de voler abordar, segons els 
estudis tot està resolt, demanaríem que tant en un cas com en l’altre s’hi estigui a 
sobre, es facin també un cop en funcionament els càlculs, es miri realment si tot va 
com estava previst i en qualsevol cas es corregeixi o s’imposin mesures per mitigar, 
diguéssim, els problemes que pugui comportar aquesta contaminació. També voldríem 
dir que l’entrada en funcionament també jo crec que ha posat molt en alerta alguns 
errors, com per exemple que només hi hagi una única entrada, que per plaça Europa 
no es pugui entrar a l’estació d’autobusos, jo crec que això és un error, a nivell 
«peatonal», i també que només disposem d’uns lavabos en tota l’estació d’autobusos, 
tenint en compte la grandària de la mateixa per les condicions de l’estructura, 
evidentment, però es podia haver previst uns lavabos en l’altra sala d’espera que hi ha. 
 
També volíem dir que hi arribem sense la feina feta, perquè encara no tenim 
informació ni s’ha concretat amb relació al desmantellament de l’estació provisional, ni 
tampoc tenim cap projecte, ni que sapiguem que s’ha iniciat cap procés participatiu, 
que aquest és el seu compromís, amb relació a l’espai aquest que quedarà buit i, per 
tant, a la nova plaça. 
 
Amb relació concretament al conveni, home, doncs també celebrem l’existència del 
mateix, perquè creiem que aclareix, ho haguéssim tingut en la mateixa construcció del 
TAV, doncs avui en dia segurament n’estaríem parlant en uns altres termes, i per tant 
és evident que era necessari i que s’agraeix tenir aquest conveni que aclareix els 
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termes de com es farà a partir d’ara, fins a finals de 2018, aquest final d’aquest procés 
de concessió i com quedarà tot resolt. 
 
Per tant, felicitem a aquells que han treballat en el mateix, però també a nosaltres ens 
genera uns dubtes i és a nivell dels treballadors, del personal, sí que hi ha un paràgraf 
que preveu que aquests treballadors que actualment són de l’Ajuntament de Girona 
passin a ser de la Generalitat, però el paràgraf és tan breu que ve a dir que llavors ens 
en desentendrem. Home, jo espero que formalment sigui lògica aquesta frase, però 
espero que a la pràctica no ens desentenguem d’aquesta manera, perquè precisament 
els dubtes que explicava la Concepció amb relació a com es farà aquesta concessió o 
com gestionarà, a nosaltres ens preocupen també en quina situació es trobaran 
aquests treballadors, per això també volíem demanar a la Generalitat de Catalunya 
que faci una gestió directa d’aquesta estació d’autobusos, precisament perquè fins ara 
ha estat gestionada a través de l’Administració pública i creiem que ha funcionat prou 
bé i, per tant, és molt vàlid que continuï sent així, em aquest cas, en mans de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? El senyor Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer deixi’m 
fer una reflexió sobre el funcionament del Ple, sobre el seu ordre del dia. És a dir, avui 
ens trobem que l’ordre del dia només porta tres punts ordinaris, que són tots tres a 
més temes que arrosseguem d’altres plens, és a dir, aprovacions definitives, etcètera. 
Per tant, aquesta proposta urgent és l’única que de fet ens ve de nou en l’ordre del dia 
i ens sembla que és un Ple que està buit, està buit de contingut. Entenc que la majoria 
de coses les facin passar per la junta de govern, però crec que cal reclamar que 
aquest Ple tingui el sentit que hauria de tenir, que és el màxim òrgan de representació 
ciutadana a nivell local i, per tant, que és en el Ple on s’haurien de discutir els temes 
que afecten la ciutat. I, en canvi, ens trobem amb un ordre del dia buit, buit de 
contingut, amb una única proposta que ens ve d’urgència per un tema extern, per tant, 
no per voluntat del propi equip de govern i crec que això és un tema que ens ha de 
preocupar per la qualitat democràtica del debat ciutadà. I, per tant, deixi’m que faci 
aquesta observació. 
 
Quant a la proposta en si mateixa, bé, reitero alguns dels arguments que s’han dit 
aquí, però quan se’ns anuncia que hi haurà una proposta d’urgència i se’ns avisa –i 
agraeixo la comunicació del regidor Alcalà en aquest sentit–, se’ns anuncia que es 
tracta d’un conveni per assumir les diferències de cost de gestió que tenia l’estació 
d’autobusos actual i la que tindrà la nova, però a l’hora de la veritat, quan analitzem la 
documentació, quan se’ns explica des de Secretaria, el que ens trobem és que el que 
estem fent és resoldre una concessió; «resoldre» vol dir finalitzar una concessió. És a 
dir, allò que comentava la regidora Veray, que estem fent de forma irregular la gestió 
d’una estació d’autobusos perquè l’Ajuntament no podria ser licitant. Per tant, aquesta 
situació irregular ha d’acabar i el que es fa és acordar amb la Generalitat una transició 
d’aquesta gestió cap a un nou model que no sabem quin serà, és a dir, que no sabem 
la Generalitat què acabarà resolent, quin és el model de gestió pel qual optarà, si opta 
pel mateix, ja se’ns va anunciar que l’Ajuntament no s’hi presentaria, per tant, que ens 
podem trobar amb una incògnita de veure qui s’acaba presentant, l’Ajuntament no s’hi 
presentarà perquè no pot en cas que sigui una licitació, si es fa d’una altra manera, 
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potser, sí, però a hores d’ara no ho sabem, per tant, ens queda poc més d’un any per 
esbrinar aquesta incògnita. Aquest és, per tant, un altre tema que ens preocupa, a 
veure com acabarà la gestió d’aquesta nova estació d’autobusos. Però no és l’únic, 
perquè en el conveni es parla que es retorna l’estació actual en la situació que es 
troba, però no queda clar qui l’haurà de desmuntar i, per tant, queda clar, en tot cas, 
que no és responsabilitat de l’Ajuntament, però no queda clar qui n’assumirà el 
desmuntatge, allò són terrenys d’Adif, l’estació és de la Generalitat, esperem que les 
negociacions que hagin fet, tot i que no quedin recollides en el conveni, n’hagin parlat 
i, per tant, que allò no quedi allà muntat in secula seculorum com altres nyaps que hi 
han a prop d’aquell mateix. 
 
I quant a la nova estació d’autobusos, avui mateix vèiem pels mitjans de 
comunicació... (Veus de fons.) Sí, vaig acabant. Vèiem pels mitjans de comunicació 
que arrossega algunes mancances: la sala d’espera, la manca de lavabos... És a dir, 
no tenim del tot clar que des de l’Ajuntament s’hagi fet un bon seguiment d’aquesta 
obra per assegurar-ne la qualitat del projecte constructiu. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Acabo. En qualsevol cas, el nostre vot serà 
favorable perquè evidentment ens sembla que la situació s’ha de resoldre, que s’ha de 
fer la resolució d’aquesta concessió i el conveni és l’eina que tenim per poder-ho 
resoldre. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. S’ha passat quasi 
un minut, li demano que el proper cop..., perquè vaig sent molt exigent amb tothom i 
després em sento malament quan deixo allargar una mica massa algú. Li agraeixo, 
senyor Terés. No sé si el senyor Alcalà vol fer alguna puntualització... 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, moltes gràcies. Sobretot de tranquil·litat, 
perquè els he vist molt preocupats. Senyora Veray, la situació del contracte –senyora 
Veray, però també altres membres– de concessió administrativa de la qual tenia ara 
actualment l’Ajuntament, en aquella època, a l’any 84, vostè sabrà qui eren els que 
estaven al Govern, nosaltres..., no, no, sí, sí, nosaltres ens ho hem trobat i hem volgut 
documentar-lo ben documentat i per això hem presentat aquest conveni. Referent a la 
preocupació per la part de la licitació, i que és deficitària, efectivament, aquest ha estat 
un cavall de batalla amb la Generalitat. Aleshores, en aquest sentit, hi han 
concessionaris –possibles concessionaris– interessats a explotar la nova estació en la 
qual la Generalitat pagaria la diferència, no és el primer cas, perquè hi han serveis que 
s’han de donar, de la mateixa manera que nosaltres veníem aportant els 40.000 euros 
actuals de dèficit i que continuarem aportant. La diferència l’assumirà la Generalitat i 
això ha quedat documentat, que fins ara no hi havia cap documentació. 
 
Senyor Pèlach, la construcció jo diria que ha estat exemplar pel que fa relació a 
terminis, una vegada es va buscar el finançament, una vegada es varen buscar els 
calés, es va actuar i en aquest moment es va posar..., i jo crec que ha estat impecable. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant. 
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Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): S’han fet diferents estudis tant acústics com de 
contaminació, hi han mesuradors d’òxid de nitrogen a la zona i també estem parlant 
d’una zona que està oberta. L’entrada que només és d’autobusos és per qüestió de 
seguretat. I els lavabos, que tanta problemàtica..., amb més temps li puc explicar, però 
no ha de generar cap tipus de problema. El projecte de la plaça d’Espanya, ho estem 
treballant... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Doncs acabo. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Haurem de repensar 
aquest torn final perquè com que a vegades hem de contestar molts grups és 
impossible amb un minut i també em sap greu anar tallant els regidors, però com que 
també els tallo a vostès... Si els sembla, en reunió de portaveus parlarem d’aquest torn 
final, perquè és que no dóna ni temps ni a poder... Ho farem així, si els sembla. Doncs 
si vol acabar, senyor Alcalà... 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Doncs acabo. Gràcies, perquè així podré donar 
resposta, intentaré ser molt breu. El tema del projecte de la plaça d’Espanya ja fa 
temps que estem treballant, de la mateixa manera que me deia el senyor Terés que no 
hem treballat, que no hem invertit nosaltres els serveis tècnics al projecte de l’estació, 
li diré que fa quatre anys que hem treballat i les meves paraules a la primera 
intervenció deia que agraïa a la Generalitat aquesta predisposició perquè s’han anat 
recollint moltes de les qüestions que els hem plantejat. El tema del lavabo, jo ho 
pintaria com una anècdota, ja li dic que ja ho explicarem. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, Moltes gràcies. 
Passaríem a la votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Senyor secretari... Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la resolució per mutu acord del contracte de concessió del servei per a 
l’explotació del servei públic de l’estació d’autobusos de Girona adjudicat a 
l’Ajuntament de Girona en data 24 de desembre de 1984 i el conveni regulador de la 
situació transitòria. 
 
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,  
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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, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES: 
 
8. Moció que presenta el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya (CEESC) per tal que es retiri el projecte d'unificació del Centre 
d'Acolliment Mas Garriga i Misericòrdia. 
 
El Centre d'Acollida La Misericòrdia s'inaugura com a hospici sota el règim franquista 
l'any 1963. 
 
L'any 1997 es fa necessari, amb caràcter urgent, traslladar els nois adolescents fora 
del centre per greus incidents de violència i abusos. Vint anys més tard, el passat mes 
de gener, la DGAIA comunica sense consulta prèvia als infants ni educadores que 
torna a traslladar els adolescents al mateix edifici reproduint un model fallit, anacrònic i 
que va ser tancat d'urgència. 
 
La Consellera Dolors Bassa i el director general de DGAIA Ricard Calvo, des del 10 de 
juny del 2016 promocionen als mitjans de comunicació que: " La Generalitat substituirà 
els grans centres d'acollida per pisos amb un màxim de deu nens". Aquest projecte de 
macrocentre, a més, contradiu la moció aprovada per unanimitat al Parlament de 
Catalunya el 9 de febrer del 2017 per tots els grups amb representació present en 
aquest ple. 
 
Davant d'aquests fets, les educadores de La Misericòrdia manifesten al Síndic de 
Greuges de Catalunya el seu desacord i presenten denúncia. Entenen que és un 
retrocés, que és advers al model d'intervenció educativa integrat en la comunitat, que 
el projecte és segregador i revictimitza els infants. El Síndic resol de manera 
contundent que: 
 
"Aquest projecte, en definitiva, vulneraria els drets dels infants i adolescents tutelats a 
la recuperació física i psicològica quan han estat separats de la seva família per trobar-
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se en situació de desemparament i suposaria un clar retrocés en el procés iniciat cap a 
un model el màxim de desinstitucionalitzador possible de la infància tutelada a 
Catalunya i al model de centres petits integrats en la comunitat" "suggereixo que de 
manera immediata retireu el projecte d'unificació del centre Mas Garriga i La 
Misericòrdia en les instal·lacions que ocupa actualment el Centre d'Acollida La 
Misericòrdia i valoreu la utilització d'aquest equipament per a un altre ús més apropiat 
a les seves característiques funcionals i materials" 
 
"Us suggereixo que, per contra, encamineu les vostres actuacions a procurar que els 
centres d'acollida responguin també als estàndards de qualitat dels centres 
residencials actualment aplicables, i es redueixi el nombre de places existents 
procurant que les unitats residencials noves s'assemblin el màxim a una llar familiar". 
 
Entenem de la mateixa manera que el Síndic que es vulneren els següents drets dels 
infants: 
 
- Directrius sobre les modalitats alternatives de la cura dels nens aprovades per 
l'Assemblea General de Nacions Unides, l'any 2010, art.23. 
- L'article 21.3 de la LO de Protecció jurídica del menor. 
- L'article 132 i 111 de la Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i 
adolescència. 
- Els estàndards de qualitat en acolliment residencial publicats pel Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, publicats l'any 2012, apartat (1.2.2)  
- El Programa Marc per als Centres Residencials publicat per la Direcció General 
d'atenció a la Infància i l'Adolescència el desembre de 2015. 
- El punt 2.3 del Pacte per la Infància. 
 
Per acabar, no donar suport actiu als arguments del Síndic suposa contradir la moció 
presentada a l’Ajuntament de Girona el 14 de març del 2016 pel grup municipal CiU i a 
la que es van adherir la resta de grups municipals per sol·licitar el segell de 
reconeixement de ciutat amiga de la Infància amb la voluntat de contribuir activament a 
la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants a la nostra ciutat. 
 
Per tot això, els educadors i educadores socials del centre d'acolliment Misericòrdia 
sol·liciten que s'aturi el trasllat del centre Mas Garriga a les instal·lacions del Puig d'en 
Roca i han iniciat diverses accions per aconseguir-ho. És en aquest sentit que, fent 
nostres les seves demandes, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya (CEESC) proposa al ple de l’Ajuntament de Girona els següents punts 
d'ACORD: 
 
Primer. - Exigir a la DGAIA que, seguint les recomanacions del Síndic de Greuges de 
Catalunya, retiri el projecte d'unificació del centre Mas Garriga i Misericòrdia en les 
instal·lacions que ocupa actualment el Centre d'Acolliment la Misericòrdia i eviti així la 
creació d'aquest macrocentre. 
 
Segon. - Treballar amb la DGAIA la cerca d'habitatges al municipi amb les condicions 
adequades per acollir el servei de centre d'acolliment a partir dels criteris previstos i 
que tenen com a objectiu principal el màxim benestar dels menors tutelats. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a l’apartat de 
mocions d’entitats ciutadanes, que en aquest cas n’hi ha dues. En primer lloc, la moció 
que s’ha de substanciar en primer lloc serà una que presenta concretament el Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, va referit al Centre d’Acolliment Mas 
Garriga i Misericòrdia, concretament la substanciarà el senyor Manel Ponsa, veritat? Si 
es vol dirigir cap aquí davant... Sigui vostè i els seus companys i companyes que 
l’acompanyen molt benvinguts en aquest Ple, ens agrada que la ciutadania vingui i 
comparegui en el Ple i expressi les seves inquietuds a davant de tots nosaltres, per 
tant, li agraïm a vostè. Si vol, ja es pot situar a davant del faristol. Tindrà també, com si 
fos un portaveu més d’aquest Consistori, cinc minuts també per fer la seva exposició, 
després cadascun dels portaveus dels diferents grups municipals també podran, 
doncs, fer alguna consideració o demanar algun aclariment i després tindrà un petit 
torn final per aclarir les consideracions que se li hagin pogut efectuar. Per tant, molt 
benvingut de nou i endavant. 
 
Sr. Manel Ponsa: Gràcies. Potser no podré exposar tot l’escrit, perquè són cinc minuts 
i escaig, per això prèviament demano als grups municipals que votin a favor de la 
moció que presenta el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya sobre 
Misericòrdia, encara que tots sabem que de moment a nivell pràctic l’efecte és 
simbòlic. Misericòrdia a la dècada dels cinquanta del segle passat ja va començar 
regular. Ara sorprendré, per l’època, la diputació franquista de Girona va aixecar una 
magnífica instal·lació, fins i tot amb mèrit arquitectònic reconegut, això ara és part del 
problema. La diputació tenia incentius, un era desvincular els orfes dels edificis de la 
Misericòrdia del segle XVIII, actual Casa de la Cultura, entre Jaume I i quasi plaça de 
Catalunya i entre carrer Sant Francesc a plaça de l’Hospital, va donar peu a un 
pelotazo urbanístic. Els orfes, segons quines eren les seves febleses de salut, 
passaven temporades d’estiu a la finca o de muntanya de Monells o a la finca de 
platja, que no sé on era. Les noves instal·lacions d’en Puig d’en Roca eren tan sanes i 
tan higièniques que els orfes s’hi podien passar tot l’any, un any darrere l’altre. Les 
finques de muntanya i de mar es van desvincular dels orfes. 
 
Arribem a les vaques grasses de començaments del segle XXI, si es podia fer AVE 
sense passatgers i aeroports sense avions, també es podia refer un edifici d’hospici 
amb cent cinc places, diguem-ne, arquitectòniques, cent cinc orfes no s’acumulen, 
funciona la via de l’adopció, però hi ha infants tutelats per l’Administració i infants 
immigrants no acompanyats. Poc més d’una dècada més tard, el Parlament ara indica 
que els centres han de ser de deu, màxim dotze, infants, segons criteri ja establert fa 
anys en la legislació internacional i europea. M’agradaria saber el nom dels 
responsables de refer l’edifici de l’hospici, diguem-ne, ara autonomista –autonomista 
ho dic per allò de l’AVE i dels aeroports. Que no tenen ni idea de la legislació i les 
recomanacions internacionals sobre infància? Llàstima no haver aplicat la solució 
Barcelona. Abans de començar, el síndic ho desaconsellava perquè l’hospici era de 
tipologia –la descripció és lletja– hospitalària, passadissos, habitacions, algunes 
regidores ja ho han vist. Ara parlem de cinquanta-sis infants, la majoria adolescents i 
preadolescents, en un edifici, això crida i cridarà l’atenció al Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya, en l’època de la postveritat poden ser dos edificis 
que comparteixen IBI i pla d’emergències, els de la diputació franquista, quan aixequin 
el cap, al·lucinaran descobrint que van construir dos hospicis. 
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Una cosa és la música i una altra cosa és la lletra i la Moció 94/11 del Parlament de 
Catalunya de 2017 es llegeix «els nous centres residencials d’acció educativa no 
superen les deu o dotze places» en el punt 3a, la planificació de reduir durant els 
propers anys les places de cada centre fins a arribar al màxim de deu-dotze infants per 
centre, tal com recomanen diversos informes del Síndic de Greuges. Per transacció 
parlamentària, on es deia «centres», va passar a afegir-se «residencials d’acció 
educativa». Pel que fa a la música, els diputats que van votar aquella moció trobaran 
que cinquanta-quatre infants en un edifici desafina i desafina molt, el síndic ho anirà 
recordant. 
 
Fa vint anys no va ser possible sostenir adolescents i «adolescentes» en aquell edifici, 
els adolescents primer a Montilivi, després Mas Garriga i ara tornem-hi a Misericòrdia, 
han pogut repassar els articles de premsa històrics i les condicions socials crec que no 
han millorat, com a mínim hi ha una nova dificultat, fa vint anys no hi havia xarxes 
socials, és difícil protegir de les xarxes socials tots els adolescents, inclosos els de 
Misericòrdia. Això de l’estructura desfasada no és una cosa innòcua, si la instal·lació 
és una trampa, els drets dels infants són mal atesos i els resultats són dolents. 
 
M’adreço als grups municipals de l’Ajuntament de Girona, després del franquisme i de 
l’autonomisme, dificultosament entrem en un nou període previsiblement d’una 
Catalunya amb més llibertat i esperem que també econòmica. Els 10 milions de 
misericòrdia malgastats de cara a la infància faran falta per a les instal·lacions que 
caldrà fer a mitjà termini, això ha d’entrar a les agendes dels grups municipals, les 
competències són de la DGAIA, però els infants són ciutadans gironins. 
 
Qüestió arquitectònica, 10 milions per la Generalitat... (Veus de fons.) D’acord. Qüestió 
arquitectònica, 10 milions per a la Generalitat és una mica indiferent, una altra 
conselleria hauria gastat els mateixos 10 milions i la part arquitectònica és la part 
arquitectònica del problema, em dol que s’hagi fet amb pressupostos d’infància. 
 
Solució Barcelona. L’hospici franquista de Barcelona, a diferència de Girona, es va 
buidar del tot d’orfes i els edificis s’han reutilitzat, ara és el campus Mundet de la 
Universitat de Barcelona, on es fa la formació de mestres, psicologia i pedagogia, els 
pins del Puig d’en Roca, allà són 6 hectàrees de bosc de què la universitat farda i 
publicita. Fent això en part tiro pedres contra la meva teulada, la feina de la DGAIA és 
difícil i molt important per als drets de la infància, he sentit dir que administrativament 
hauria de ser quelcom més que una direcció general per poder atendre millor les seves 
responsabilitats, hi ha una debilitat administrativa i política que dificulta poder complir 
les seves responsabilitats amb els infants, aquí la sensació potser seria més aviat la 
de prepotència. 
Moltes gràcies per escoltar. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Manel 
Ponsa. Si li sembla, pot prendre seient. I ara els diferents grups podran intervenir. 
Alguna intervenció? 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 
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94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de tot, 
agrair la intervenció i la presentació que han fet de la moció per part del Col·legi 
d’Educadores i Educadors de Catalunya. La moció que avui se’ns presenta és la 
mateixa que ja vam sotmetre a votació fa unes setmanes i que va presentar el Grup de 
la CUP, per tant, jo no reproduiré tota la meva intervenció, perquè crec que és 
innecessària. Sí que diré que en aquell moment nosaltres ens vam abstenir. Ens vam 
abstenir perquè consideràvem que per part del Govern se’ns havia explicat que hi 
havia unes converses i accions per intentar arribar a un punt d’acord i d’equilibri, avui 
pel que a mi em consta, doncs el Govern, quan intervingui, ja explicarà com estan 
aquestes accions, però sembla ser que el propi Govern donarà suport a la moció. Per 
tant, nosaltres hi donarem suport, perquè donem per fet que després d’escoltar la 
explicacions del Govern, que no puc avançar, perquè parla després de nosaltres, 
doncs seran satisfactòries en el sentit en què es presenta aquesta moció. 
 
La veritat és que la presentació que s’ha fet efectivament hi ha una part que jo no la 
puc compartir, sobretot el vocabulari que s’ha utilitzat, però com que no vull entrar en 
aquest debat, ni en aquest conflicte, perquè crec que l’important són els infants i el que 
estem plantejant com a important de la moció és el centre de la Misericòrdia i no si es 
fan servir paraules que a una li agraden més o menys o amb to d’ironia o no ironia, 
que jo crec que no tocava en una moció d’aquestes característiques, i també vull dir-ho 
i, per tant, hagués preferit que es fes d’una altra manera. Com he dit, nosaltres hi 
donarem suport. 
 
Ara bé, creiem que, com se’ns reclama per part del Col·legi d’Educadores i Educadors, 
no podem defugir del debat que estem plantejant arrel d’aquesta moció i, per tant, 
sobre quin nou model volem amb relació a aquest tema n’hem de parlar i efectivament 
l’Ajuntament de Girona no pot mantenir-se’n al marge perquè també és responsabilitat 
nostra malgrat després la competència la tingui la Generalitat. I ho dic, i aquí acabo, 
pel mateix que vaig dir quan es va presentar la moció de la CUP, que és que aquest 
nou model també pot portar problemàtiques a la ciutat de Girona que haurem 
d’abordar i, per tant, creiem que l’important és parlar-ne, parlar-ne entre tots, posar 
aquest debat sobre la taula i intentar abans de tenir aquestes problemàtiques arribar a 
punts d’acord i d’equilibri per evitar que més endavant, quan s’apliqui aquest nou 
model que aquí es demana, doncs no vagin sorgint altres dificultats que estic 
convençuda que també acabaran convertint-se, si no ho evitem abans, en mocions en 
aquest plenari demanant el que en aquell moment es consideri oportú. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola, ara. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, senyor Ponsa, 
molt bona tarda i moltíssimes gràcies per l’exposició de la seva moció. Els recordo, de 
la mateixa manera que ja els vaig recordar fa dos plens, que no hem d’oblidar que 
parlem d’infants, que al cap i a la fi són els més vulnerables de la nostra societat i, a 
més, infants en una situació familiar extremadament complicada, cosa que fa que 
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aquest tema sigui encara molt més delicat i, per tant, m’agradaria que fos quelcom que 
tots els grups presents tinguéssim en compte. 
 
Fa dos plens, quan ja es va presentar aquesta moció, nosaltres ens vam abstenir i ens 
vam abstenir per diferents motius, un d’ells va ser perquè teníem dubtes pel que fa a la 
seguretat del centre, com ja saben, és un sol edifici separat per unes portes de 
seguretat, unes portes que nosaltres, com ja els he dit, ens suposen certs dubtes a 
l’hora de mantenir la independència d’ambdós centres en el sentit del fàcil accés que 
poden tenir els nois i noies d’un costat a l’altre de l’edifici. Ens vam abstenir també 
perquè l’equip de govern va manifestar la voluntat expressa de reunir-se amb la 
consellera per tractar aquest tema i oferir al departament diferents ubicacions a la 
ciutat de Girona per poder traslladar aquests nois i noies. Ens consta que s’han produït 
diverses reunions i, com no podia ser d’una altra manera, ens consta que l’equip de 
govern ha ofert la possibilitat de treballar conjuntament amb el departament la 
possibilitat, com deia, d’oferir diferents ubicacions a la ciutat de Girona per poder 
aconseguir grups reduïts. 
 
En el transcurs d’aquest temps hem rebut tots els grups una carta del síndic i hem 
pogut llegit també la contestació que el senyor Calvo li ha fet al síndic. Ens sorprèn 
que havent enviat aquesta carta al síndic com a director general de la DGAIA, el Grup 
Municipal d’Esquerra-MES ens l’hagi fet arribar. De veritat nosaltres no volem pensar 
que aquesta duplicitat de càrrecs que ostenta el senyor Calvo hagi pogut influir en qui 
ens ha fet arribar o no aquest escrit. En tot cas, des del meu grup municipal 
entendríem que el millor seria que el senyor Calvo, per evitar suspicàcies i sobretot per 
ètica, abandonés el saló de plens durant el debat i la votació d’aquesta moció. Per 
tant, el que hem pogut deduir és que les converses amb la consellera no han arribat a 
bon port en el sentit que s’ha continuat endavant amb el nou centre en el mateix edifici 
i no s’ha tingut en compte la bona voluntat, aquesta vegada sí, per part d’aquest 
Ajuntament. Li haig de dir, senyor Calvo, i això no és una novetat, que vostès venen 
una cosa i fan tot el contrari i, per tant, li avanço, senyor Calvo, i això sí que és una 
novetat, que el Grup Parlamentari de Ciutadans demanarà la seva compareixença al 
Parlament de Catalunya. Nosaltres avui votarem la moció a favor. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, agrair al 
intervenció, però sobretot la perseverança per avui ser aquí en aquest Ple del senyor 
Manel Ponsa, però evidentment de tots els seus companys i companyes del centre de 
la Misericòrdia. Com ja s’ha dit, aquesta moció es va presentar fa dos mesos, 
aleshores el Govern no es va voler mullar i això ha facilitat que avui..., bé, que la 
DGAIA hagi tirat endavant evidentment amb aquesta proposta, que és evidentment un 
pas enrere en les polítiques de protecció a la infància i adolescència i que avui aquesta 
moció –i ho deia en Manel– és bàsicament simbòlica. 
 
Ens sorprèn i ens sap greu que la determinació i la gesticulació que han tingut en 
altres temes en la defensa dels interessos, fins i tot davant d’altres conselleries, no 
l’hagin tingut en aquest cas. En qualsevol cas, el que dèiem i ho vam dir fa dos mesos 
ja, aquesta proposta que la moció demana que es retiri és evident que és un retrocés 
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en les polítiques de protecció a la infància, i ja ho vam explicar i els informes del síndic 
són molt clars. Apostem per un model de centres petits, de centres de dimensions 
petites, familiars, etcètera, però després el que s’aposta en altres llocs no l’apliquem 
aquí. Això agreuja evidentment les deficiències ja existents com sobreocupació, com 
ràtios, sabem les diferències entre un centre d’acolliment i un CRAE, les sabem, però 
també sabem que aquests sis mesos de suposat diagnòstic tendeixen a allargar-se i 
en molts casos s’allarguen molt. I sabem també que és una etapa de trencament, de 
xoc, també important, aquest model i que respecti allò que es considera bo també en 
la fase més d’estabilitat. 
 
Per tant, nosaltres votarem que sí també en aquesta ocasió i ens afegim, perquè 
nosaltres també vam percebre aquestes incongruències del doble paper del regidor 
Ricard Calvo, i ens sumem a la petició de Ciutadans. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs el senyor Calvo, per 
Esquerra Republicana - MES. 
 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies. Gràcies al col·legi per l’exposició, pel 
to i pel contingut que en gran mesura compartim, en gran mesura, evidentment, no tot, 
sinó amb algunes discrepàncies. No ho tenia preparat així, però vist un parell de 
comentaris, manifestar que les comunicacions públiques entre el Govern i el síndic són 
públiques, la Llei de transparència així ho demana i, per tant, de la mateixa manera 
que el síndic els va fer arribar la resposta que va donar a la Direcció General d’Atenció 
a la Infància, nosaltres els vam fer arribar la nostra resposta. Per tant, no és res més 
que fer públic allò que ja és públic. 
 
En segon ordre, la DGAIA disposa d’un gabinet jurídic i d’un cap de servei jurídic que 
assessora el director general en qualsevol qüestió que afecta la relació amb el síndic o 
que afecta qualsevol de les atribucions que té aquest director general, per això el 
director general ha de tenir un registre dels òrgans de què participa, ja siguin ens 
locals o qualsevol tipologia i, per tant, així està informat i així surt també al Portal de la 
Transparència. 
 
I per últim, manifestar que el director general d’Atenció a la Infància té per costum anar 
al Parlament a explicar i a donar comptes de tot allò que es fa des de la direcció 
general, de fet, ja hi he assistit un parell de vegades i, en tot cas, encantat d’anar al 
Parlament a explicar tot allò que fem, perquè ho fem perseguint la voluntat de millorar 
la situació dels infants. 
 
Intentaré ser una mica més ràpid ara, dir que el projecte del nou centre d’acollida no és 
del tot correcte. No és del tot correcte atès que, mirin, hi ha un acord de govern, és a 
dir, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar amb un acord de Govern el 
març de 2003, imaginin-se vostès, fa catorze anys amb un acord de govern es va 
aprovar això. I de fet el setembre de 2004, quan es va encarregar el projecte, ja es va 
contemplar la creació de dos centres independents, és a dir, dir que això no era 
conegut per ningú no és ben bé real. 
 
Llavors l’Ajuntament de Girona coneix cada una de les obres que estan a la ciutat i, 
per tant, ha d’emetre els corresponents permisos i quan es va adjudicar la primera 
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fase, una fase de 6.800.000 euros de reconstrucció de l’octubre de 2009, coneixia 
aquest projecte. I quan després es va adjudicar la segona fase per un valor de 
4.800.000 euros, en el segon trimestre de 2012, també coneixia aquest projecte, per 
tant eren sabedors. I també coneixien aquest projecte l’equip directiu que estava en el 
centre d’acollida i els educadors del centre d’acollida i els serveis socials, tots eren 
coneixedors d’aquest projecte, no és un projecte que ens traiem nosaltres del barret, 
sinó que té una trajectòria, imaginin-se vostès, de catorze anys. És cert que en la 
licitació de l’equipació de mobles es fa al novembre de 2015, però l’Administració és 
lenta i això ens demostra que l’Administració és lenta, tardem catorze anys a executar 
aquest projecte. 
 
Però és que, a més a més, i aquí permetin-me també en aquesta comunicació fluida i 
transparent que tenim amb el síndic, anar a l’actuació d’ofici del síndic 2622/2011 en la 
qual el mateix Síndic de Greuges ens reclama que fem l’obertura d’aquest centre que 
està annexat a la Misericòrdia, ens ho demana, i ens demana que contestem què és el 
que s’està fent per obrir-lo. És cert que el síndic el que plantejava –i això jo crec que ja 
ho hem explicat vàries vegades– és obrir un centre de contenció, un centre d’educació 
intensiva per a noies annex al centre d’acollida. I què hem fet nosaltres? Doncs ho 
hem canviat i hem pensat que el que hem de fer és defensar que si un nen de gènere 
masculí de tretze anys té una germana de nou anys, puguin estar junts, i així ho 
aconseguirem. Actualment aquest dret, que és un dret dels infants, no es pot garantir, 
perquè el nen de tretze anys ha d’estar a vuit-nou quilòmetres de la seva germana de 
set, i això jo crec que encaixa amb l’esperit que ens estaven dient des del col·legi... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Haurà d’anar acabant, senyor 
Calvo. 
 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí. Alhora pensem que tot plegat respon a una 
voluntat de voler donar una resposta, com molt bé comentava el company del col·legi, 
als centres residencials d’acció educativa, evidentment que estem treballant i estem 
desenvolupant un pla de xoc que en menys de dos anys aconseguirem el que no s’ha 
aconseguit en vint-i-cinc anys, que és que tots els CRAE tinguin un màxim de dotze 
places; no ho hem dit així pels centres d’acollida, la realitat és molt diferent i caldria 
entrar en un debat molt més tècnics. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Com que hem 
tingut una mica d’embolic amb això dels micròfons, per això li he donat una miqueta 
més. Senyora Paneque... 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Agrair també al Col·legi 
d’Educadores i Educadors de Catalunya la presentació, ara crec que sí, pel canal que 
s’havia de fer, per tant, com a col·lectiu professional implicat, ja els vaig traslladar en 
l’anterior Ple que no em semblava que introduir aquesta moció, presentar-la a través 
d’un grup municipal, sinó a través del col·legi professional, de ben segur que facilitaria 
el debat. 
 
Com han anticipat alguns portaveus, efectivament l’equip de govern es va abstenir en 
aquesta qüestió perquè teníem pendents converses amb la pròpia consellera, amb el 
director general i d’altres representants de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
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l’Adolescència. Haig d’agrair el fet que aquestes converses es produïssin tantes 
vegades com varen ser demanades, que se’ns va proporcionar tota la informació que 
vàrem demanar, que se’ns va informar també de l’obertura de nous recursos com 
quatre CRAE a demarcació, un CREI i una casa d’infants a la nostra ciutat, per tant, 
d’això no podem fer més que valorar-ho positivament. Però, lamentablement i com 
s’intuïa pel vot de l’equip de govern en aquesta moció, no vàrem arribar a l’acord que 
nosaltres proposàvem i era que, per una banda, hi hagués l’obertura d’aquests nous 
recursos prèvia al trasllat d’aquest grup d’adolescents nois de Mas Garriga, per un 
costat, i per l’altre, que conjuntament, Ajuntament i direcció general i ho dic 
públicament, perquè hem tingut ocasió l’alcaldessa i jo mateixa de dir-ho en reunions 
de treball, però que quedi públicament palès d’aquesta manera, que tenim tota la 
voluntat de col·laborar amb la DGAIA per tal de cercar habitatges i posar a l’abast tot 
allò que estigui dins de les nostres limitacions per tal que aquests grups d’atenció a 
infància i adolescència siguin de l’entorn, com es proposava, de deu infants o 
adolescents. 
 
Jo no entraré en la discussió..., s’ha fet esment a la carta que dirigia el senyor Calvo al 
Síndic de Greuges, no entraré en la discussió legal de si els articulats es refereixen als 
centres d’acollida o als CRAE, en qualsevol cas, estic segura que tots coincidirem que 
l’atenció als infants, i més en el primer moment de contacte amb la institució i que són 
separats de la seva família o es troben separats de la seva família, de ben segur el 
treball és molt millor, molt més efectiu en grups reduïts, que no en grups més grans. 
Per tant, no és una qüestió que l’articulat limiti o no els centres d’acollida, sinó que 
l’atenció professional és molt millor. 
 
Quant al que feia esment, senyor Calvo, dels anys, vostè estava parlant efectivament 
de fa catorze anys i sap molt bé que la realitat de l’atenció a la infància ha canviat molt 
i allò que feia catorze anys podia semblar un bon projecte, en aquests moments, com 
vostè sap molt bé, el treball amb la infància i sobretot amb l’adolescència és molt més 
complex i, per tant, allò que podia semblar bé fa uns anys en aquests moments no és 
el més adequat segur. 
 
Per tant, reiterar aquesta voluntat de l’Ajuntament de Girona que recull el punt número 
2 de la moció que presenten i agrair-los novament tota la informació que ens han fet 
arribar i l’acolliment que hem tingut també a les visites de la Misericòrdia. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I si ara el senyor 
Manel Ponsa vol fer alguna reflexió final... 
 
Sr. Manel Ponsa: Sí. Comentar que hi va haver un moment, diguéssim, al Ple, fa dos 
plens, que clar, el tema era, ara nosaltres estem tranquils perquè és una moció 
simbòlica que es podria fer ara o es podria fer d’aquí quatre mesos. En aquell moment 
teníem la desesperació que fos una cosa eficient, que érem també conscients que 
tampoc..., era difícil que ho fos. Però, bé, era la desesperació. 
 
Ara, Misericòrdia serà un centre més complex, i nosaltres sabem que hi haurà molta 
feina per gestionar aquesta complexitat, i suposo que això s’anirà sabent. Aleshores i 
per això sí que és..., adreçar-me als grups municipals per dir això que es va començar 
a gestionar fa catorze anys, fa catorze anys les normatives internacionals ja hi eren i 
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com passa que es concep cent cinc places arquitectòniques quan la legislació 
internacional això no ho contemplava de cap de les maneres, ja fa catorze anys, no fa 
tres. Però bé, evidentment això no és culpa de l’actual Govern, això també ho admeto. 
I en tot cas, sí que deixar els grups municipals de dir això és una cosa que s’ha de 
posar sobre la taula i que en els propers anys s’ha d’anar treballant per donar-li una 
nova solució, perquè la que hi ha és una instal·lació que és antiquada i que no servirà 
per al futur. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Ponsa, si 
vol ja prendre seient al seu lloc... I ara nosaltres passaríem a la votació d’aquesta 
moció. 
 
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, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot en contra del Grup 
Municipal Esquerra Republicana - MES, la moció que presenta el Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya per tal que es retiri el projecte 
d’unificació del Centre d’Acolliment Mas Garriga i Misericòrdia. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció ciutadana 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 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 
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Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 

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

 

9. Moció que presenta el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat sobre 
pensions públiques. 
 
La presentació d'aquesta moció, a la que donem suport els Iaioflautes, la Marea 
Pensionista i la Xarxa pels Drets Socials de Girona, respon a la certesa que estem 
vivint una situació de pèrdua de drets socials i individuals, molt especialment en l'àmbit 
de les pensions. No es tracta d'una apreciació sinó d'una certesa, d'una constatació 
avalada per les dades de diferents organismes i des de la Xarxa pels Drets Socials, 
Iaioflautes i la Marea Pensionista i volem, una vegada més, defensar aquests drets. 
 
La crisi econòmica actual, que ara no és moment ni lloc per a valorar, ha tingut com a 
conseqüència l'augment de l'atur, l'existència d'uns salaris més baixos i, com a reacció 
davant la incertesa, la disminució demogràfica. D'altra banda, la guardiola creada amb 
el Pacte de Toledo està a punt d'esgotar-se per l'ús no previst que n'ha fet el govern 
espanyol. 
 
Darrerament, durant 2016, s'ha parlat molt de les pensions. Cal tenir present que el 
Sistema Públic de Pensions ha tingut ja dues reformes durant els últims cinc anys i, en 
lloc de donar-li l'estabilitat buscada teòricament, no han fet altra cosa que rebaixar el 
poder adquisitiu de les pensions i abocar-les, d'aquí a uns quinze anys, a una situació 
que en lloc de permetre viure serviria únicament per a sobreviure. 
 
Veiem que l'economia va créixer el primer i segon trimestre del 2016 un 3,4%, i el 
tercer un 3,2. Si mirem l'atur, ha baixat: a Catalunya ha passat, entre 2015 i 2016, del 
17,7% al 14,9%. A Espanya, en el mateix període, ha passat del 20,9% al 18,6%. Si 
tenim creixement i baixa l'atur, les pensions s'haurien de poder recuperar lentament. Si 
mirem els salaris, veiem que han baixat de mitjana un 0,3% entre setembre de 2015 i 
2016. Si mirem les càrregues socials, els diners que els empresaris han de dipositar a 
la Seguretat Social, veiem que han baixat un 0,9% gràcies a les bonificacions que 
s'apliquen a les cotitzacions. Així, les pensions publiques no poden refer-se. 
 
Les conseqüències de la reforma laboral, conjuntament amb la darrera reforma de les 
pensions, tenen i tindran un impacte nefast en la situació econòmica dels actuals 
pensionistes i, encara més, en la dels futurs pensionistes. Creix l'economia, hi ha 
menys atur però la precarietat laboral i la devaluació salarial, promoguda per la 
reforma que va aprovar el PP, ha elevat la proporció de treballadors pobres (els que, 
fins i tot amb feina, no arriben a uns ingressos suficients per cobrir les seves 
necessitats bàsiques) fins al 13,2%, el tercer nivell més alt de la UE, després de 
Romania i Grècia. Si l'economia creix (més PIB), caldria esbrinar on és, aquesta 
riquesa que es crea. 
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Espanya és un dels estats de la UE que té unes pensions més baixes. L'actualització 
de les pensions amb un 0,25% d'augment, independentment de l'IPC, no farà altra 
cosa que agreujar la situació. L'any 2011, la pensió representava el 72,4% del sou que 
cobrava el pensionista, i es preveu que l'any 2060 representi únicament el 56%, 
segons l'OIT. I això es veu agreujat per l'aplicació d'una fórmula de càlcul de la pensió 
que discrimina els pensionistes de més edat, amb una reducció major de la pensió. 
L'aplicació d'aquesta fórmula suposarà un problema greu per a les dones, perquè 
tenen una major esperança de vida. 
 
La reforma suposa, així mateix, un augment de la dificultat per poder aspirar a una 
pensió plena: la jubilació serà als 67 anys, i es farà el càlcul basant-se en els darrers 
25 anys cotitzats i demanant 37 anys de cotització per retirar-se amb el 100% de la 
base reguladora. Això, en un moment d'atur important, es pot convertir en una llosa per 
aquelles persones que han estat anys a l'atur o que han tingut la desgràcia de perdre 
la feina en els darrers anys de la seva vida laboral. 
 
El futur, segons Luis Maria Linde, governador del Banc d'Espanya, serà dur, i ens 
recomana treballar més enllà dels 67 anys (per poder pagar més a la Seguretat Social 
i poder cobrar menys temps la pensió) i anar dipositant els estalvis en una pensió 
privada per compensar la pèrdua de poder adquisitiu de la pensió pública. Això, és 
clar, qui pugui estalviar alguna cosa. Sort que Marcos Peña, president del Consejo 
Económico y Social, ens anima: "Quédense tranquilos, su pensión se la garantizo yo". 
I és cert, les pensions del futur estan garantides: any darrere any seran més minses i 
dibuixaran un futur de pensionistes empobrits. 
 
Aquestes reformes, i les conseqüències que tindran en un futur, han sortit poc als 
mitjans de comunicació, i, quan hi apareixen, sovint és per presentar-les com a 
exuberants i finançades pels joves. Al mateix temps, però, es diu a aquest joves que, a 
causa de la generositat de les pensions actuals, aquestes no podran subsistir i que ells 
hauran de cercar un refugi en les pensions privades. Resulta sorprenent la manca de 
debat social sobre aquest tema. La major part dels mitjans de comunicació vehiculen 
l'opinió dels economistes que únicament veuen la possibilitat d'accentuar les mesures 
restrictives de la despesa, sense plantejar-se altres alternatives que siguin permeables 
a les necessitats socials. 
 
Veiem i vivim la necessitat d'informar la població més directament afectada: jubilats, 
futurs jubilats o gent gran en situació d'atur. Considerem imprescindible que els 
ciutadans siguin conscients del risc que representa que es tanqui l'actual revisió dels 
Pactes de Toledo en els termes en què està plantejada actualment. Cal una resposta 
clara, unida i pública davant l'amenaça de convertir les pensions en una aportació 
residual. 
 
Com a alternativa a aquesta reforma que, segons el FUNCAS, ens pot portar a veure 
retallat el poder adquisitiu de les pensions un 35%, els signants de la moció plantegem 
i volem fer arribar a l'opinió pública les següents demandes: 
 
- Que les pensions quedin contemplades dins dels Pressupostos Generals de l'Estat 
com una despesa més. Les quotes no s'haurien d'eliminar per poder recuperar els 
Fons de Reserva de la Seguretat Social (la Guardiola). Recuperar un model de 
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revalorització automàtica de les pensions en relació amb l'IPC real per assegurar el 
manteniment del poder adquisitiu, començant per l'1,9 que es va perdre ja l'any 2012. 
Reimplantar la jubilació als 65 anys. 
- Treballar per la millora de l'actual model de pensions públiques per avançar cap a un 
model de pensió i de salari mínim per damunt dels 1.000 euros. 
- Incorporar al Règim General de la Seguretat Social les persones empleades de la 
Llar, amb tots els drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de les llacunes de 
cotització. 
- Retornar a la situació anterior al 2 d'agost de 2011 en el sistema de cobertura de 
llacunes de cotització durant el període de càlcul de les pensions. 
Així mateix, per poder garantir una vida digna als pensionistes, més enllà de les 
pensions, demanem també: 
- Eliminar qualsevol tipus de copagament o repagament sanitari. 
- Preservar els serveis públics contra la tendència privatitzadora que els va deteriorant 
i desvirtuant. 
- Reconeixement del dret a uns subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas). 
Atès que s'estan realitzant una campanya en defensa de les pensions públiques arreu 
de Catalunya, els Iaioflautes, la Marea de Pensionistes i la Xarxa pels Drets Socials 
ens hem sumat a aquestes accions i a través del Centre de Recursos per la Pau i la 
Solidaritat demanem al Ple de l’Ajuntament de Girona l'adopció dels següents acords: 
 
1. Mostrar el suport de l’Ajuntament a les reivindicacions exposades en aquesta moció. 
2. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el compromís de treballar per garantir un 
sistema de pensions dignes i basat en principis de justícia social i equitat. 
3. Proposar al Consell Municipal de la Gent Gran i als diferents Casals de Gent Gran 
de la ciutat d'implicar-se en l'organització de sessions informatives i futures accions. 
4. Oferir tot el suport municipal per tal de facilitar les xerrades informatives als centres 
cívics, OIAC i altres espais municipals que s'acordi, així com facilitar els permisos i 
l'ajuda material necessària. 
5. Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria d'estat 
de la Seguretat Social, a l'Associació de Iaioflautes de Girona a la direcció de correu 
electrònica: iflautesgirona@gmail.com 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem ara a la segona de 
les mocions de les entitats ciutadanes. En aquest cas, la presenta el Centre de 
Recursos per la Pau i la Solidaritat i va referida a un tema molt important per a tota la 
societat, que són les pensions públiques, i faran la defensa d’aquesta proposta –a qui 
demano també que vinguin cap aquí al davant– en Jordi Planas, del Centre de 
Recursos per la Pau i la Solidaritat, així com en Lluís Ciprés, de l’entitat Iaioflautes. 
Aprofito també, com he fet abans, per donar-los a vostès i a totes les persones que els 
acompanyen la benvinguda en aquest Ple. Com he comentat abans, és important que 
la ciutadania s’acosti i s’adreci a nosaltres per explicar-nos i posar-nos de manifest les 
seves inquietuds, farem com abans, potser no cal que els ho repeteixi, els cinc minuts, 
i ja han vist una miqueta com funcionava. Si vol seure mentrestant, potser un pot seure 
i l’altre no..., vostès mateixos. Tenen la paraula. 
 
Sr. Jordi Planas: Cedeixo la paraula a en Lluís, que és el portaveu. 
 
Sr. Lluís Ciprés: Bona tarda a tothom. Senyora alcaldessa, senyores regidores, 
senyors regidors, gràcies per donar-nos l’oportunitat de dirigir-nos al Ple. Els 
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Iaioflautes de Girona, el Centre de Recursos per la Pau, la Marea Pensionista de 
Girona i la Xarxa dels Drets Socials ens fem presents al plenari per demanar que 
doneu recolzament a la defensa d’un dret individual i social que cada cop està més en 
precari, les pensions, i que ens afecta a tots. Aquesta moció s’inscriu dins de la 
presentació que es farà en els municipis de Girona capital i província i forma part d’una 
campanya de recollida de signatures que es porta a terme a Catalunya i la resta de 
l’Estat. 
 
Jo em penso que seré breu, només donaré deu punts per reflexionar sobre el tema de 
les pensions. El primer, la sostenibilitat de les pensions no és un problema econòmic, 
és un problema polític. no importa quants són els que produeixen, el que importa és el 
valor del que es produeix. 
 
Segon, la productivitat és un factor decisiu en la sostenibilitat del sistema públic de 
pensions. Parlant de productivitat, tenim un exemple fàcil, l’agricultura. Fa cinquanta 
anys, el 30 per cent de la població es dedicava al camp, en aquest moment s’hi dedica 
un 4 i mig per cent, i produeix quatre vegades més que el 30 per cent que s’hi 
dedicava abans, per tant, és la productivitat el que compta, no les persones que 
produeixen. 
 
El tercer punt. La Seguretat Social no és quelcom diferent de l’Estat, la Seguretat 
Social forma part de l’Estat com forma part el Ministeri de Defensa o altres institucions. 
Les pensions no tenen per què finançar-se exclusivament mitjançant les cotitzacions 
socials, es poden finançar mitjançant pressupostos, naturalment. 
 
Les pensions és un dret dels ciutadans establert a la Constitució en l’article 50, el qual 
deixa ben clar que s’ha de mantenir el poder adquisitiu de les mateixes; abans estaven 
condicionades a l’índex de preus del consum i ara s’ha tret aquesta relació i s’ha posat 
un 0,25 per cent que fa que els pensionistes d’ara i suposo que els que vinguin, doncs, 
estiguin més en precari. 
 
La renta per capita és molt fàcil, es calcula amb la producció d’un país i es divideix pel 
número de persones; resulta que ha anat en augment: l’any 2013 a Catalunya era de 
25.205 euros, el 2014, de 26.624 i el 2015, de 27.663. Amb la qual cosa vol dir que el 
país s’ha enriquit, som més rics, no és un problema que no tinguem cèntims, és un 
problema polític, de cèntims en tenim més que abans, tot i que hi ha hagut aquesta 
petita baixada de la crisi econòmica o de l’estafa econòmica. Si la renta per capita 
creix, no hi ha motiu, sigui quina sigui la piràmide de població, per afirmar que un grup 
de ciutadans –els pensionistes– no puguin seguir percebent la pensió que els 
correspon. 
 
Setè. La taxa..., tot i les cataractes, veig bé el marcador, la taxa d’activitat és una 
variable rellevant, la incorporació de la dona al treball fa que les dones que van a 
treballar siguin actives, no hi van senyores..., hi van senyores actives i, a més, els 
immigrants que vénen aquí també generalment són persones actives, joves i capaces 
de treballar. Per tant, tenim un bon volum de taxa d’activitat. Retardar l’edat de 
jubilació no té cap sentit i sobretot tenint en compte l’atur que hi ha. 
 
També hem de considerar el percentatge dedicat del PIB a l’Estat espanyol, que és 
d’un 10 per cent, mentre que la mitjana de l’Eurozona és d’un 12,2 per cent, com 
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menys hi dediquem, més problema hi ha. Ja veieu que no parlo de la guardiola de les 
pensions, perquè això de la guardiola és per fer-nos anar cap al privat. 
 
Ja estic acabant. Més treballs públics, certes feines que no es consideren treball 
assalariat, quan la dona marxi de casa per treballar, l’augment de l’esperança de vida 
crea noves necessitats i exigeix nous serveis públics, més treballadors públics. 
I ja l’últim, l’Estat el que pretén és afavorir el fons privats de pensions de les entitats 
financeres que ja ens han esquilat prou. 
 
Per tot això, els demano el seu recolzament. 
 
Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies senyor Ciprés. Ara 
em sap greu perquè només teníem una cadira... Perfecte. Alguna intervenció? La 
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 funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, primer de tot, 
agrair-li al senyor Planas i al senyor Ciprés i sobretot al senyor Ciprés, que és qui ens 
ha fet la presentació de la moció. Efectivament jo ara seré la menys popular, perquè 
no donaré suport a aquesta moció. I d’entrada, i començaré pel final, és que no puc 
compartir de cap de les maneres que el Govern vulgui afavorir els fons privats, és que, 
és més, desmenteixo totalment el que s’ha dit. 
 
I he de dir que, home, la moció que ens presenten, que vostè s’ha saltat gairebé tota 
l’exposició de motius, hi ha dades que no són reals. I només cal..., les dades són les 
dades i els percentatges no se’ls inventen, són els que són i l’Institut Nacional 
d’Estadística els treu, l’Idescat, que és l’Institut d’Estadística de Catalunya els 
reprodueix, per tant, són dades. I és que els salaris no han disminuït de mitjana un 0,3 
per cent 2015-2016, més aviat és el contrari, han incrementat aquest 0,3 per cent. Que 
és poc? Que voldríem més? Hi estic d’acord, però les dades són les que són: que l’any 
2012 per cada nou pensionistes perdien tres afiliats a la Seguretat Social, que l’any 
2016, per cada nou pensionistes, creen set nous llocs de treball a Espanya. I, per tant, 
que en aquests moments ja el registre a la Seguretat Social de persones que estan 
treballant a Espanya torna als nivells de l’any 2009. I per què li dono aquestes dades? 
Perquè la millor manera d’assegurar les pensions és la creació d’ocupació. 
 
I ara vull recordar una cosa, vostès aquí insisteixen una vegada i una altra que han 
perdut poder adquisitiu, que les pensions han baixat... Escolti, no, l’any 2011, el senyor 
Zapatero, el Partit Socialista..., i ho dic perquè vostès a la seva moció només parlen 
del PP, bé, l’any 2011 el Partit Socialista va congelar les pensions, les va congelar, 
això vol dir que no cobraven res més del que cobraven. El Partit Popular què ha fet? 
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Garantir per llei que passi el que passi, hi hagi crisi, no hi hagi crisi, vingui un color 
polític o vingui l’altre, les pensions com a mínim –com a mínim– s’incrementaran cada 
any un 0,25. I vull recalcar molt el «com a mínim», perquè en funció que anem 
superant definitivament la situació de crisi econòmica i el país vagi creixent, les 
pensions podran créixer més del 0,25 que estan creixent en aquest moment. I tampoc 
parlen d’altres mesures molt importants i molt positives que s’han pres, com és que per 
primera vegada a la història es dóna un complement de maternitat a les dones 
pensionistes, de les quals a Catalunya n’hi ha més de quaranta mil beneficiades per 
aquesta nova mesura que va entrar en vigor l’1 de gener de 2016 i que es dóna en 
funció del número de fills que han tingut aquestes dones pensionistes, de les quals el 
51 per cent és a pensions de jubilació. 
 
Per tant, jo respecto les seves reivindicacions, però no puc estar d’acord en com 
plantegen i en com expliquen quina és la situació real... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): ...l’any 2017 –i acabo, senyora alcaldessa– del 
que realment són les pensions. Hi insisteixo, la millor manera de garantir les pensions 
és la creació d’ocupació, en això està treballant el Govern del Partit Popular amb 
Mariano Rajoy al capdavant. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Gràcies, senyor Planas i 
senyor Ciprés per l’exposició de la seva moció, estic segura que independentment del 
sentit del vot que emeti cadascun dels partits aquí representats, les pensions és un 
dels temes que més ens preocupen a tots, i ens preocupen, però no des d’un punt de 
vista egoista, sinó perquè és una realitat social i és un dels eixos bàsics del nostre 
sistema d’estat del benestar i des del Ciutadans considerem que les pensions s’han de 
protegir fent allò que calgui. 
 
Aquest Ajuntament no obstant no és l’àmbit de decisió i, per tant, aquesta moció 
extralimita les nostres competències. Com bé saben des d’aquest saló plenari poca 
cosa podem fer per la millora de les pensions ja que tenen el seu lloc de discussió al 
Congrés dels Diputats dins del marc del Pacte de Toledo i al Parlament de Catalunya, 
pel que fa a complements de les pensions. Pel que fa a aquestes dues institucions, 
tinguin la tranquil·litat que el nostre grup està treballant intensament per garantir el 
sistema i les seves cobertures. 
 
Pel que fa a l’increment de les pensions en la mateixa quantia que l’IPC el nostre grup 
considera que la millora manera de garantir l’increment de les pensions i la seva 
sostenibilitat és millorar la qualitat de l’ocupació, per aquest tema és imprescindible 
modificar el marc laboral i transformar el model productiu del nostre país. La pujada de 
les pensions tenint en compte l’IPC i no l’increment d’ingressos a la caixa pot acabar 
provocant que el propi sistema es torni insostenible, per tant, hem de tenir en compte 
l’entrada i sortida dels ingressos a la caixa, mecanisme que es fa servir, per exemple, 
a alguns països com Suècia, el mateix per poder garantir la viabilitat del sistema. 
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Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I en aquest cas 
intervindrà, disculpi, senyora Costa, la senyora Paneque, perquè vol fer una 
intervenció. Gràcies. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, Moltes gràcies. Agrair i també ho fem 
perquè van tenir a bé de venir-nos a presentar aquesta moció com a Grup Municipal 
del PSC i els volíem fer una valoració pública. Agrair-los als Iaioflautes, a la Marea 
Pensionista, a la Xarxa i al Centre de Recursos per la Pau que presentin aquesta 
moció. Nosaltres pensem que aquesta moció per desgràcia exposa fets més que 
evidents i palpables en el dia a dia de la nostra gent gran. Els fons de les pensions a 
l’Estat, és a dir la guardiola, que deia vostè que no en volia parlar, doncs nosaltres sí, 
la guardiola per fer front al pagament d’aquestes pensions l’any 2009 era d’uns 60.000 
milions d’euros, mentre que a l’any 2016 aquesta xifra s’ha vist reduïda fins als 15.915 
milions d’euros. Són dades més que preocupants de cares als pensionistes i a la 
sostenibilitat de les pensions. 
 
El Govern de l’Estat, del Partit Popular, ha estat utilitzant diners que havien de ser de 
retorn a la gent que durant molts anys havia contribuït amb el seu treball i en molts 
casos, a més a més, els pensionistes han vist com davant de la crisi, com vostès 
deien, han hagut de ser el pal de paller d’unitats familiars perquè veien com els seus 
fills i els seus nets no podien tirar endavant. I malgrat que les dades 
macroeconòmiques sembla que ens haurien de donar una visió més optimista, el cert 
és que aquests fons de reserva han estat utilitzats de manera il·lícita i s’ha creat un 
problema de seguretat. I, a part, amb aquesta actualització que feia referència la 
senyora Veray del 0,25, tenint en compte que l’IPC té puges de l’1 i mig, a totes llums, 
malgrat que s’asseguri aquest creixement mínim, el fet és que els pensionistes estan 
perdent poder adquisitiu a totes llums. 
 
Retornar al pacte social, al diàleg social. I només anomenaré unes quantes mesures 
que pensem que podrien contribuir a garantir aquesta sostenibilitat i aquest 
manteniment de les pensions i a recuperar el poder adquisitiu d’aquestes pensions. 
Per exemple, crear figures impositives de caràcter finalista i vinculades als 
pressupostos generals de l’Estat per al finançament d’aquestes pensions, per 
exemple. Incrementar les pensions mínimes, millorar també l’accés a les no 
contributives, de manera que s’ampliï el nombre de persones que puguin percebre-les i 
passar dels 5.164 euros anuals, dades de 2017, a la proposta d’aplicació de l’IPREM, 
amb la qual passaríem als 7.455 euros anuals. Incrementar les bases mensuals de 
cotització dels contractes de formació i aprenentatge. Són mesures que pensem que 
amb el diàleg social podrien contribuir a la millora de les pensions. I parlar també de 
les pensions de les dones, que són un 38 per cent inferiors a les dels homes, i que no 
han d’estar únicament vinculades a una trajectòria personal i professional, sinó a altres 
tipus de circumstàncies com vostès mateixos deien, com la cura de la gent gran, dels 
fills i que tenen també una gran transcendència social, pensem que són millores que 
podrien contribuir no només a la sostenibilitat, sinó a la millora de les pensions i que 
recuperant aquest diàleg social, doncs, de ben segur que podríem garantir aquesta 
guardiola, que, com deia vostè, no en volia parlar i jo no crec que estigui vinculada a 
les pensions privades, sinó que sí que se n’ha de parlar de la seva sostenibilitat. 
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Costa... 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP - Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Bona 
tarda, senyor Jordi Planas, senyor Lluís Ciprés, i totes les persones que esteu 
presents aquí i els que no heu pogut venir, que hi ha molta gent que a part de les 
organitzacions que han presentat aquesta moció, hi ha molta més gent que recolza les 
mogudes que estan portant i que fóra bo que aquí hagués sentit que tothom estava 
d’acord a recolzar-ho tot. 
 
Nosaltres votarem a favor de la moció i ens alegrem que Iaioflautes, Marea de 
Pensionistes i la Xarxa de Lluita pels Drets Socials, com he dit abans, amb el 
recolzament d’altres organitzacions i particulars, treballin plegats contra la pèrdua d’un 
dels drets socials que és un dels pilars bàsics de la nostra societat. Un govern que es 
gasta la guardiola de les pensions no té dret a governar; ho sento, senyora Veray i 
altres governs que han anat buidant la guardiola de les pensions. Així de clar ho diem i 
confiem que el nou país el govern prioritzi el benestar dels nostres pensionistes 
garantint una pensió que cobreixi les necessitats de les persones, és un mínim 
respecte per a aquelles persones que a llarg de la seva vida laboral han estat cotitzant 
per tenir una vida decent quan deixen de treballar. 
 
No hi ha excusa per retallar, no valen estadístiques, ni al·legar la crisi, ni l’atur, 
etcètera, no ens colaran un pla de pensions per afavorir la butxaca dels de sempre, no 
permetrem que vagi per aquí, perquè si no la pensió pot acabar convertida en una 
renda bàsica de tal manera que deixar de treballar suposi per a aquelles persones que 
no disposin d’un patrimoni suficient abocar-se a una dràstica reducció de l’estàndard 
de vida. Les pensions varen ser dissenyades en uns paràmetres que ara que ara han 
canviat, però no s’ha fet res per adequar-les a aquests canvis i impedir arribar a una 
situació insostenible com la que tenim actualment. Com diu la moció, les 
conseqüències de la reforma laboral conjuntament amb la darrera reforma de les 
pensions tenen i tindran un impacte nefast en la situació econòmica dels actuals 
pensionistes i encara més en la dels futurs pensionistes, i equivocat està el que pensi 
que és un problema de les persones que han arribat al final de la seva vida laboral, ho 
és també dels joves que s’incorporen al món de treball i dels que ja estan ocupats, és 
un problema que ens afecta i afectarà a tothom. 
 
I per agreujar la situació hem d’afegir la pressió que exerceix la banca, que no para de 
pressionar els governs perquè introdueixin mesures fiscals, perquè augmentin les 
contribucions dels ciutadans als sistemes privats de pensions. Però com volen que la 
gent tingui plans de pensions amb els salaris tan baixos? I amb quina garantia? 
Aquesta és la solució? Per nosaltres no ho és de cap manera. Quan arribi el moment 
que molta gent hagi de cobrar, els plans de pensions tampoc es podran cobrir; ja s’ha 
vist en països que fa anys que funcionen amb aquests plans. 
 
Considerem que el Consell Municipal de la Gent Gran ha d’implicar-se en aquesta 
lluita i treballar conjuntament amb els actors més directament implicats, obrint l’entrada 
de col·lectius afectats perquè cal que s’apoderin en aquesta defensa, posem doncs 
des de l’Ajuntament tots els mitjans que demana la moció i més. Avui parlem de 
pensions, però caldrà treballar plegats amb la resta de temes que s’han quedat sense 
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resoldre per a les persones grans, com pot ser la «vivenda», la cura i totes les sortides 
a les necessitats que la vellesa adquireix i que no hem solucionat al llarg dels anys. 
Estem parlant del sector més oblidat. 
Gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Maria 
Mercè Roca... 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Benvinguts, senyor Planas, senyor Ciprés. Moltes gràcies per haver presentat aquesta 
moció. Bé, si hi ha dues etapes de la vida en què la societat ha de protegir de totes, 
totes les persones, són la primera i l’última, els infants i la gent gran i la moció que ens 
ocupa fa referència a l’última etapa de la vida i a les pensions, que haurien de 
permetre de viure amb tranquil·litat i amb seguretat, cosa que ara per ara no 
s’acompleix. En realitat la majoria de pensions no permeten de viure amb tranquil·litat, 
que no vol dir res més que viure precisament sense pensar contínuament, cada dia, en 
la pensió. La majoria de pensions fan impossible de complir les necessitats bàsiques i 
mínimes i un nombre molt elevat de pensionistes, dones sobretot, viuen amb l’ai al cor, 
amb un estrès que no els permet afrontar amb alegria l’última etapa de la vida i 
sempre amb la por de no tenir cap imprevist, perquè una caldera que es fa malbé és 
un problema sense solució i unes plantilles que no entren a la Seguretat Social són un 
luxe que molta gent no es pot permetre. La pobresa, diuen, té cara de dona 
pensionista, que sovint, encara ara, continua ajudant la família i parant la taula per fills 
i néts perquè la pensió és una misèria, però alhora és un miracle que es multiplica com 
els pans i els peixos gràcies a una generosa i abnegada manera de fer de la gent gran. 
La pobresa dels pensionistes es porta amb una dignitat extraordinària. 
 
El fet és que som a les antípodes d’aquell anunci de «la Caixa» de fa uns anys que 
tots recordaran, si més no els que tenen una certa edat, que deia «quan em jubili, vull 
viure bé, sense treballar, vull viatjar, la dolce vita m’està esperant», i ara pensar en 
aquest anunci realment és una burla i fa molt de mal al cor, perquè anem a pitjor i la 
incertesa és total. 
 
Per tant, totalment d’acord amb els termes de la moció, sobretot molt d’acord amb la 
necessitat d’informar la població més directament afectada del risc real que les 
pensions es converteixin en una aportació residual, informació sempre que tothom ho 
sàpiga i ens agradaria que aquesta moció realment corregués per tots els ajuntaments, 
per tots els consistoris i que s’aprovés al major nombre d’ajuntaments possibles. 
D’acord també que les pensions quedin contemplades en els pressupostos generals 
de l’Estat com una despesa més, d’acord també a no allargar l’edat de jubilació i 
d’acord també a treballar per una pensió i un salari mínim d’un mínim de mil euros. 
Gràcies, doncs, un altre cop per haver presentat aquesta moció i no cal dir que li 
donarem suport. 
Gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas... 
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Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt 
benvinguts, senyor Planas, senyor Ciprés, i moltíssimes gràcies per la seva exposició. 
Ja m’avanço, no els ho deixaré per al final, evidentment donarem suport a la moció 
que avui presenten aquí. Si bé els voldria fer una reflexió, perquè jo crec que és 
important. Molt més enllà potser de les disputes que hem vist avui aquí de qui ho ha fet 
i qui ho ha deixat de fer, el que planteja aquesta moció és un problema de present, un 
problema de demà, però també enfoca un problema que va de demà-passat i de futur, 
sobretot quan les polítiques de benestar en una societat cada vegada més robòtica, 
per dir-ho d’alguna manera, trencarà aquest binomi del sistema intergeneracional 
respecte a aquest dret individual de les pensions. Per tant la reflexió envers les 
polítiques de benestar ha de ser profunda i urgent, i evidentment, com apuntaven, no 
ha de dependre del volum de gent que treballi, sinó d’una política real d’un estat per 
defensar que aquella gent que ha treballat té dret i té l’oportunitat de jubilar-se i de 
viure. 
 
Fa un moment una portaveu, en aquest cas la senyora Maria Mercè Roca, apuntava 
un anunci del passat; a mi el que em preocupa és un anunci del present. No sé si l’han 
vist, no faré propaganda del producte alimentari que s’anuncia, però hi ha un moment 
que la mare no vol donar un determinat menjar al nen perquè s’ha portat malament i 
una veu en off diu: «Millor que li donis perquè aquest és el que et pagarà la pensió del 
futur.» A part de ser un anunci que banalitza una qüestió tan transcendental com 
aquesta, posa en evidència la problemàtica que estem vivint avui en dia. La 
problemàtica que algú ha trencat allò que el meu avi feia, per exemple, el meu avi feia 
sobres i tenia un sobre que era el sobre de l’estalvi, hi ha posat mà en aquest sobre de 
l’estalvi per destinar-lo a inversions que han sigut poc productives. Potser ara 
recordarem determinades indemnitzacions d’un Castor o de determinades qüestions 
que han implicat que un determinat estat s’hagi vits abocat a pagar qüestions que no 
pertocarien o a fer inversions que potser no pertocarien en un determinat moment, 
ficant la mà en aquest sobre, que era un sobre elemental i necessari pel futur de 
vostès, de nosaltres i dels que vindran. Per tant, evidentment teníem de donar suport a 
aquesta qüestió, tenien de deslligar-ho com bé han dit en la seva exposició del volum 
de joves que treballen, sinó que és el dret que pogués jubilar-se, i evidentment tot això 
encarant-ho amb una idea molt clara i és que s’ha de fer una reflexió molt important 
amb les polítiques de benestar del futur. 
 
I voldria acabar fent una reflexió. Quan una determinada entitat ofereix un pla de 
pensions, quan això deixa de ser una oportunitat i passa a ser una necessitat, és que 
alguna cosa no funciona. És lliure qualsevol entitat de proposar en el mercat plans de 
pensions, però quan aquests plans de pensions són l’única eina i l’única possibilitat i 
una necessitat urgent per assegurar-te el futur és que el sistema de polítiques de 
benestar ha fallat, i a això hem de posar-hi remei, per això donarem suport a la moció. 
Moltíssimes gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, si de 
cas, a la votació d’aquesta moció ciutadana, si volen ocupar ja... Ai, disculpin, té raó, 
sí, sí, té raó, sort que m’ho ha fet recordar vostè. 
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Sr. Lluís Ciprés: Sí, és que seré molt breu. I cordialment a la senyora Veray li diré que 
jo he llegit el que portava escrit i portava escrit «l’Estat», jo no he parlat de govern del 
PP, ni de govern del senyor Zapatero, no m’ho ha sentit a dir, jo he llegit el que portava 
escrit, si no, no me’n recordaria, i he parlat de l’Estat, no de cap govern. 
A la portaveu de Ciutadans, li vull explicar que la gent gran quan anem al geriatre ens 
diu que per la salut, a part de fer una mica d’esport, que siguem activistes, i quan diem 
activistes i si som de poble, diem «a on?», diu «a l’Ajuntament comenceu». Per tant, 
qualsevol problema, per gros que sigui, al primer lloc que ha d’arribar són els 
ajuntaments. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Sr. Jordi Planas: Agrair a l’Ajuntament que ens permeteu fer realitat la democràcia, 
que és la participació de la gent de base. I permeteu-me afegir-hi: les pensions no han 
de ser mai una mercaderia; allò que t’ofereixen els bancs i les caixes és pura 
mercaderia, alerta. Aquí s’ha lligat el tema de les pensions amb el tema dels drets 
humans, del treball, la feina, deixem una bona herència (...), no hi ha treball per tothom 
i l’alternativa és repartir el treball, hi han d’haver polítiques que ho regulin així. Els que 
tenim fills i sabem molt la situació que es troben ben preparats per donar a la societat i 
que estan immobilitzats. Drets humans, dignitat i dignitat als que ja ens n’anem pels 
que us quedeu pugueu tenir un altre món diferent amb esperança. 
Gràcies. Per molts anys. 
 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ja poden prendre seient. Moltes 
gràcies a ambdós per les seves reflexions i passaríem, doncs, a donar compliment a la 
votació d’aquesta moció. 
 
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, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i el vot en contra 
del Grup Municipal del Partit Popular, la moció del Centre de Recursos per la Pau i la 
Solidaritat sobre pensions públiques. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal 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. 

En contra: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
 
MOCIONS: 
 
10. Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP-CRIDA PER GIRONA per 
ampliar i millorar la xarxa de parcs urbans infantils de la ciutat de Girona. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
La ciutat de Girona disposa d'una xarxa de zones verdes suficient en el sentit que 
compleix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de que cada 
ciutadà disposi d'un mínim de 10 m2 de zona verda. Segons dades de l'Observatori de 
l’Ajuntament de Girona, la nostra ciutat disposa actualment de 13,3 m2 de zona verda 
per habitant. Cal posar en valor aquestes dades atès que nombroses ciutats de l'estat 
espanyol i del nostre país no arriben als estàndards recomanats per l'OMS. Si bé és 
cert que d'altres la superen amb escreix com el cas de la ciutat d'Igualda, que disposa 
d'uns 28 m2 de zona verda per habitant. A la nostra ciutat, aquestes zones verdes, 
però, estant repartides de forma desigual, de manera que hi ha barris amb dèficits 
importants en aquest sentit. 
 
El mateix passa amb les zones de joc infantil. Considerem que a la ciutat de Girona hi 
ha un bon nombre de zones de joc infantil (122) però estant distribuïdes de forma 
desigual. Alhora la majoria dels parcs infantils que hi ha instal·lats a diferents punts de 
la ciutat estan pensats per mainada de fins a 10 anys i això genera un dèficit entre la 
mainada de més edat, que veu que a mesura que va creixent es redueixen els espais 
de joc pensats per a ells. La situació s'agreuja si parlem d'inclusivitat, són diversos els 
parcs que encara tenen problemes d'accessibilitat a la diversitat funcional i hem de 
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lamentar que actualment a la nostra ciutat no disposem de cap parc realment inclusiu 
del qual pugui gaudir plenament la mainada amb algun tipus de discapacitat. I és que 
la instal·lació de zones de joc infantil sovint s'ha fet de forma poc planificada i 
prioritzant criteris econòmics. 
 
Recordem que ja la Convenció dels Drets de l'Infant de 1989 reconeixia el dret al lleure 
en totes les edats i comprometia les administracions a garantir-lo. A més, però, la 
nostra ciutat sempre ha volgut sumar-se a iniciatives de promoció dels drets dels 
infants. En aquest sentit, Girona va signar el 1990 la Carta de Ciutats Educadores que 
preveu que l"ordenació de l'espai físic urbà atendrà les necessitats d'accessibilitat, 
trobada, relació, joc i esbarjo i un major apropament a la natura" (art. 8) i que els 
ajuntaments han de vetllar per a proporcionar espais i equipaments per a la infància i 
el jovent, així com garantir la qualitat de vida a través, entre d'altres, de l'accés a 
l'esbarjo i a un medi ambient saludable (articles 10 i 11). També darrerament amb 
l'aprovació del Pla Local de la Infància i l'Adolescència (PLIA) i dotant-nos del Consell 
d'Infants de Girona, hem obtingut el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància. 
Precisament el PLIA fa èmfasi en garantir oportunitats de lleure a tota la mainada i 
reconeix entre les actuacions vigents un projecte de millora de les zones de jocs 
infantils i la seva accessibilitat (eix de mobilitat, espai públic i seguretat), així com 
proposa la redacció d'un Pla d'Equipaments per a la Ciutat de Girona (zones d'esbarjo, 
de joc, parcs de salut) i establiment d'uns criteris com a guia d'actuació (acció 1.2 del 
mateix eix). 
 
Els parcs urbans i les zones de joc infantil acompleixen una doble funció. Per una 
banda son un element per a potenciar el joc i l'aprenentatge, la convivència i el gaudi 
de l'espai públic i, per l'altra, son un potent factor de qualitat de vida perquè aporten 
aire net, pacificació i una evident millora del medi ambient. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona, proposa els següents 
PUNTS D'ACORD: 
 
Primer. Que abans de finals d'any es redacti el Pla de Zones d'Esbarjo i Salut de 
Girona per a ampliar i millorar la xarxa de parcs urbans a tots els barris de la ciutat, 
incloent un calendari de desenvolupament a quatre anys vista. Aquest pla ha de 
preveure criteris d'edat i inclusivitat. 
Segon. Que es planifiqui una gran zona d'esbarjo per a totes les edats i seguint criteris 
d'accessibilitat i inclusivitat al parc de la Devesa. Aquest parc podria esdevenir un parc 
emblemàtic de la ciutat, adaptat a l'entorn i amb elements característics de Girona. 
Tercer. Que s'inclogui la informació de la ubicació dels parcs infantils als mapes de la 
ciutat, també aquells destinats al turisme. 
Quart. Que es faci la reserva pressupostària adient per a desenvolupar les actuacions 
previstes. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a les mocions 
proposades pels diferents grups municipals. En primer lloc, una moció proposada per 
CUP-Crida per Girona respecte a ampliar i millorar la xarxa de parcs urbans infantils. 
Qui substanciarà? La senyora Pèlach. Doncs endavant, si us plau. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
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94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Aquesta 
moció parteix de dues constatacions, una és que la mainada, conforme va creixent, 
perden espais de joc, aquest és un fet. I l’altre és que hi ha mainada que per motiu que 
té una discapacitat o unes dificultats de mobilitat o unes capacitats sensorials, doncs 
no n’ha pogut gaudir mai d’alguns espais de joc. Però parteix també del convenciment 
de la importància del joc, de la importància per a l’aprenentatge, per al benestar físic 
emocional, etcètera, i de la importància d’aquest joc a totes les edats, no només en 
una etapa infantil restringida en el que podríem dir l’etapa primerenca escolar, sinó la 
importància del joc a totes les edats i també del convenciment de potencial 
cohesionador de l’espai públic. Doncs són aquestes premisses les que ens fan tirar 
endavant i portar avui aquesta proposta de moció. 
 
I és que entenem que la nostra ciutadania hi creu en aquesta importància del joc 
també, precisament en aquesta ciutat disposem d’un festival del joc que en els darrers 
anys omple la nostra ciutat durant un cap de setmana, però que allarga les activitats a 
molt més que un cap de setmana, però també ja des de 1990 vam sumar-nos a la 
Carta de ciutats educadores, que precisament preveia, entre altres, que l’ordenació de 
l’espai físic urbà s’hi ha de tenir en compte la relació, el joc l’esbarjo, etcètera. Però 
també més recentment hem aprovat, aviat farà un any, l’agost passat, un Pla local de 
la infància i adolescència, el PLIA, que actualment no s’ha concretat, de fet en aquell 
moment ja ho vam dir «estem aprovant una sèrie de declaracions d’intencions, però no 
tenim ni un pressupost, no tenim un calendari, no tenim unes eines de seguiment», i 
avui ha un any i avui el que veiem és que no s’ha concretat, almenys no tenim 
constància de com s’ha concretat aquell Pla local d’infància i adolescència. 
 
Per això nosaltres amb aquesta moció fem una proposta concreta i és que es 
desenvolupi una de les mesures previstes en aquest pla local, que és el Pla de zones 
d’esbarjo i salut. Demanem que es desenvolupi i demanem que es faci tenint en 
compte criteris d’edat i d’inclusivitat, precisament perquè creiem que hi ha aquesta 
mancança a la nostra ciutat, precisament perquè hem pogut contemplar que les fitxes 
actuals en aquesta diagnosi que de fet més o menys ja tenim feta sobre els parc 
infantils i els parcs de salut i les diferents instal·lacions en aquest sentit a la nostra 
ciutat, no es contempla el criteri d’edat i sí que es contempla el criteri d’accessibilitat, 
però no el d’inclusivitat, perquè, quan parlem d’inclusivitat, volem dir anar més enllà, 
no es tracta només que puguem accedir en el parc amb una cadira de rodes i que, per 
tant, hi hagi una rampa o que l’accés sigui planer, sinó que la mainada pugui gaudir 
plenament i d’una manera autònoma dels parcs infantils, tota la mainada, sigui quina 
sigui la seva diversitat funcional. 
 
Per tant, el que demanem és que es desenvolupi aquest Pla de zones d’esbarjo i 
conscients de les dificultats per canviar les estructures, entenem que això s’ha de 
planificar, però s’anirà desenvolupant i executant amb el temps. I proposem, ens 
atrevim a proposar un cas concret i és el de la Devesa, tenim aquest parc que estem 
definint i que no acabem de concretar com es definirà i demanem que s’hi pugui 
preveure que inclogui un parc d’esbarjo infantil, adolescent i per què no d’adults també 
que sigui un parc emblemàtic com ho és la Devesa en sí. 
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Finalment també demanem que precisament per la ciutadania de Girona, però també 
per la gent que ens visita, aquests parcs infantils estiguin detallats en el plànols que 
disposem de la nostra ciutat; això actualment no queda reflectit i, per tant, demanem 
que també s’identifiquin, perquè és una cosa que crec que s’agraeix perquè 
normalment no tenim coneixement de tots els parcs infantils i on estan situats a la 
nostra ciutat i, per tant, crec que és d’agrair també que quedin situats. 
 
Per tant, són tres propostes concretes que creiem que ajudarà que es posi en valor 
aquesta importància del joc a totes les edats i facilitarà que la mainada, conforme vagi 
creixent, continuï podent gaudir d’espais de joc i, per tant, l’espai públic a la nostra 
ciutat, però també ho pugui fer tota aquella mainada que sovint té dificultats per gaudir-
ne per raó de les seves dificultats de mobilitat o discapacitats sensorials. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que 
nosaltres donarem suport a la moció, senyora Pèlach, però sí que li he de dir que en la 
seva intervenció..., perquè potser és que jo ho he entès malament, llavors si és un 
problema de comprensió meu, per això li vull preguntar, perquè nosaltres enteníem 
quan vostè parla de Pla de zones d’esbarjo i salut, doncs que també inclouríem els 
parcs de salut, que no són per als infants, és més per a la gent gran, però que també 
són importantíssims per a la ciutat de Girona; crec que en tertúlies radiofòniques hem 
coincidit més d’una vegada a defensar que en calen més. Sí que és veritat que en 
tenim a la ciutat de Girona, que la diputació va fer una aportació en aquest sentit per 
crear-ne algun, però tots sabem que tenim demandes de diferents barris on volen que 
se’ls instal·li. Per tant, nosaltres enteníem que malgrat el títol de la moció era molt de 
de zones infantils, també al parlar del Pla de zones d’esbarjo i salut de Girona, doncs 
ampliàvem en aquest sentit altres conceptes que creiem que són tan importants com el 
dels jocs infantils. 
 
Pel que fa al tema de la Devesa, que per nosaltres ja de per si la Devesa és una gran 
zona d’esbarjo on hi conflueixen nosaltres creiem que totes les edats, ara i en el 
proper..., en la renovació, remodelació i potenciació que s’ha de fer del parc de la 
Devesa, això s’ha de mantenir. Per tant, el punt número 2, que jo no li diré votem per 
punt, no, el número 2 és que el donem per fet, que serem capaços d’arribar a un acord 
que en el nou pla de la Devesa, doncs, trobar aquest encaix de gran zona d’esbarjo 
per a totes les edats perquè és que si no per nosaltres perdria el gran encant que té el 
parc de la Devesa, de punt de trobada no només de la gent que viu a Girona, petits, 
mitjans i grans, sinó també de la gent que ens visita, per tant, en aquest sentit creiem 
que això ja es dóna ara i s’ha de seguir donant. I llavors que s’inclogui la informació de 
la ubicació dels parcs infantils i de salut en la informació que es dóna, si m’ho accepta 
en aquest sentit de fer-ho més extensiu, perquè crec que també és important que la 
gent de Girona sàpiga ben bé on estan ubicats aquests parcs de salut. 
 
I amb relació a l’últim punt, que no és motiu com li dic que no li votem la moció, sí que 
és veritat que efectivament suposo que això s’estan referint a l’any 2018, més que res 
perquè el pressupost de l’any 2017 està tancat i aprovat. I, per tant, escolti’m si 
aquesta moció tira endavant, jo estic segura que quan cada un dels nostres grups 
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polítics negociï amb el Govern els pressupostos tindrà en compte aquesta demanda 
perquè figurin l’any 2018, doncs entenent que l’any 2017 està tancat i, per tant, el 
marge de maniobra que tenim en aquest sentit és poc. Però com que podem treballar 
els mesos que queden de 2017 amb tot el que vostès aquí ens diuen, estic 
convençuda que de cara al 2018 ens en sortirem per aquesta reserva pressupostària 
que vostès aquí apunten. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Estem plenament convençuts 
de la necessitat de millora dels parcs de la ciutat i així ho hem demostrat amb les 
propostes de millora i adaptació als nostres parcs, tant pel que fa a l’adaptació dels 
espais per a nens amb discapacitats com amb la introducció de les icones de fàcil 
comprensió per millorar la comunicació i entesa per part dels infants. 
 
Aquesta moció incorpora millores a la ciutat, millores amb les quals estem totalment 
d’acord i ens posem a la seva disposició per poder coordinar i establir la priorització de 
les tasques d’adaptació dels diferents parcs de Girona. El parc de la Devesa, per la 
seva extensió i ubicació, és un espai privilegiat que té la ciutat de Girona i sobre el 
qual es poden crear nous espais i millorar el seu ús. En paral·lel amb el pla que està 
preparant l’equip de govern i en breu hauríem de conèixer amb més detall, si es porta 
a la realitat, la creació del nou espai que proposa la moció entenem que és una millora 
intergeneracional que dóna solució a la necessitat de parcs per a majors de deu anys. 
Accessibilitat, diversitat, seguretat, il·luminació i neteja són els punts bàsics que s’han 
de reforçar als parcs existents i garantir als nous emplaçaments. La informació sobre 
els mateixos i les guies i normes d’ús dels parcs han de ser de coneixement públic, 
doncs no són només espais d’esbarjo per a residents, sinó també per a visitants de 
fora de la ciutat, d’aquí que la proposta d’aparició dels parcs a les guies i mapes és un 
punt que trobem totalment necessari, per tant, és un punt que trobem positiu. No 
obstant, el Pla d’esbarjo zona i salut no pot tenir un marc temporal tan restrictiu, doncs 
creiem que no garanteix la qualitat que els nostres parcs necessiten pel suport als 
nostres infants, per la millora de les seves zones de jocs i esbarjo, per l’enriquiment de 
la ciutat per fer-la més amigable i inclusiva, per tot això i perquè s’ha de fer en temps i 
forma correcta, ens abstindrem en la votació de la seva moció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ja els 
anuncio que el nostre vot serà favorable en aquesta moció, estem d’acord que es faci 
aquest Pla de zones d’esbarjo i salut de Girona. Nosaltres apostem per una ciutat que 
sigui realment educadora i, en aquest sentit, el que ens agradaria és que tota la ciutat 
permetés que els nens es moguessin amb seguretat, amb llibertat, amb tranquil·litat, 
una ciutat i uns espais que permetessin el joc espontani, per exemple, per tant, no 
hem de pensar sempre en parcs on hi hagi instal·lats gronxadors només, sinó espais, 
zones –i de fet el nom ja ho diu, zones d’esbarjo i salut–, per tant, que permetin 
l’activitat esportiva, l’activitat de lleure, això que els deia, el joc espontani que no 
sempre ha de venir regit per uns aparells instal·lats que sempre vénen condicionats 
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per una dotació pressupostària alta, per un manteniment. I per tant que una ciutat es 
mostri amable amb els seus infants i que ens permeti allò que moltes vegades 
reclamem tots d’una ciutat agradable que permeti que els nens juguin al carrer. 
Aquesta expressió que molts enyorem i que ens agradaria que les nostres ciutats 
permetessin, ens sembla que és el model cap a on hem d’avançar, per tant, un 
urbanisme que tingui present aquests criteris i que contempli la possibilitat que la 
mainada jugui amb tranquil·litat i amb seguretat. Ens sembla pertinent, per tant, que 
s’avanci en aquesta línia. 
 
Ens sembla també que aquest esforç s’ha de fer especialment en aquells parcs que ja 
disposa la ciutat, per exemple, el parc de la Devesa hauria d’avançar en aquesta línia, 
per tant, estaríem d’acord i segurament quan puguem tenir l’ocasió algun dia de 
debatre sobre el pla especial de la Devesa tindrem aquesta oportunitat de parlar-ne, 
però també en d’altres parcs que hem aprovat, com per exemple el Parc de les 
Pedreres o, per què no, el parc de les hortes de Santa Eugènia i d’altres parcs també 
de què disposa la ciutat en què els nens hi haurien de poder també tenir un espai o 
que es pensés en ells a l’hora de dissenyar aquests parcs de ciutat també. 
 
I una altra de les iniciatives que a vegades també parlem en aquest plenari, que és per 
exemple una cosa tan senzilla com és facilitar que s’obrin els patis escolars, i ja són 
unes instal·lacions que tenim a la ciutat i que a vegades hi veiem mainada jugant-hi, 
però que han hagut de saltar una tanca perquè no s’ha pensat la manera que això es 
faciliti; en alguns casos sí, hi han hagut algunes experiències molt puntuals, però 
creiem que valdria la pena avançar en aquesta línia perquè ja són instal·lacions que la 
ciutat disposa i, per tant, que permeti lliurement que un grup de mainada pugui entrar 
en un pati a jugar o a practicar esport. 
 
Bé, per tots aquests motius estem, com deia, totalment d’acord en avançar en aquesta 
línia i el nostre vot serà favorable. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas... 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Vagi per endavant que 
no els votarem a favor la moció, però no tant pel que han dit, ni el contingut, sinó pel 
que ara intentaré..., ni els valors que traspua la mateixa, perquè els compartim 
íntegrament, sinó perquè aquesta dinàmica..., i si m’ho permeten i ho dic amb to 
totalment amigable i amb voluntat de no generar polèmica, però sí que la definiria, 
entre cometes, obsessiva de marcar tant calendari exhaustiu i temps (...) com és «al 
de sempre ho hem de tindre fet i hem de començar-hi a col·locar diners». Perquè si 
realment tinguéssim tot el seu calendari i haguéssim de pressupostar tot el que ens 
han demanat, jo no sé com s’ho faria la regidora d’Hisenda d’aquest Ajuntament, però 
potser hauríem de començar a demanar no plans de pensions als bancs que estàvem 
demanant, sinó hipoteques altíssimes per assumir tot allò que a cada Ple ens 
demanen. 
 
Mirin, els diré tota la tranquil·litat del Pla local d’infància i adolescència poden dir si fa 
un any o no fa un any, però va fer una feina excel·lent que és definir tot un seguit de 
mesures que van molt més enllà de la que vostès plantegen avui aquí per treballar en 
favor de la infància i de l’adolescència. Mesures que són molt complexes i avui ho 
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acabem de veure amb l’exposició de tots i cada un dels portaveus. El senyor Terés ho 
acaba de dir fa un moment, hi ha entremig una qüestió urbanística, també ha introduït 
una qüestió de mobilitat, ha dit la ciutat amiga on no necessàriament s’ha d’anar a un 
parc, sinó a un espai determinat on s’hi pugui jugar. Per tant, totes aquestes mesures 
que vostès plantegen requereixen un treball transversal de totes les àrees de 
l’Ajuntament i una reflexió molt important del que serà la ciutat de futur i això suposo 
que hi coincideixen tots. Sí que evidentment ja els ho dic, la Devesa el que proposen 
ho permet i ho voldrem fer així, només faltaria, però hem de parlar de moltes altres 
qüestions que impliquen treballs que estan fent, treballs excel·lents com és la gestió 
diferenciada que estan fent avui en dia el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient 
d’aquest Ajuntament. És a dir, hi ha tot un seguit de tasques que ja van encaminades 
amb aquesta finalitat a una transformació global de ciutat que busca evidentment 
afavorir no només els joves, sinó també els jubilats que estàvem parlant fa un moment 
a una ciutat, com deia el senyor Terés, molt més amiga de tothom, més amiga dels 
ciutadans que no tant potser de l’asfalt i dels edificis. Però això és complicadíssim. 
 
Si vostès ens diuen, escolti, no li posem la frontera del desembre, d’aquest desembre, 
perquè la voluntat és calendaritzar totes les mesures del Pla d’infància, no només 
aquesta, sinó és que ens trobarem a cada Ple una petició diferent de les diferents 
mesures del Pla d’infància. És a dir, marquem-nos en tot cas entre tots un objectiu de 
totes aquelles mesures que estableixen. Establim un calendari de treball de totes i 
cada una d’elles, participem-hi tots i realment anem a transformar la ciutat que 
realment tots aspirem, perquè al final ens quedem amb la sensació que som els 
dolents de la pel·lícula aquí dient «no, necessitem més temps», és que cal molt més 
temps per reflexionar moltes més coses. Això no afectarà un possible POUM de la 
ciutat de Girona? Què passarà amb un Eixample que no hi han zones verdes? 
N’haurem de fer? Aquesta és realment la política cap a on tenim d’anar encarats? Per 
tant, la reflexió és molt més profunda. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sr. Ribas, ha d’anar acabant. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Acabo de seguida, senyora alcaldessa, disculpi. 
Per tant, el que els demanaríem: no posin termini. I acabo aquí. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol fer una 
intervenció final... 
 
La Sra. Laia Pèlach Saget (CUP - Crida per Girona): Sí, miri, amb relació al parc de 
salut, l’hem inclòs..., o sigui, no era l’origen de la moció, però l’hem inclòs precisament 
perquè la mesura del PLIA ho preveia així. Amb relació al regidor Terés, absolutament 
d’acord, de fet, en altres plens he esmentat Tonucci precisament, qui parla de la ciutat 
dels infants i ben bé en la línia del que vostè comenta i evidentment també en 
l’optimització d’instal·lacions, només faltaria. 
 
El Govern, miri, tenen molt poc interès, diguéssim, a parlar de les nostres mocions. Em 
sorprèn que ara avui em vingui amb aquesta proposta perquè jo precisament no fa 
gaire vaig parlar al regidor Alcalà, li vaig dir: «–Escolti, aquesta moció que hem 
presentat, la defensarà vostè? Com la té? –No és que encara no ho tenim clar, si de 
cas ja quan ho parlem li direm alguna cosa.» Jo encara no he rebut cap trucada que 
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em digui «la moció, això, li proposaríem canviar això altre», no l’he rebut, per tant, ara 
que em vingui a dir això em sembla molt demagògic, com a mínim. 
Amb relació a la nostra obsessió a marcar calendaris, miri, la nostra obsessió a marcar 
calendaris és la resposta al seu poc interès a fer-ho, perquè són especialistes a 
anunciar tota una sèrie de mesures i fa un moment parlàvem del tema de residus, en 
el qual tampoc han posat ni dates, ni calendaris, ni una planificació a més o menys 
llarg termini, no hi és. I això es resoldria simplement si aquest calendari es fes en el 
moment inicial... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Fa un any que es va aprovar el 
PLIA, em penso que de temps per asseure’ns a la taula i fer una proposta de calendari 
n’han tingut de sobres, si no ho han fet és perquè no han volgut, per tant, ara que em 
faci servir això d’excusa, em sembla que no val. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. No hi ha dret a rèplica. Si 
no hi han al·lusions personals, no... Doncs no hi han hagut al·lusions personals. 
Passaríem ara a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona per ampliar i millorar la xarxa 
de parcs públics infantils de la ciutat de Girona amb els vots en contra dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, i Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal de Ciutadans, 
integrat per dos membres, i els vots a favor dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació, la moció es desestimada. 
 
Vots en contra: 

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

Vots a favor: 
 
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
 
11. Moció que presenta el Grup Municipal CUP - CRIDA PER GIRONA a favor de 
l'aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a Cuba. 
 
Ja han passat més 24 mesos des de que l'anterior president dels Estats Units Barack 
Obama qualifiqués el bloqueig contra Cuba d'obsolet, ancorat en el passat, una peça 
de la Guerra Freda, i reconegués que no ha funcionat pels objectius històrics dels 
Estats Units. 
 
Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en aquests darrers 
dos anys, el bloqueig es manté inalterable perjudicant la qualitat de vida dels cubans i 
les cubanes. De fet, es calcula que el bloqueig li ha costat a la illa despeses per un 
valor de 125.873 milions de dòlars. 
 
El passat 26 d'octubre l'Assemblea General de Nacions Unides va votar la "Necessitat 
de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats Units 
d'Amèrica contra Cuba". En 24 ocasions el bloqueig havia estat condemnat per 
l'Assemblea General de Nacions Unides, l'any 2015 la votació contra el bloqueig a 
Cuba va obtenir 191 vots a favor, pràcticament la unanimitat de la cambra. Aquest 
passat any 2016 la resolució va estar aprovada sense cap vot en contra, amb 191 a 
favor i les abstencions d'EEUU i Israel. 
 
A més a més, en diverses ocasions, entitats i col·lectius de les Comarques Gironines 
han fet arribar peticions perquè hi hagués un posicionament nítid al voltant d'aquesta 
qüestió per solidaritzar-nos amb el poble cubà. 
 
Així mateix, cal recordar la relació històrica i agermanada que ha tingut la ciutat de 
Girona amb Cuba que, fins i tot, ens ha portat a tenir cooperació amb el municipi de 
"La Nueva Gerona". 
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Per aquests motius, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa que 
l’Ajuntament de Girona acordi: 
 
PRIMER. Mostrar el seu suport a l'aixecament del bloqueig comercial i financer que el 
Govern dels Estats Units d'Amèrica manté contra Cuba i es manifesta a favor d'unes 
relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania 
nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats. 
 
SEGON. Fer arribar al Govern de la Generalitat, al Ministeri de Relacions Exteriors i al 
Govern de l'estat espanyol la necessitat que en les seves relacions amb les 
Institucions dels Estats Units d'Amèrica expressin la condemna pel manteniment del 
bloqueig econòmic, financer i comercial a Cuba, així com els encoratgi a derogar, el 
més aviat possible, les lleis Helms Burton i Torricelli. 
 
TERCER. S'acorda lliurar aquesta resolució als consolats i ambaixades de Cuba i 
Estats Units ubicades a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara a donar 
compliment a la següent moció, també de la CUP - Crida per Girona a favor d’un 
aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a Cuba. Ho defensa el 
senyor Salellas. 
 
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): 

 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Des de la CUP i ho hem dit sempre, ens ha agradat quan la ciutat ha tingut un paper 
internacional, quan la ciutat ha jugat i ha defensat i s’ha posicionat en allò que passa al 
món. Girona no és una ciutat isolada, ni tan sols vivim en una illa, vivim en una 
península i nosaltres, per exemple, quan veiem que els nostres representants polítics 
viatgen i ho fan en pro de la cooperació i en pro de treballar pels valors que ens 
uneixen a la gran majoria, doncs ho veurem positivament. Girona és una ciutat 
solidària i ho ha sigut, ha estat agermanada i està agermanada amb molts municipis, 
ha tingut una relació, diguéssim, important amb Cuba, no només amb Nueva Gerona; 
bé sabran que la plaça que s’anomena malauradament Marquès de Camps doncs 
històricament s’havia parlat que se’n deia l’Havana, l’Havana petita, la dels «havanos», 
això és un coneixement que se sap, la relació amb Cuba i Girona és una relació 
evidentment històrica i consolidada, són molts els gironins que han estat i han viatjat a 
Cuba durant molt de temps i també cubans que han vingut a viure a la nostra ciutat. 
Veient això i davant del nou escenari dels últims anys que hi ha hagut i de les relacions 
internacionals, nosaltres entenem que ha arribat el moment de posicionar-nos en una 
cosa que creiem que és de consens, que és el d’acabar amb el bloqueig econòmic, 
polític i social que viu Cuba per part dels Estats Units que ha fet que l’economia 
cubana i que allò que tenen els cubans i les cubanes es vegi afectat de forma 
considerable i de forma greu en un embargament que dura i porta més de cinquanta 
anys d’història. 
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I és que Cuba, malgrat això, ha aconseguit situar-se, malgrat això, que és un dels pocs 
estats que viu així al món, en el punt seixanta-vuit, diguéssim, en el seixanta-vuitè país 
situat més amunt dins l’índex de desenvolupament humà, per sobre de Brasil, de 
Bòsnia, d’Ucraïna, de Jamaica o de la República Dominicana i de fet només Xile, 
l’Argentina i Costa Rica, dins del món llatinoamericà, estan per sobre dels índexs de 
desenvolupament humà de Cuba. Cuba segons la UNESCO és l’únic país del món que 
ha complert amb els objectius de la ONU en educació fixats l’any 2000, l’únic país del 
món. I per posar alguns exemples, mentre a l’Estat espanyol es destina un 4,55 per 
cent del PIB, a Cuba se n’hi destina el 12,55 per cent del PIB en educació; mentre aquí 
destinem un 6,29 per cent del pressupost en salut, a Cuba s’hi destina el 10,57 per 
cent de la inversió fins al punt que algunes de les vacunes més importants que hi han 
actualment s’han descobert a Cuba, malgrat, com dèiem, aquest embargament que ha 
viscut en els últims cinquanta anys. 
 
Sabem que aquí, en aquest Ple, hi han posicions molt diverses i segurament 
confrontades a l’hora de valorar què ha significat la revolució cubana per al poble 
cubà, i aquest no és l’objecte del debat d’avui, perquè segur que no ens posaríem 
d’acord. El que demanem avui és que Girona es posicioni i comuniqui que està d’acord 
que els Estats Units cal que acabin o que s’acabi amb aquest embargament i amb 
aquesta posició, que l’únic que està fent és impedir que els cubans i les cubanes 
puguin tenir no ja molts drets garantits, que els tenen, sinó més d’allò que han 
aconseguit construir col·lectivament en els últims cinquanta anys. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres en 
aquesta moció, senyor Salellas, ens abstindrem. Miri, jo estic d’acord amb la primera 
frase del primer punt de la moció i, de veritat, que si aquest és el seu objectiu, ho deixi 
només amb això i oblidem tota la resta, que és mostrar el suport de l’aixecament del 
bloqueig comercial i financer que el Govern dels Estats Units manté amb Cuba. Li dic 
perquè quan a l’ONU, la resolució de l’ONU de 26 d’octubre de 2016 es va votar 
l’aixecament del bloqueig de Cuba va ser votat per 191 vots a favor, 193 en contra..., 
perdó, 191 dels 193 vots a favor i, per tant, només va haver-hi l’abstenció d’Israel i els 
Estats Units i, per tant, Espanya va votar a favor de l’aixecament del bloqueig, ho deixi 
aquí. Si vol realment..., només és aquest el seu objectiu, ho deixi en aquesta frase, 
perquè després jo crec que és quan vostè.., és que no sé com dir-ho perquè no soni 
malament i no tinguem un «lio», senyora alcaldessa, sense cap necessitat i sense cap 
intenció, ni pretensió, però és on vostè intenta portar-ho cap a un costat concret o 
polititzar més del compte aquesta moció. Miri, és que en la moció vostè i en la 
resolució no parla del respecte dels drets humans, cosa que trobo gravíssima, ni que 
es pugui exercir la democràcia en aquell país. Fa poques setmanes, catorze detinguts, 
catorze opositors detinguts sense cap mena d’explicació ni de raó racional a davant. 
Per tant, escolti’m, com que a mi se’m fa molt difícil que vostè, jo i la resta de grups 
entrem a nivell polític en el que passa en aquell país, possiblement si votem 
simplement que estem d’acord a donar suport al fet que s’aixequi el bloqueig ens 
trobarem tots, però quan podem..., vostè ja va més lluny. Bé, i fa una cosa en el punt 
segon que ja és extraordinari, i és que s’inventi el Ministeri de Relacions Exteriors de 
Catalunya, que això ja és l’últim! Si espera que el meu partit li doni vot en una moció 
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on diu que vol informar el Ministeri de Relacions Exteriors, que se suposa que es 
refereix a Catalunya, perquè després diu «i al Govern de l’Estat», i si es refereix al de 
Madrid, no es diu «de Relacions Exteriors», es diu «d’Assumptes Exteriors i 
Cooperació». 
 
Per tant, escolti’m, jo li demano, si vol que li votem a favor, deixi només que en 
mostrem el suport a l’aixecament del bloqueig, si la manté com a tal, ens abstindrem, 
no votarem en contra tampoc, però ens abstindrem. Perquè a més creiem que tampoc 
és el Ple de Girona on nosaltres ara hàgim de tenir un debat sobre la situació política 
de Cuba que donaria per molt i ja ha vist que jo no he volgut entrar en el fons, perquè 
tindríem un debat que no serviria, de veritat li dic, que podria portar expressions que 
entrarien en conflicte i no vull tampoc, perquè crec que, escolti, tenim molta feina a fer 
a Girona i en aquest sentit crec que més valdria que tots ens ocupéssim d’això, de 
treballar més per Girona i no pas estar pendent de Cuba, quan l’ONU i a nivell 
internacional ja s’està fent el que s’ha de fer. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, Cuba és un país germà i 
com a tal hem de vetllar pel seu benestar i pau social. La moció que avui ens 
presenten parla molt de política internacional respecte a Cuba, però parla poc de la 
política interna cubana, i crec que aquí tots sabem per què: a vostès no els molestava 
Fidel Castro ni els molestava Raúl Castro ni la titella que sembla que continuarà el 
llegat polític dels Castro, Miguel Díaz Canel, un personatge de perfil baix a qui l’exèrcit 
cubà marcarà el ritme si no arriba una democratització real del país. 
 
A vostès no els molesta la falta de democràcia; no els intranquil·litza la falta de llibertat 
de premsa amb el tot poderós Granma, gairebé l’únic mitjà autoritzat; no els fa res 
l’existència de dissidents ni els preocupen els presos polítics ni la pressió a què són 
sotmeses les Damas de Blanco. A vostè els preocupen, curiosament, els diners: 
l’embargament és negatiu –no ho negarem en absolut–, però des de Ciutadans creiem 
que la democràcia i els drets humans, les llibertats individuals i col·lectives valen molt 
més. 
 
Si repassem la història, veiem que la pobresa real de l’illa de Cuba no té el seu origen 
en la Llei Helms-Burton ni en l’embargament, sinó en l’esfondrament del bloc soviètic. I 
des del Grup Municipal de Ciutadans ens preguntem si avui aquesta moció s’hagués 
presentat si es mantinguessin els equilibris geopolítics de la guerra freda, i, 
sincerament, nosaltres creiem que no. Creiem que vostès es passejarien amb les 
seves samarretes del Che i de Fidel, tan revolucionàries com perilloses per a la 
democràcia. Finalment, la història ens dóna la raó. 
 
No obstant tot el que aquí hem comentat i un cop remarcat el seu interès que no té res 
a veure amb la democràcia o drets humans a Cuba, des de Ciutadans no oblidem qui 
ho passa malament a l’illa de Cuba, qui no té recursos i sobretot qui no té llibertat. 
Ciutadans ha seguit una línia molt clara –molt clara–, senyor Salellas, de demanar una 
normalització econòmica de les relacions comercials a l’illa, incloent també el final 
d’aquest bloqueig, amb el condicionant del respecte als drets humans i l’immediat 
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alliberament dels presos polítics. Doncs, no hem d’oblidar un detall: que aquí alguns 
passen per alt, i és que Cuba té un règim dictatorial. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo crec que 
anem repetint que no volem fer un debat sobre la situació política de Cuba, però dient 
que no el volem fer, l’anem fent. En el nostre cas, ens cenyirem al que explica la 
moció, al que demana, que és, doncs, l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, 
comercial i financer de Cuba. Nosaltres hi estem d’acord, ens sembla que aquest 
bloqueig és extemporani, que s’havia avançat en la línia que permetia aixecar aquest 
bloqueig. I que, per tant, ens sumem a aquesta petició perquè aquelles converses 
inicials i que sembla que estan travades, doncs, es puguin desbloquejar i, per tant, 
seguir en la negociació que permeti, en aquest context internacional, avançar en 
l’aixecament del bloqueig, que és totalment necessari per a la bona marxa de 
l’economia. No només de l’economia, sinó del dia a dia de tota la illa, no? 
 
Entenc que segurament aquesta moció, doncs, és una moció tipus que possiblement 
han presentat a altres ajuntaments. S’agraeix l’esforç per intentar-la connectar amb la 
ciutat de Girona, però s’ha de dir que l’agermanament amb Nueva Gerona no va 
acabar fructificant i no existeix aquest protocol d’agermanament amb la ciutat, que 
segurament partia d’un tema una mica més anecdòtic que era aquest origen històric o 
la coincidència del nom, però que, en canvi, sí que és veritat que des del Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació s’han finançat projectes d’intervenció a Cuba. I 
recordo el d’una ONG amb presència de gironins, però amb seu a Sarrià, el GERD, 
que va muntar una planta en què es feien cadires de rodes, es muntaven cadires de 
rodes a l’illa de Cuba i que, per tant, doncs, permetia contextualitzar possiblement 
aquest i altres projectes que hi ha hagut i s’han finançat des del Consell Municipal de 
Solidaritat. Doncs, contextualitzar una mica més la relació entre la illa i la ciutat de 
Girona, que entenc que no és fàcil. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas… 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. «Croquis: Del 
ártico al antártico / solo cuatro pasos. / Del poniente al levante solo dos y un suspiro. / 
Siempre en el norte / quince barrotes / con vocación de puerta / y un candado. / 
Siempre en el sur / una claraboya / enrejada / indiscreta / como una anciana soltera. / 
Empotrado el camastro / solitario. / El lavadero empotrado. / En un rincón del horizonte 
/ un orificio melancólico / y un tubo cabizbajo / se disfrazaron de baño. Y bajo un cielo 
de hormigón / iluminado / por un astro / de cristal / yo canto.» 
 
Ricardo González Alfonso és un pres polític que està a les presons de Cuba des del 
2003. 
 
Armando Valladares, escriptor cubà, va aprendre a escriure a la presó de Cuba.  
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Això no resta importància a la moció, ans al contrari, per això ens abstindrem en 
aquesta moció. Perquè, evidentment, aquest embargament econòmic, s’ha dit fa un 
moment, és extemporani, es va fer en una situació molt determinada, davant d’una 
crisi molt determinada i qui ha perjudicat no és un govern dictatorial, un govern que 
priva de determinades llibertats d’expressió i que porta gent a la presó, sinó que qui ha 
afectat és una població de Cuba que s’ha vist tremendament perjudicada per aquesta 
realitat. 
 
Per tant, tot i reclamar en veu alta i sense por la veu d’aquella gent, que, com deia 
l’Armando, «yo empecé a escribir por necesidad de comunicación», doncs, perquè no 
s’apagui aquesta veu que demana una democràcia diferent a Cuba, una democràcia 
real a Cuba, evidentment, ens abstindrem i direm que l’embarg ha de desaparèixer 
d’una vegada per totes. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Si vol fer una intervenció 
final… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, bé, només per agrair que els 
grups no s’oposin a la moció. La moció era molt clara en la voluntat en què anava, que 
és fer una petició perquè aquest embargament s’acabi d’una vegada i, per tant, els 
cubans i les cubanes deixin de viure en una situació d’excepcionalitat que no fem 
passar a gairebé ningú més a nivell mundial, malgrat –malgrat– dels 68 cap avall, a 
nivell d’índex de desenvolupament humà, hi ha moltíssims països, malgrat hi ha llocs 
on es vulneren moltes més llibertats de les que en algun moment, doncs, es puguin 
vulnerar a Cuba.  
 
I aquí es parla de legalitat internacional, senyora Veray; els drets humans formen part 
de la legalitat internacional. I a la moció surt. I sense allargar-me, perquè tinc 
exactament vint segons i per tot el que han dit, em sembla que les dades hi són per 
posar-les sobre la taula i per explicar que el projecte cubà, si més no, s’ha d’analitzar 
amb una complexitat molt més gran que no amb alguns arguments tòpics que s’han 
sentit aquí, que semblen més trets d’un manual que no pas d’una reflexió de cap tipus 
sobre com un país tan malvat com l’ha presentat vostè, senyora Pujola, resulta que és 
el quart de Llatinoamèrica a nivell de desenvolupament humà, que és el que millor 
educació està fent de Llatinoamèrica, que és el que millor salut està garantint als seus 
habitants i millor qualitat de vida. I així és com, malgrat puguem tenir divergències en 
aspectes concrets de l’actual model cubà, s’ha de reconèixer tot el que ha fet Cuba per 
als pobles… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí, senyor Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): I acabo dient una frase, que sí la 
portàvem a les samarretes i la portem a les samarretes, que la va dir Fidel Castro, que 
era: «Ellos les dicen cree, nosotros les decimos lee.» 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, passaríem a la votació 
d’aquesta moció.  
 
Vots a favor de la moció?  
Abstencions? 
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Moltes gràcies. 
 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona a favor de l’aixecament del 
bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a Cuba, amb els vots a favor dels grups 
municipals Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i 
l’abstenció 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. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
  
 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

Abstenció: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal 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. 

 
  
12. Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES GIRONA per a la instal·lació   
de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Girona 
deportades als camps de concentració nazis. 
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El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per 
a les persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions diverses 
per raons ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus. Alhora, i més enllà 
del record necessari, crear espais de memòria és imprescindible per fer  pedagogia 
dels valors de la pau, de la tolerància i del  respecte  entre  les generacions més joves. 
 
A Catalunya i també a Girona, en els darrers anys, s’ha començat a realitzar una 
tasca exemplar pel que fa al període de la guerra civil i de la postguerra, que és un  
dels  episodis  més  rellevants  de  la  nostra  història  recent. Tanmateix,  avui volem 
portar a col·lació un altre element potser menys conegut, però no per això inexistent:  
el dels gironins i gironines morts o empresonats als camps nazis durant la segona 
guerra mundial. 
 
Concretament, proposem instal·lar plaques o llambordes de memòria, també 
anomenats  Stolpersteine,  una  idea  importada  d’Alemanya  que  va  començar  a 
desenvolupar l’artista Gunter Demnig l’any 1992. El 16 de desembre d’aquell any, 
Demnig va col·locar el primer llambordí davant de l’ajuntament de Colònia com a  
homenatge  als  gitanos  deportats  als  camps  d’extermini  nazis.  L’any  1993  va iniciar 
un projecte adreçat a fomentar la memòria de víctimes del nazisme arreu del  món.  
Els  Stolpersteine  estan  fets  de  formigó  de  10  cm  per  10  cm  i  estan coberts  d'una  
fulla  de  llautó  en  la  qual  es  graven  les  dades  essencials  de  la persona que va ser 
víctima del nazisme. 
 
El seu objectiu és aturar al vianant -de fet, també es coneixen com a pedres de 
topada- i fer-lo pensar en la persona empresonada, desapareguda, assassinada, 
torturada. Hi ha un llambordí únic per a cada persona, i així molts cops podem 
trobar tres, quatre o més llambordins junts, corresponents als membres d’una mateixa  
família  assassinats  pels  feixistes.  Des de l'inici del projecte  el  1993, s’han  instal·lat  
més  de  50.000  llambordins  a  nou  països  d'Europa:  Alemanya, Àustria,   Hongria,   
Països Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega i també aquí, a 
casa nostra. En pocs anys ha esdevingut el memorial més llarg del món. La primera 
pedra a la península ibèrica es va posar el 2015 a Navàs, i també s’han instal·lat a 
Igualada i Manresa. Al seu torn, l’any 2012 es creà una aplicació i una web on es 
recull la ubicació de les diferents llambordes amb la història de tots els assassinats. 
No només, però, es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també als 
supervivents, incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres 
països.  També  recuperen  la  memòria  d’aquelles  persones  que,  davant  el  destí que   
els esperava, decidiren suïcidar-se. D’aquesta manera i d’una forma simbòlica, els  
S tolpersteine  reuneixen  a  les  famílies  o  grups  de  persones separades per la 
deportació. 
 
Un estudi del Departament d'Interior i Relacions Institucionals del Govern català, de la 
Universitat Pompeu Fabra i de l'entitat Amical Mauthausen, eleva a 8.964 el nombre  
de  deportats  republicans  als  camps  nazis.  D’aquests,  7.347  van  estar internats  a  
Mauthausen,  751 a  Dachau,  i  638  a  Buchenwald.  La  resta  es  va repartir entre 
d'altres camps com Neuengamme, Flossenbürg i Ravensbrück. El 59% dels 
deportats va morir i el 4% es van donar per desapareguts. Un 37% van ser alliberats, 
encara que en l'actualitat, per qüestions d'edat, la gran majoria de persones que van 
estar als camps van morir. Un  22%  dels  deportats  eren catalans. 
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Doncs bé, Girona no pot restar al marge d’aquest homenatge als deportats de la 
nostra ciutat. Cal recordar per què no es torni a produir un horror com aquest. I cal 
homenatjar als que varen donar la seva vida per la llibertat de totes i de tots. Per això 
proposem la instal·lació d’aquestes llambordes i, també, plantegem que siguin una 
eina pedagògica per a les noves generacions. 
 
De moment hem localitzat tretze gironins que relacionarem a continuació. 
Malauradament pensem que són moltes més les persones de Girona que foren 
deportades, i a tal efecte creiem que l’execució d’aquesta moció ha d’anar 
acompanyada, també, d’una tasca de recerca. 
 
 

Nom 
Data 
naixement 

Data defunció o 
alliberament (*) 

Camp o va 
ser 
empresonat 

Data 
entrada al 
camp 

Bartra Canet, Josep 19/03/1906 23/11/1941 Mauthausen 22/01/1941 
Gallego Sànchez, Artur 25/12/1903 25/09/1941 Mauthausen 25/01/1941 
Gasau Pou, Joan 16/01/1893 19/12/1941 Mauthausen 13/12/1940 
Malla Franch, Fidel 27/01/1900 15/11/1942 Mauthausen 27/01/1941 
Massa, Francesc 18/04/1892 14/04/1944 Buchenwald 15/01/1942 
Pibernat Parés, Josep 24/01/1888 05/05/1942 Mauthausen 06/08/1940 
Ribas Llinàs, Josep 03/05/1908 08/04/1942 Mauthausen 08/04/1941 
Roca Sureda, Lluís 19/12/1909 05/05/1945* Mauthausen 08/08/1941 
Salazar Laborda, Rafel 24/10/1910 30/94/1945* Dachau 20/06/1944 
Sànchez Tocalon, 
Gaietà 

07/02/1913 02/02/1942 Mauthausen 27/01/1941 

Verdaguer Dorca, 
Gregori 

25/01/1920 26/11/1941 Mauthausen 27/04/1941 

Vila Bataller, Joan 19/09/1921 24/05/1944 Mauthausen  
Vidal Culubret, Eliseu 28/05/1896 13/11/1941 Mauthausen 13/12/1940 
 
1. Que es faci un cens dels ciutadans deportats en els camps d’extermini nazi. 
2. Que es contacti amb l’artista corresponent a fi de que es realitzin i col·loquin les 
llambordes. 
3. Que es facin activitats entre els escolars gironins per recordar-los i educar-los en el 
respecte a la vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària. 
4. Que s’iniciï un programa d’estudi i treball sobre la temàtica que ens ocupa per a les 
escoles i instituts de Girona, i que s’habiliti una dotació econòmica a tal efecte. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, passem a la 
següent moció. En aquest cas la presenta el Grup Municipal Esquerra-MES, de 
Girona, sobre una instal·lació d’uns llambordins en record a les persones de Girona 
deportades als camps de concentració… Ara ho explicarà el senyor Albertí. 
 
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): 
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Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, avui, 8 
de maig de 2017, a les 23 hores i un minut es compliran exactament setanta-dos anys 
del fi de les hostilitats a Europa entre l’exèrcit nazi i els aliats, fruit dels acords de 
rendició d’aquest exèrcit signats el dia anterior a Reims. 
 
En els darrers mesos, amb l’avanç de les forces aliades, es va posar al descobert la 
ignomínia de l’existència dels camps de concentració i extermini, on milions de 
persones varen patir reclusió i en la majoria dels seus casos mort per les seves 
creences religioses o polítiques, per la seva raça o condició sexual. S’han fet molts 
homenatges a les víctimes d’aquestes atrocitats, així el 16 de desembre de 1992 
l’artista Gunter Demnig va col·locar el primer llambordí davant de l’Ajuntament de 
Colònia com a homenatge als gitanos deportats als camps d’extermini. A partir 
d’aquella experiència, l’any 1993 va iniciar un projecte adreçat a fomentar la memòria 
de les víctimes del nazisme arreu del món. 
 
Els Stolpersteine o llambordins estan fets de formigó, amb una superfície de deu 
centímetres per deu centímetres i estan coberts d’una fulla de llautó en la qual es 
graven les dades essencials de la persona que va ser víctima del nazisme, tant les que 
varen morir als camps com les que varen sobreviure. S’instal·len preferentment, 
sempre que sigui possible, davant de l’habitatge on vivia la persona abans del seu 
empresonament.  
 
També reben el nom de pedres de topada, ja que pretenen que les persones que 
passegen, quan les observin, pensin en la persona represaliada, empresonada, 
desapareguda, assassinada, torturada, però molt especialment en els motius 
d’aquests fets.  
 
Des de l’inici del projecte l’any 1993 s’han instal·lat més 50.000 llambordins a nou 
països d’Europa; a casa nostra se n’han posat a Navàs, Manresa i Igualada. 
Igualment, s’ha creat una pàgina web on consten les dades dels represaliats i la 
ubicació d’aquests llambordins. 
 
Desgraciadament, la nostra ciutat no resta al marge d’aquesta atrocitat. Fruit del treball 
de diferents entitats i associacions de familiars o amics de persones represaliades, 
com el Triangle Blau o Amical Mauthausen, entre altres, hem pogut localitzar tretze 
ciutadans de Girona –encara que un d’ells oficialment és de Santa Eugènia de Ter, 
perquè en aquell moment era municipi independentment– que, lamentablement, varen 
patir aquestes atrocitats. Onze d’ells, lamentablement, hi van perdre la vida i dos foren 
alliberats amb l’arribada de les forces aliades. Però de ben segur que si aquesta moció 
és aprovada, amb l’ajut dels estudiosos se’n podran localitzar de noves. I és que, de 
fet, des que vam presentar la moció ja hem localitzat un catorzè ciutadà gironí que 
durant un temps va estar internat al camp de Dachau. 
 
I el que demanem en aquesta moció és que Girona s’afegeixi a les ciutats que han 
homenatjat els seus ciutadans represaliats amb la instal·lació d’aquests llambordins, 
però també que es facin activitats entre els escolars gironins per recordar-los-ho i 
educar-los en el respecte a la vida, en el rebuig de qualsevol idea totalitària i que 
s’iniciï un programa d’estudi i treball sobre aquesta temàtica que ens ocupa. Aquest 
estudi es faria a les escoles i instituts gironins habilitant una dotació econòmica a tal 
efecte. 
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I és que quan a la finalització de la Segona Guerra Mundial tothom pensava que no es 
reproduirien mai més atrocitats com aquelles, règims tant d’extrema dreta com 
d’extrema esquerra els han mimetitzat, com als anys setanta els khmers rojos a 
Cambodja o les dictadures militars a algun sud-americà o als Balcans –recordem 
Srebrenica– o a l’actualitat a Síria. 
 
Per tant, creiem fermament que el millor antídot contra qualsevol temptació de justificar 
o intentar reproduir fets com aquells és conèixer i recordar tot allò que els humans hem 
fet molt i molt malament. 
 
Mirin, si d’alguna cosa d’aquesta ciutat estic molt i molt orgullós és que es reconegui 
com a ciutat educadora. L’educació entesa no únicament com a transmissora de 
coneixements, sinó com a foment de valors no té edat. Valors com la tolerància, el 
respecte als altres amb independència de les seves creences polítiques o religioses, 
de la seva orientació sexual, la resolució pacífica dels conflictes cal que siguin 
treballats a tots els nivells, ja que estic plenament convençut que són valors que tots 
els que estem aquí presents compartim i, conseqüentment, com a representants de la 
ciutadania gironina, aquests també comparteixen. I és que això, senyors, no va de 
dretes o d’esquerres; va de tolerància, va de respecte, va de pau, en definitiva, va de 
democràcia. 
 
Per tot això (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) 
–i acabo–, els demano el vot favorable a aquesta moció i que si fóra possible, el 27 de 
gener, dia de la commemoració de l’holocaust, es convidi l’artista Gunter Demnig a 
signar el conveni de fabricació i instal·lació d’aquests llambordins. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, senyor Albertí, 
crec que en aquest plenari no hi ha cap regidor que no condemni enèrgicament el 
nazisme, no?, i, per tant, en aquest sentit i, basant-me estrictament en els punts 
d’acord que vostè ens planteja, nosaltres donarem suport a la moció. 
 
Penso que recordar les persones gironines i, en general, tota la societat que va ser 
deportada als camps de concentració del nazisme és també un tema de justícia, i 
donar aquest reconeixement i aquest record constant a les persones, com deia, que 
van ser deportades. 
 
Jo no m’allargaré més, perquè jo crec que vostè ha fet una gran explicació. 
Efectivament, vostè deia: «hem localitzat un catorzè gironí», bé, doncs, si en 
localitzem més, que m’agradaria localitzar-ne menys, perquè no hi són o perquè no 
existeixin; no perquè no els trobem. Doncs, efectivament, tots aquells que siguin 
localitzats que tinguin aquesta placa, que es comuniqui amb l’artista, que assumim el 
cost que tenen aquestes plaques, que crec que són del tot assumibles per part 
d’aquest plenari. L’únic que sí que em crea un dubte, li he de dir que no acabo 
d’entendre el punt quart, perquè jo crec que el nazisme a totes les escoles s’explica i 
s’explica molt bé i sobre la realitat del que va ser. Per tant, no acabo d’entendre aquest 
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estudi que vol fer molt concret, si només és sobre els gironins o sobre la contribució… 
Jo crec que això sí que ho hauríem d’afinar una mica més.  
 
I sí que estic totalment d’acord que possiblement per mi o pel meu grup el punt més 
important, independentment de les plaques que, efectivament, és l’acció o l’objecte de 
la moció, és educar tots els nens gironins i totes les nenes gironines en el rebuig a 
qualsevol règim totalitari i, per tant, en el respecte a la vida i a la pau. Jo crec que això 
és el més important en aquest sentit, des d’aquí també, doncs, condemnar qualsevol 
règim totalitari, que, com vostè ha dit, per desgràcia actualment encara existeixen. 
 
Per tant, com li he dit, nosaltres hi donarem suport. Si en algun moment podem a 
través d’aquest Ajuntament, no només de l’arxiu, ajudar a localitzar més gironins o 
més gironines, doncs, per documentació que puguem o que pugui haver-hi en algun 
altre lloc, no només de la ciutat de Girona, sinó a nivell de comarques gironines, de 
província de Girona, creiem que també cal analitzar-ho, si cal ficar-se en contacte amb 
algun altre ajuntament o algun altre arxiu de les comarques gironines perquè ells 
puguin tenir documentació de gironins que van ser deportats als camps nazis. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidor Albertí, no podem 
estar més d’acord a retre homenatge a les víctimes de qualsevol persecució ideològica 
i, òbviament, el nazisme no és ni molt menys una excepció. 
 
Tots mereixem conèixer la història i creiem que la pedagogia és bàsica per transmetre 
els valors comuns que ha de tenir una societat moderna, oberta, dinàmica, però 
sobretot una societat de futur. 
 
La proposta dels llambordins és una forma original de record a aquelles víctimes 
injustes d’un règim totalitari que no s’hauria de repetir mai. I si bé la societat 
internacional ja no permetrà situacions com les que es van viure, no hem de 
desatendre crisis institucionals de primer ordre com les que avui es viuen, per 
exemple, a Veneçuela, on la persecució o linxament i assassinat estan deixant de ser 
una cruel notícia aïllada per esdevenir una dura i trista rutina. 
 
Cal fer memòria de totes les víctimes dels conflictes i dictadures més o menys 
conegudes: podem citar el nazisme o el règim stalinista, però no hem de desviar la 
mirada de persecucions més properes en el temps com Ruanda, Burundi o el mal 
anomenat Estat Islàmic. 
 
La nostra societat ha de conèixer i reconèixer situacions d’abús, de pensament únic i 
de repressió i qualsevol xerrada o jornada o curs creiem que no només és necessari, 
sinó que creiem que és totalment imprescindible. El sentit del vot, com ja li hem dit 
anteriorment abans d’entrar en aquest Ple, no pot ser un altre, regidor Albertí, que un 
vot totalment positiu, afirmatiu, sense fissures ni sense cap però. 
 
Amb els llambordins, senyor Albertí, es fa memòria, doncs, malauradament, no es pot 
fer justícia. Aquest Ple ja coneix que allà on hi hagi situacions d’indefensió manifesta o 
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de vulneració de lleis i drets humans allà serà el Grup Municipal de Ciutadans 
recolzant la veritat, el respecte i l’estat de dret. Esperem també, però, que el Grup 
d’Esquerra-MES tingui aquesta mateixa sensibilitat quan plantegem escenaris de 
reconeixement i memòria a les víctimes del terrorisme al nostre país. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per part de la 
CUP - Crida, senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. De fet, com a grup municipal i com a partit, 
diguéssim, sempre hem reivindicat més polítiques de memòria històrica en aquest 
consistori: ho hem fet a partir de mocions, ho hem fet a partir de precs i preguntes, i ho 
seguirem fent. I aquesta que avui planteja el Grup d’Esquerra Republicana-MES tindrà 
també el nostre suport. 
 
I esperem que malgrat posi calendaris i posi terminis i valgui diners, senyor Ribas, això 
no li serveixi per excusar ara per no votar a favor d’aquesta moció. M’imagino que 
aquesta no serà l’excusa i que per sort avui vostès se sumaran a aquesta moció, 
malgrat que, evidentment, posa terminis, posa diners i posa objectius. Perquè 
l’oposició també té aquesta funció. Vostès ens voldrien callats i aplaudint, però no, 
nosaltres venim a fer propostes constructives, i en aquest cas, la d’Esquerra-MES 
també ho és, en un àmbit en què la CUP, per exemple, vam ser pioners a Navàs, 
perquè va ser el primer municipi dels Països Catalans on es van posar els llambordins. 
I, evidentment, doncs, serem en tots els actes i en totes les accions que es facin de 
condemna al nazisme i al feixisme que hi ha hagut, malauradament, a Europa i que 
nosaltres a l’Estat espanyol també l’hem viscut de primera mà i sabem el que ha sigut. 
A Girona, per tant, ens cal fer un pas endavant en aquest sentit i reivindiquem al 
Govern que el faci, les propostes…, nosaltres l’hem feta des de fa anys la de la ruta 
pel barri de l’Eixample, amb la memòria històrica del que va passar durant els anys 
trenta i els anys quaranta, el tema de la fossa –que l’hem parlat amb l’alcaldessa i 
n’estem seguint parlant. Hi ha un seguit de polítiques que hem d’incorporar i que hem 
d’aprofitar que, diguéssim, propostes com les que avui fa Esquerra-Mes per tirar 
endavant. 
 
Per tant, tot el suport i sobretot, i ja que vostè, senyora Pujola, gairebé ens fa sempre 
una encíclica sobre els drets humans, el que m’agradaria és que quan es persegueix 
algú políticament en el nostre país, com avui, per exemple, la senyora Forcadell, vostè 
també s’hi solidaritzés, però, en canvi, vostè preferiria que la senyora Forcadell 
estigués a la presó. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas… 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Em sap greu 
que una qüestió que jo crec que té un pes i un calat molt transcendental i important, 
hagi quedat reduïda o banalitzada en qüestions de termini o a veure qui paga o qui 
deixa de pagar i que al final s’acabi acusant un altre regidor si vol algú a la presó o no 
vol a la presó. 
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El que al final no sé si era Jacques Delors que deia que la memòria no ens ha de fer 
esclaus, sinó ens ha de fer lliures. I a vegades per alguns sembla que els fa més 
esclaus la memòria que no pas lliures, i aquesta moció jo crec que va en aquest sentit 
o almenys…, és a dir, el que procura és que aquesta memòria històrica no sigui ni una 
qüestió de nostàlgia ni que ens esclavitzi en determinades qüestió, sinó que ens doni 
una lliçó de futur. I una lliçó que per molta gent està oblidada, perquè no ho han viscut 
directament i, en canvi, amb aquest topar-se amb aquest element, doncs, pugui un 
preguntar per què hi ha allò allà i què significa. 
 
Aquest exercici, a més, quan fa referència a quelcom tan transcendental com és les 
deportacions i els assassinats que van patir arreu d’Europa, però ara estem parlant 
concretament de gent de Girona, doncs, les deportacions de la Segona Guerra 
Mundial tots sabíem on acabaven, que era a camps de concentració. I fer un record de 
la gent que ho va patir i dels que van morir allà, evidentment, és just, necessari 
sobretot per evitar tornar-hi a caure.  
 
I l’altre dia, mentre m’estava llegint la moció, m’agradaven uns conceptes que es diuen 
o que s’hi entreveuen, no?, que era la possibilitat que ens permeti recordar per evitar o 
per reaccionar davant de qualsevol insinuació que això pugui tornar a passar. I ho vam 
patir diumenge passat, no?, tots estàvem de bon matí preocupats a veure què 
succeiria, gràcies a Déu, a final de la nit, el canvi a França va ser diferent. És a dir, hi 
ha realitats, doncs, que un, evidentment, ha de recordar, i la defensa també d’uns 
valors determinats. 
 
Hi ha un llibre que els recomano, i un company del PSC em recordava divendres, que 
és el llibre de la Montserrat Roig que parla sobre aquest concepte –seré molt ràpid 
alcaldessa–, hi ha una frase que diu: «Mentre que de la guerra civil ens han arribat 
notícies falsejades o no, a les noves generacions sobre els camps d’extermini nazis 
planava un silenci total, semblava que no haguessin existit mai republicans víctimes 
del nazifeixisme alemany.» Per tant, aquest llibre, que els el recomano, perquè 
realment explica amb una cruesa realment molt dura, però fa un record de totes 
aquestes víctimes, aquest és un element més per ajudar a recordar, però també per 
ajudar a créixer les generacions que vénen de futur. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Pujola, 
en base a què em demana la paraula? (Veus de fons.) D’acord, molt breu. Sí, sí, té 
raó. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Senyor Salellas, jo no jutjo; jo no vull ni a la 
presidenta del Parlament ni dins ni fora de la presó, jo només vull que la presidenta del 
Parlament compleixi les lleis. Però entenc que parlar-li a vostè de lleis és com si a mi 
em parlessin xinès, senyor Salellas. I li recordo que allà on no hi ha separació de 
poders és a les dictadures com a Cuba. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. I el senyor Albertí, que 
pot, evidentment, acabar amb… 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo els 
agraeixo a tots els suport a aquesta moció. Avui el que hem fet aquí és un acte de 
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justícia. Ningú –ningú– es mereix patir les atrocitats com les que varen sofrir aquells 
ciutadans gironins i menys pels motius que hem explicitat: molts d’ells, molts com ells 
varen morir en aquests camps d’extermini per les seves idees, per les seves creences, 
per la seva ideologia o senzillament per la seva condició sexual, com hem dit. 
Amb la moció que hem aprovat farem que els gironins coneguin i valorin el que va 
passar i, per tant, el seu sacrifici no haurà estat en va, la seva memòria es perpetuarà. 
Guaitin, jo sincerament, i els ho dic de cor, actes com els d’avui, votacions com 
aquestes fan que estigui especialment orgullós de formar part d’aquest consistori. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, passem, 
si de cas, a la votació. 
 
Vots a favor de la proposta? 
 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana-MES per a 
la instal·lació de llambordins en record de les persones de Girona deportades als 
camps de concentració nazis. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
  
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
13. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  ERC-MES  per  a  la  recuperació  del 
servei de gestió de cobrament de les escombraries. 
 
El cobrament de la taxa d'escombraries a la ciutat de Girona s'ha fet des de 1976 de  
forma  conjunta  amb  el  rebut  de  l'aigua  degut  a  diferents  motius  que  a  dia d'avui ja 
no justifiquen aquesta opció. 
 
La correlació entre el consum d'aigua i la generació d'escombraries per part dels 
usuaris, la periodicitat en l'emissió dels rebuts, la reducció d'impagats degut a la 
vinculació de serveis, i la limitada capacitat recaptatòria de l'Ajuntament van fer 
creure convenient, en aquell moment, l'emissió conjunta dels dos rebuts, que es va 
delegar a l'empresa concessionària de la gestió de l'aigua (Girona SA). 
 
Per una banda la principal raó per fer el cobrament de forma conjunta és que la 
gestió  de  la  taxa  d'escombraries  exigia,  en  el  seu  moment,  d'una  capacitat 
recaptatòria i de gestió què l'Ajuntament no disposava. La solució més fàcil era 
utilitzar  el  mateix  sistema  de  cobrament  del  rebut  de  l'aigua,  malgrat  que  són 
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serveis que no tenen res a veure i que presten empreses diferents. En aquest 
sentit  l'Ajuntament  de  Girona  disposa  actualment  de  suficients  recursos  per 
assumir-ne la gestió directament. 
 
També s'ha esgrimit que cobrar  conjuntament l'aigua i la taxa d'escombraries redueix 
els impagats, ja que en cas que es produeixi, es procedeix al tall d'aigua, i en canvi si 
el cobrament fos per separat, els impagats de la taxa d'escombraries no suposarien  
deixar de rebre aquest servei. En aquest cas cal dir que l'Ajuntament disposa de 
procediments recaptatoris i sancionadors suficients per assegurar el cobrament  
d'impagats, que ja s'utilitzen en la gestió d'altres impostos i taxes com l'IBI o l'IVTM. 
 
Però segurament la raó més rellevant té a veure amb la nova cultura de l'aigua, i és  
la que denunciava el Síndic de Catalunya l'any 2011, quan afirmava que l'actual rebut 
de l'aigua no ajuda a "comprendre de manera clara quin és el preu de l'aigua, i més 
encara quan s'inclouen en el mateix rebut altres conceptes que no tenen relació amb 
el servei, com ara la taxa d'escombraries o el tractament de residus  sòlids"  i  afegia  
"sembla  necessària,  per  tant,  una  millor  clarificació  del rebut per garantir que la 
persona comprengui el que paga i quin és el preu de l'aigua que consumeix". És 
obvi doncs que fer el cobrament per separat del rebut de l'aigua i de la taxa 
d'escombraries permetria avançar en aquest sentit. 
 
L'Ajuntament de Girona ha delegat la gestió del cobrament de la taxa d'escombraries i 
clavegueram des de l'any 1976, primer a l'empresa Girona SA, i des de l'any 1992 a 
la societat mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. 
 
Si bé en el primer període la retribució a l'empresa va ser de l'1% de la recaptació de 
la taxa, el febrer de 1988 es passa a fixar en un 2%, sense aparent justificació, doncs 
els avenços tecnològics haurien d'haver permès reduir aquest percentatge enlloc 
d'incrementar-lo. El cost que actualment representa a la ciutat aquesta comissió és de 
195.000 euros. 
 
La  recuperació  de  la  gestió  dels  rebuts  d'escombraries  suposaria  per  tant  un 
estalvi a la ciutat, que si bé hauria d'assumir directament el cost que això podria 
representar, seria una despesa fàcilment amortitzable donades les facilitats per 
emetre aquests rebuts des dels moderns programaris de gestió tributària. A més la 
creixent implantació dels suports digitals també permetria estalviar l'emissió de 
factures en paper i les corresponents despeses d'enviament postal. 
 
Per tot això es proposen els següents ACORDS: 
 
1. Recuperar el servei de gestió de cobrament de la taxa d'escombraries. 
2. Comunicar aquest acord a l'empresa d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara donaríem compliment a la 
següent moció, també del Grup Municipal d’Esquerra-MES, per a la recuperació del 
sistema de gestió de cobrament de les escombraries. El senyor Terés la defensarà. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
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94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquesta 
moció, sota l’aparença d’una moció una mica tècnica que té a veure, doncs, amb 
l’Àrea d’Administració, amb l’Àrea d’Intervenció, el que pretén és dos objectius. Per 
una banda, jo crec que el primer objectiu i més important és avançar en algunes de les 
recomanacions que fan entitats que treballen en la nova cultura de l’aigua, com Aigua 
és Vida, perquè també el síndic de greuges, que demanen que el rebut de l’aigua sigui 
el més clar possible; el més clar possible per tal que el ciutadà sigui conscient de quin 
és el consum d’aigua que fa i, per tant, que la factura que li arribi sigui només d’allò 
que té a veure amb l’aigua. Aquest és un precepte, és una recomanació que es fa per 
tal que el ciutadà sigui més conscient, doncs, de la influència que té la seva actitud 
davant del consum responsable d’aigua en relació amb la factura que li arriba 
finalment. 
 
Ho dic perquè tal com està estructurada ara –no només a Girona, sinó en la majoria de 
municipis–, la factura de l’aigua, doncs, incorpora molts altres conceptes i, per tant, 
aquella relació entre l’actitud que un té a la llar amb relació al consum d’aigua o a 
l’estalvi d’aigua i la factura que li arriba, moltes vegades, doncs, no es veu aquesta 
relació directa, perquè en haver-hi tants altres conceptes queda molt desdibuixat i, per 
tant, aquest objectiu no s’aconsegueix. 
 
L’altre objectiu que és molt clar és intentar, doncs, estalviar un cost per a la ciutat que 
és el 2 per cent de la facturació del rebut d’escombraries que fa l’empresa d’Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià. Ho fa des del principi d’aquesta concessió, de fet, des que no era 
encara Aigües de Girona, Salt i Sarrià, sinó que era Girona SA. I també, com en molts 
altres municipis, es va optar per fer el cobrament conjunt del rebut de l’aigua amb el de 
les escombraries bàsicament per dues raons: en la majoria de casos és perquè la 
base de dades, per dir-ho així, de l’època de consumidors d’aigua i d’escombraries era 
la mateixa, i, per altra banda, perquè hi ha una correlació, segons els entesos en 
fiscalitat, en càlcul de taxes, doncs, hi ha una correlació de més o menys d’un 80 per 
cent entre el consum d’aigua i la generació d’escombraries. Però estem parlant dels 
anys setanta, eh? 
 
Per tant, en aquell moment es creia oportú, i sobretot també donat per la manca de 
capacitat tècnica recaptatòria dels ajuntaments, que qui podia fer millor aquesta gestió 
era l’empresa que tenia la concessió d’aigües. Això a l’any 78 s’estimava d’aquesta 
manera i es premiava –perquè la paraula és aquesta–, es premia l’empresa 
concessionària, es premiava aquell any amb un 1 per cent. Imagineu-vos l’any 78 la 
feinada que suposava, doncs, la generació d’aquests rebuts, el càlcul de tot això, i el 
premi que obtenia l’empresa per fer tota aquesta feinada era un 1 per cent de la 
facturació. Però, per qüestions que desconeixem, a partir de les pròrrogues d’aquest 
contracte aquest percentatge es va incrementar al 2 per cent. De fet, va arribar a ser el 
2,5 per cent que l’empresa es beneficiava d’aquest premi per al cobrament de les 
escombraries de forma unilateral, i va ser el mateix consistori que ho va rebaixar al 2 
per cent.  
 
Però hem de tenir en compte que les millores tècniques i de sistematització d’aquests 
rebuts havien avançat, havien millorat; per tant, de fet, tenien menys feina a l’hora de 
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generar aquests rebuts i, en canvi, se’ls premiava amb un percentatge més alt. Un 
percentatge que a dia d’avui representa gairebé 200.000 euros; 200.000 euros és el 
tram –el regidor Alcalà ho sabrà–, és el cost de l’últim carril bici, per exemple, que s’ha 
executat a la ciutat de Girona, un carril bici no mancat de dificultat tècnica; per tant, un 
carril bici que ha costat de realitzar i, per tant, que no és…, vull dir, que és un cost 
considerable.   
 
Això és el que ens hem gastat cada any. Cada any hauríem pogut tenir un carril bici, 
per posar un exemple, eh?, perquè aquests diners s’han destinat a pagar una empresa 
que pràcticament no té cap feina per generar aquests rebuts, quan aquesta feina a dia 
d’avui la podria fer perfectament l’Ajuntament de Girona. 
 
Nosaltres sabíem que l’Ajuntament havia encarregat un nou programari de gestió 
tributària; el que no sabíem, potser per desconeixement nostre o perquè no ens havia 
quedat prou clar, és que allà es comptava amb la intenció d’incorporar-hi el mòdul que 
permetés la recaptació dels rebuts d’aigua. Ho celebrem i, per tant, entenem que 
l’equip de Govern, doncs, s’abstingui, tal com ens havia anunciat la regidora Planas, 
en aquesta votació. 
 
Però crèiem que valia la pena mantenir la moció per tal que quedés clar aquesta 
voluntat política d’avançar en aquesta línia. Quan sigui possible… Entenem que el 
contracte actual –l’hem estat revisant– ho permet, no és una prescripció obligatòria; 
per tant, segurament es podria de ja començar a efectuar en el moment que hi hagi la 
capacitat tècnica per fer-ho –això seria el que demanaríem. Però, en qualsevol cas, el 
que sí que demanaríem és el compromís polític d’avançar en aquesta línia i, per tant, 
doncs, que això quedi explicitat avui amb el seu vot favorable, que és el que els 
demanaria. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo aniré molt ràpid 
i seré molt breu, perquè el senyor Terés ha fet l’explicació i, a més, al final ha parlat de 
la informació que a mi m’havien donat. Sembla que l’equip de govern ha encarregat un 
nou programari, que està previst que d’aquí a un any com a molt tard es pugui, doncs, 
recuperar el cobrament de la taxa d’escombraries. Per tant, escolti’m, nosaltres 
donarem suport a la moció. Creiem que tot el que sigui millorar en transparència, en 
informació que es dóna al ciutadà i sobretot –i vostè té tota la raó quan diu que si una 
cosa no és el rebut de l’aigua amb les escombraries és entenedor, més aviat és el 
contrari; és molt complicat d’entendre–, per tant, en aquest sentit, escolti, tot el que 
sigui caminar per millorar, com li deia, a fer-ho més entenedor, donar més i millor 
informació, a ser més transparents, a nosaltres ens hi trobaran. Per tant –i aquí 
acabo–, donarem suport a la moció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola… 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Apostem sempre per 
l’optimització de recursos, doncs considerem que s’ha de rebaixar el mínim cost que 
pugui garantir la qualitat i els serveis necessaris per als nostres conciutadans. 
 
La proposta de separar els conceptes d’aigua i d’escombraries és un concepte 
interessant, doncs, fa transparent la factura i segmenta per partides, cosa que permet 
conèixer el cost de cadascun dels serveis per la independència de cada una de les 
factures. No obstant, l’interès que pot aixecar el pas que proposen en la seva moció, 
des del Grup Municipal de Ciutadans considerem que falta informació que permeti 
realitzar un canvi com el que vostès apunten. 
 
La transparència a la factura es pot aconseguir amb una modificació de la factura 
pròpiament dita sense haver de portar a la pràctica la segmentació que s’apunta. 
Entenem que amb una definició clara de conceptes i quantitats aconseguirem complir 
amb la recomanació del síndic de Catalunya sense haver de fer grans canvis 
addicionals. 
 
El cost del servei és un punt fonamental a l’hora de tractar la divisió que aquí ens 
proposen vostès. El cost d’un 2 per cent del rebut considerem que és un cost elevat, 
doncs, si abans havia tingut un cost inferior, no entenem que ara hagi de suposar 
major cost quan l’automatització de processos i les economies d’escala haurien de 
permetre una millora als costos i no que sigui a l’inrevés. 
 
Trobem a faltar una quantificació real del cost de la gestió per part de l’Ajuntament, 
doncs, a igual servei hem d’apostar per l’opció econòmica que resulti més favorable 
per als nostres conciutadans. Hem d’analitzar també els costos de personal, 
instal·lacions, emissió de factures, càrrecs bancaris i reclamació d’impagats per poder 
tenir una idea més clara de com encarar els possibles canvis. Per tant, nosaltres, 
regidor Terés, els proposem que deixin aquesta moció sobre la taula i es pugui portar 
a terme una quantificació real amb l’escenari actual per poder comparar d’igual a igual. 
És una idea que ens agrada, no li diré que no, senyor Terés, però ens falten les dades 
objectives que han de recolzar i justificar aquest tipus de canvis. 
 
Creiem que també hauríem d’analitzar igualment si recuperar un servei de gestió de 
cobrament en les escombraries pot encarir d’una manera o d’una altra el cost i la 
factura que els usuaris haurien de pagar a Aigües de Girona per al subministrament. 
Per tant, tots aquests punts que li he exposat, senyor Terés, són la clau del nostre vot 
per prendre aquest tipus de decisió. 
Moltes gràcies.  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach…  
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. 
Nosaltres ja li avanço hi votarem a favor. Hi votarem a favor per diversos motius. En 
primer lloc, precisament perquè el cost del servei de gestió del cobrament de la taxa 
d’escombraries, com el regidor Terés ha explicat en detall, doncs, és un punt fosc en la 
gestió d’Agissa, un més dels punts foscos d’aquesta gestió. M’agradaria poder dir que 
és una excepció, però en aquest cas no ho puc dir. I, per tant, segurament guanyarem, 
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estalviarem, diguéssim, guanyarem a nivell econòmic, però també guanyarem en 
transparència. I, per tant, això és un punt a favor. 
 
Però també, evidentment, per l’element que ja comentava de la diferenciació de 
factures, que ens sembla que és un element molt important, perquè ser conscients del 
consum i dels costos d’aquest servei, ajuda també en termes ecològics, podríem dir, 
no?: ajudaria i facilitaria, jo crec, tant l’estalvi d’aigua, per una banda, com també la 
reducció dels residus, per una altra banda. 
 
I aquí també em volia centrar, perquè, precisament, en el tema de la reducció de 
residus, doncs, fa un moment el senyor Berloso destacava aquest seu pla que tenen, 
no?, d’avançar en el tema de la gestió dels residus i aquests canvis de futur, sense 
data encara, però de futur, que tenen previstos en la gestió dels residus, que, bé, 
doncs, esperem que un d’aquests canvis acabi sent també el pagament per generació. 
I, precisament, la diferenciació de factures i el fet que tinguem una factura en què 
quedi molt clar tot el que es genera a nivell de residus ens facilitarà…, i a més a més, 
si aquesta gestió la fem de manera directa, doncs, això ens facilitarà moltíssim 
aquesta flexibilitat i aquesta adaptació que necessitarem en el moment que vulguem 
anar introduint aquests canvis en la gestió dels residus. I, per tant, esperem que això 
permeti anar endavant. 
 
I, en qualsevol cas, evidentment, entenem que aquest és un element molt petit, però sí 
que és un pas endavant cap a la recuperació de la gestió de l’aigua també. I, per tant, 
esperem que sigui així. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, malgrat que 
estem d’acord en el fons de la moció, el Govern s’hi abstindrà per diferents motius: el 
primer motiu, perquè això que es parla així de manera tan senzilla no ho és tant. Bé, 
sabeu que això representa una modificació d’un contracte i una modificació d’un 
contracte entenem que…, bé, no es pot decidir amb una moció política; és quelcom 
més, això és un acord de ple, totes les modificacions de contracte han d’anar a acord 
de ple, i aquesta potestat és exclusiva del Govern. Sabeu que han d’haver-hi uns 
informes jurídics que ho avalin, han d’haver-hi uns informes econòmics, que realment 
hi hagi un estudi; és quelcom més que presentar una moció i votar-la a favor i dir si ho 
tirem endavant. I, per tant, entenem que mai es pot fer mitjançant una moció política. 
 
Per què també ens abstenim i no hi votem a favor? Bé, perquè una vegada més es 
torna a fer exactament el mateix de sempre: porten en mocions qüestions que 
nosaltres ja hi estem treballant. Vostès mateixos ho han dit: «Sabem que estem 
treballant en un programa que pot fer totes aquestes coses…» Per tant, si el Govern ja 
ho està fent, no entenc per què ens ho porten en moció. I, per tant, és un dels altres 
motius de la nostra abstenció. Perquè vostès ho han dit: «Ja sabem que estan 
treballant en un programa de gestió tributària que també podríem…», bé, que podria 
fer aquesta tasca, que facilitarà el cobrament dels rebuts, que facilitarà que la gent no 
hagi de venir aquí, un 70 o 80 per cent es podrà fer de manera telefònica. Això ho vaig 
anunciar jo: en primer lloc, en el Pla de govern ho portàvem i, en segon lloc, ho vàrem 
portar en el pressupost, hi era en els pressupostos. 
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Una altra qüestió que no ens fa que votem a favor és que vostès estan parlant 
d’aquest 2 per cent, d’aquests 195.000 euros, que serà un estalvi. No, un estalvi no 
serà, perquè nosaltres necessitarem gent per poder portar això, els nostres serveis 
estan totalment saturats, no n’hi hauria prou. I demanar això, portar això significaria 
que, bé, hauríem d’incorporar més persones, amb el cost que hi ha. I també hi ha els 
costos dels programes, que són costos també…, hi ha costos indirectes. I també la 
recuperació d’això també significaria un canvi substancial del contracte –s’hauria 
d’estudiar, perquè tot això s’ha d’estudiar, no hem tingut temps d’estudiar-ho encara. I 
també això s’hauria de pagar, perquè si tu fas un canvi substancial del contracte, 
evidentment, si no és a mutu acord, l’altra part pot oposar-s’hi, no? I, per tant, aquest 
és el motiu que votem que no. 
 
Però per què ens abstenim? Ens abstenim perquè, en primer lloc, el que he dit abans, 
és que ja hi estem treballant i ja volem fer-ho; no té sentit votar que no a una cosa que 
realment volem fer-la. I també ens ha fet decidir aquesta abstenció i no votar que no, 
perquè vostès a les propostes d’acord ens diuen: «a recuperar el servei de gestió de 
cobrament de la taxa d’escombraries». Jo els agraeixo que no posin un termini, 
perquè, com li he dit, requereix tot un procés, i, per tant, això fa que nosaltres sí que 
ens comprometem que ho volem fer, com ja ho he dit, com a govern; no és que ens 
comprometem a fer-ho, és que ja ho volíem fer també. També perquè els rebuts siguin 
més aclaridors. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyora 
Planas. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): I, en segon lloc –ja acabo, alcaldessa–, és 
quan vostès parlen al segon punt de comunicar-ho a l’empresa d’aigües, jo vull fer 
constar que sí que ho comunicarem, però ho comunicarem en el moment en què ho 
anem a fer; no ara. Ens comprometem a comunicar-ho quan ja vulguem iniciar-ho; no 
ara d’haver aprovat la moció. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si el senyor Terés 
vol fer una reflexió final… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, a veure si 
en un minut puc respondre algunes de les coses. 
 
Entenem que cal fer una modificació de contracte, però també entenem que el 
contracte diu: «los recibos podrán incluir siempre que exista uniformidad en los 
usuarios…», és a dir, no ho determina de forma forçosa i, per tant, enteníem que hi 
havia marge per tal de fer aquesta modificació. Que, evidentment, si és pactada i ens 
podem evitar, doncs, una demanda de lucre cessant molt millor. 
 
Sí, que havíem sentit, sabíem que hi havia aquest nou software de gestió tributària de 
recaptació, però el que no sabíem era que estava previst fer, doncs, la recuperació, 
perquè no se’ns havia dit. I, per tant, ens semblava pertinent presentar aquesta moció 
per tal que hi hagués aquest acord i, en tot cas, procedir quan sigui possible. 
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Quant als costos –que ha sortit per aquí– d’assumir, entenem que, evidentment, 
l’estalvi de 195.000 euros no seria el cent per cent, perquè, evidentment, la gestió 
d’aquest tribut per part de l’Ajuntament tindria uns costos, però nosaltres hem parlat, 
per exemple, amb una coneguda empresa cooperativa que es dedica a la gestió 
energètica i ens han informat del que els costa a ells gestionar aquests rebuts i és un 
cost molt inferior –molt inferior– al que s’està pagant actualment. Molt inferior, d’ordre, 
doncs, d’un zero menys, per dir-ho així, o més del que estem parlant en el cas 
d’Agissa. Per tant, a ells, que és una cooperativa de serveis energètics, el que fan és 
generar mensualment un rebut que s’envia per PDF i, per tant, això ho reben tots els 
seus abonats. Estem parlant de 50.000 abonats, per tant, d’una xifra semblant, i en 
canvi, la xifra no té absolutament res a veure amb el que s’està pagant actualment, 
tenint en compte que Agissa no està fent un rebut especial per a les escombraries, 
simplement l’afegeix en el rebut que ja genera per al cobrament de l’aigua, eh? Per 
tant, que aquí estem parlant que fer un rebut específic té un cost ja molt inferior, 
doncs, del que estem parlant. 
 
I també totalment d’acord amb la regidora Pèlach, el tema del càlcul intel·ligent per 
generació. Creiem que podrem… (l’alcaldessa intervé de fons) –ja acabo, és l’última 
cosa. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Però acabi ja, senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Però per acabar la frase, vull dir, ens sembla que 
ja que parlem de gestionar directament la gestió de la taxa d’escombraries, estaria bé 
avançar en la línia d’un càlcul intel·ligent que permeti, doncs, aquest cost per 
generació. 
 
I per acabar, només això, que separant el rebut de les escombraries de l’aigua, l’aigua 
serà més neta. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyor Terés. Li hauré 
de descomptar…, no ho sé, un minut i mig de la propera intervenció; per tant, té 
valoració negativa, diguéssim, parteix de menys u  i mig.  
Perfecte. Doncs, si els sembla, passem a la votació. 
 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Gràcies. 
 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, amb els vots 
a favor dels grups municipals d’Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Convergència i Unió, 
integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, la moció que presenta Esquerra 
Republicana-MES per a la recuperació del servei de gestió del cobrament de les 
escombraries. 



 

99 
 

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

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

Vots a favor: 

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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal 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. 

 
 
 
14. Moció presentada pel Grup Municipal Ciutadans sobre mobilitat elèctrica i 
híbrida al servei de bus de la ciutat. 
 
L'aposta per la reducció del trànsit rodat és una necessitat creixent a mida que la 
mobilitat es fa més intensiva. Per poder millorar la mobilitat sense incrementar el 
número de vehicles als nostres carrers es fa imprescindible una bona xarxa de 
vehicles i fórmules alternatives de transport. Als últims anys, a algunes  ciutats europees  
s'han  provat  amb  èxit  el  denominats  autobusos  elèctrics.  Projectes com  els  de  
Londres, Paris, Madrid o Barcelona han començat a donar uns resultats que avaluen 
el funcionament del servei. Es podria pensar que aquests vehicles només poden  
operar a grans ciutats amb generosos pressupostos en mobilitat, però també en 
trobem a ciutats com Münster (Alemanya), Pilsen (Rep. Txeca) o Cagliari (Itàlia). 
 
Pel que fa a la resta d'Espanya, en trobem també a San Sebastian o Màlaga, per citar  
dos exemples més. Lluny de ser una moda, l'autobús elèctric elimina l'emissió de 35 
tones de CO2 per autobús al llarg de la vida del vehicle, emet 0 decibels en marxa i 
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parada, en comparació amb els 68 del vehicle de combustió. Amb una càrrega de 6 
hores pot funcionar entre 14 i 16 hores en condicions de trànsit urbà i interurbà  
dens, arribant a autonomies d'entre 200 i 250 km. L'autobús elèctric permet un estalvi 
de 33.000 litres. Si l'autonomia pogués ser una  dificultat  en  alguna  de  les  rutes  de  
bus  de  la  ciutat,  l'alternativa  al  vehicle elèctric en rutes superiors al radi de 200-250 
km entre càrregues, és el bus híbrid elèctric-gas, que segons les proves realitzades, 
arriben a un nivell d'operació de un 86% en  funcionament elèctric, estalviant un 49% 
d'energia comparat amb l'híbrid elèctric/diesel, o un 74% respecte al bus que funciona 
només a gas. Si el 46% de les emissions de CO2 a la ciutat provenen del trànsit 
rodat, l'Ajuntament ha de ser pioner a la  incorporació  d'aquesta  nova  tecnologia,  
menys  molesta, més neta i més eficient. Per últim, i pensant en la percepció per part 
de l'usuari, segons enquestes realitzades als seus usuaris a ciutats on ja estan 
implantats els diferents tipus de bus i conviuen les diferents tecnologies (Estocolm), la 
percepció del bus elèctric és molt positiva, i existeix una preferència general pel 
vehicle elèctric en comptes del bus tradicional. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Ciutadans proposa al Ple municipal d'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Estudiar la viabilitat d'implantar vehicles elèctrics i/o híbrids a la ciutat.  
SEGON.- Modificar les bases dels propers concursos públics de mobilitat fomentant i 
afavorint les fórmules 100% elèctriques o híbrides. 
TERCER.- Iniciar converses amb els diferents fabricants d'autobusos per estudiar in 
situ i amb vehicles cedits, trajectes, durades, càrregues i autonomies reals cares a 
una futura compra de vehicles. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem ja a la darrera de 
les mocions. En aquest cas és presentada pel Grup Municipal de Ciutadans, sobre la 
mobilitat elèctrica i híbrida al servei de bus de la ciutat. Defensarà la proposta el 
senyor Manuel Vázquez.  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): 

 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. 
Buenas tardes. Hoy nuestro grupo municipal, Ciutadans, traemos a pleno una moción 
que nos gustaría encontrar el apoyo de todos los grupos, ya que es una moción que 
beneficia a nuestros conciudadanos, a nuestra ciudad y al medio ambiente. 
 
La apuesta por la reducción del tránsito rodado es una necesidad que crece a medida 
que la movilidad se hace más intensiva. Para poder mejorar la movilidad sin 
incrementar el número de vehículos en nuestras calles, es imprescindible una buena 
red de vehículos y fórmulas alternativas de transporte. 
 
En los últimos años, en algunas ciudades europeas se han probado con éxito el 
denominado bus eléctrico. Proyectos como los de Londres, París, Madrid o Barcelona 
han comenzado a dar resultados que avalan el funcionamiento del servicio. Se podría 
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pensar que estos vehículos solo pueden operar en grandes ciudades con grandes 
presupuestos en movilidad, pero también encontramos ciudades como Münster, en 
Alemania, Pilsen, en la República Checa, o Cagliari, en Italia. Respecto a nuestro país, 
encontramos varias: por citar algunas, tenemos San Sebastián, Bilbao, Málaga o 
Zaragoza. 
 
Lejos de ser una moda, el autobús eléctrico elimina las emisiones de 35 toneladas de 
CO2 por bus a lo largo de su vida útil, que se calcula en quince años. Y, prácticamente, 
cero decibelios en marcha y parada en comparación con los 68 decibelios del bus de 
combustión. Con una carga de seis-siete horas, puede funcionar entre catorce y 
dieciséis horas en condiciones de tráfico urbano denso, llegando a una autonomía de 
entre 200 y 250 quilómetros. El bus eléctrico permite un ahorro de 33.000 litros de 
combustible en su vida útil.  
 
Si la autonomía pudiera ser una dificultad, cosa que no creo por las características de 
nuestra ciudad, la alternativa sería el bus híbrido eléctrico o híbrido gas, para aquellas 
rutas que superen los 250 quilómetros al día. Y que según pruebas realizadas, llegan 
a un nivel operativo de un 86 por ciento en función eléctrica, ahorrando un 49 por 
ciento de energía comparado con el híbrido diesel o un 74 por ciento respecto al bus 
que funciona solo con gas. 
 
Si el 46 por ciento de las emisiones del CO2 en la ciudad provienen del tránsito rodado, 
el Ayuntamiento tiene que ser pionero en la incorporación de esta nueva tecnología, 
menos molesta, más limpia y más eficiente. 
 
Por todo lo expuesto, y como decía al principio, pido a los aquí presentes su voto 
favorable. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Vázquez. 
Alguna intervenció? La senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Mire, señor 
Vázquez, yo no puedo evitar empezar mi intervención diciéndole lo que le digo cada 
vez que presentan una moción sobre movilidad, y es que luego en la Mesa de 
Movilidad no planteamos estas cosas. Y, por tanto, yo creo que es ese el mejor 
momento de plantear ciertos cambios. Se lo digo porque esto no va a hacer que le 
votemos en contra de la moción, le vamos a dar el apoyo, pero sí que creo que 
tendríamos que suscribir temas de movilidad, pues, en la Mesa de Movilidad y si allí no 
salen adelante o a pesar de tener mucho apoyo, de que el Gobierno no hace caso, 
luego llevarlas al Pleno, pero no hacerlo directamente. 
 
Dit això, mirin, la moció que ens plantegen, d’entrada –i hi donarem suport–, però 
d’entrada crec que ja l’ordre està com diferent. O sigui, primer, estudiem; segon, 
iniciem converses amb els diferents fabricants i, després, si tot això dóna resultat, 
modifiquem les bases. No, primer estudiem, modifiquem bases i després iniciem 
converses. Crec que també hauríem d’intentar estructurar una mica la pròpia 
cronologia dins de la mateixa moció, no?, que és el que volem fer primer i què és el 
que volem fer després, perquè si modifiquem les bases i després resulta que no és 
viable, doncs, mal favor haurem fet a les bases dels propers concursos públics. 
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També li he de dir, per contra, que no sé jo –també vull saber l’opinió del Govern– si fa 
falta fer un estudi gaire ampli de viabilitat, com vostè mateix s’ha referit a certes ciutats 
espanyoles que són més o menys de la mida i de la complexitat nostra, no?, com pot 
ser, doncs, per exemple, Sant Sebastià o Màlaga, que vostè deia, o Saragossa, i allà 
funciona. Per tant, home, que funciona sembla que ja ho sabem, que els fabricants 
d’autobusos poden fabricar autobusos d’aquest tipus també ho sabem; per tant, potser 
hauríem d’anar directament a estudiar quina seria la millor manera de començar a 
implantar-ne en alguna línia de la nostra ciutat, no?, més que fer un estudi general. 
 
Per tant, com li deia al principi, hi donarem suport perquè creiem que el fons de la 
moció estic convençuda que el devem compartir tots, que és un camí que s’ha de fer i 
on hem d’arribar a l’objectiu d’intentar, doncs, com menys emissions de CO2 millor, a la 
ciutat. I, per tant, qualsevol millora de la tecnologia és bona. Però, precisament pel que 
li deia, li explicava dels diferents estudis i del que vostès demanen, possiblement, si 
aquests temes abans els tractéssim a la Taula de Mobilitat, després arribarien, si fes 
falta al Ple perquè tots poguéssim dir-hi la nostra, ja com més concentrats o més 
centrats en allò que realment necessitem a la ciutat de Girona per aconseguir 
l’objectiu, que li dic… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Acabi, senyora Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): …i per això hi donem suport, és compartit, que 
és aconseguir implantar aquesta tecnologia a la ciutat. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Granados… 
 
El Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora 
alcaldessa. La moció presentada, el nostre grup ens abstindrem. No estem en contra 
de certes argumentacions de la moció; ara bé, la moció no clarifica certs temes que 
per nosaltres també són cabdals i, podríem portar-ho, com també s’ha comentat ara, a 
la Taula de Mobilitat. 
 
Genera dubtes no tant pel contingut, sinó pel que deixa de dir. Sempre hem dit que cal 
una aposta valenta, decidida per potenciar l’ús de la bicicleta i el transport públic, i hem 
proposat alternatives. Ens calen eines per reduir emissions de CO2, és cert. Una 
pregunta: saben vostès quantes tones de CO2 generen els gironins i les gironines 
actualment? Apostem per substituir progressivament la flota d’hidrocarburs, per la de 
models híbrids i elèctrics de TMG, però l’Ajuntament ja ho està fent i estan incorporant 
vehicles que ja miren pel medi ambient. 
 
En la moció no es diu en cap moment sobre la càrrega de tota aquesta infraestructura, 
com es finança, amb quins ajuts. Va a càrrec de l’Ajuntament, de la Generalitat o de 
l’Estat espanyol? Ho saben vostès? I si ho saben, per què no ho posen a la proposta 
d’acords? 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? El senyor Calvo… 
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Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Nosaltres estem a favor 
de qualsevol mesura que impulsi aspectes ecològics, d’esquerres, socials i, per tant, 
donarem recolzament a aquesta moció, tot i que estem d’acord que això correspon 
més en la seva globalitat a aquest Pla de mobilitat, a aquest Pla de mobilitat que tots 
pensem, en aquesta Girona que ens imaginem: una Girona on sigui senzill el trànsit, 
on sigui possible anar d’una punta a l’altre amb bicicleta, on les persones puguin trobar 
i anar a peu als diferents llocs.  
 
I, per tant, pensem que s’hi està treballant, que cal seguir impulsant els espais en què 
es produeix aquest debat, que cal seguir apostant també per una inversió –hem de 
prioritzar invertir, i en la substitució de la flota crec ara ja s’està fent així–, així com no 
només en la flota de busos, sinó qualsevol vehicle que des dels serveis municipals 
s’utilitzi també es faci així, com també els de les empreses subcontractades que hagin 
d’oferir serveis públics i que hagin de transitar per la ciutat també que es faci així. Un 
govern de la ciutat que sigui exigent en aquest aspecte i que vagi convertint i 
transformant, no avui per demà, però sí amb una mirada a curt termini –a quatre-sis 
anys–, en què tota la flota que circuli pel centre de Girona ja vagi complint aquest tipus 
de requisits. 
 
Sabem que s’està fent, però pensem que cal una aposta encara més ferma i sobretot 
compartir-ho. I molt d’acord que la Taula de Mobilitat és un espai per fer-ho. Però 
potser ja se li va demanar i ja s’ha demanat en diverses ocasions, aquest anar 
treballant per segments per aconseguir arribar a una transformació total del que seria 
el parc que circula pel centre de Girona. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Alcalà… 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Contestaré 
una mica els punts que ens plantegen. 
 
Sobre l’estudi del Pla de mobilitat elèctrica, des de l’àrea tenim previst fer-lo aquest 
semestre, de manera que ens podrà permetre prendre decisions i fer un calendari 
d’actuacions. Evidentment, aquest estudi el portarem, com no podria ser d’una altra 
manera, a la Taula de Mobilitat per generar aquest debat que segur que és interessant 
i exposar els diferents punts de vista. 
 
TMG apostarà pels autobusos cent per cent elèctrics quan siguin viables 
econòmicament. Aquí vostè ha parlat d’experiments que estan fent per altres ciutats, 
però això té un cost substancialment important. És a dir, un autobús elèctric té un cost 
d’uns 500.000 euros, mig milió d’euros. A més a més, hem de tenir en compte l’estació 
de càrrega. És a dir, equival al cost pràcticament tres vegades més que un autobús 
com els que hem comprat últimament de gas natural comprimit. 
 
Després, els voldria proposar que en el punt 2 també afegís «conforme es desenvolupi 
la tecnologia elèctrica». Aquí parla que les properes contractacions es parli d’híbrid i 
elèctric; la tecnologia en aquest sentit no està desenvolupada, encara hi ha moltes 
mancances.  
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Nosaltres tenim una aposta molt clara de cara al vehicle elèctric, en aquest cas dels 
autobusos elèctrics, però el que els deia: no volem fer de conillets d’índies. Hi ha 
ajuntaments com el de Barcelona –i vaig estar en unes jornades– que econòmicament 
s’ho poden permetre; nosaltres no ens podem permetre això. I el que farem serà veure 
l’experiència d’altres poblacions, com les que vostès ha anomenat, perquè en tenim 
una molt propera, Figueres, en què no va funcionar. I una vegada veiem que això 
funcioni, després nosaltres fer aquesta aposta, encara que també el cost sigui elevat, 
però estaríem disposats a fer-ho. 
 
Si vostès ens fan aquesta modificació que seria afegir això: «conforme la tecnologia 
elèctrica avanci», el nostre vot seria afirmatiu. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, el senyor 
Vázquez, si també vol donar resposta a aquesta proposta… 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Sí, totalmente 
de acuerdo con lo que dice el regidor Señor Alcalà. 
 
Respecto a los demás grupos, muchas gracias por vuestro apoyo. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Vázquez. 
Doncs, així podem passar a la votació, amb aquest afegitó que ha proposat el senyor 
Alcalà. És un petit afegitó que ja trobaran a l’acta gravada. 
Molt bé.  
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, Partit Popular integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP 
- Crida per Girona, la moció del Grup Municipal de Ciutadans sobre mobilitat elèctrica i 
híbrida al servei de bus de la 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, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
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Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
 
 
PART DE CONTROL 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. I 
ara passaríem, en primer lloc, a la part de control respecte a dació de compte de 
resolucions i acords adoptats. Bé, resolucions d’Alcaldia i acords adoptats de la Junta 
de Govern.  
Senyor Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. En un 
ple, jo diria que del mes de gener, vam preguntar si la subvenció a l’entitat Manaies 
cobria tot el que era la processó de Setmana Santa. Posteriorment, hem vist que hi ha 
un acord, diria que és de Junta de Govern, o sigui, ens van dir que sí, i ja hem vist un 
acord de Junta de Govern que donaven 12.500 euros a la Junta de Confraries de la 
ciutat per la Setmana Santa. Llavors, ens agradaria saber si és que hi ha una tercera 
subvenció o una tercera despesa, que desconeixem, i si tenen clar vostès quina és la 
quantitat exacta que es destina per subvencionar la processó de Setmana Santa a 
nivell de ciutat. Aquesta seria una pregunta. 
 
La segona, hem vist que s’ha renovat/prorrogat per un any a l’empresa Àgora certes 
gestions de l’espai jove de l’Estació Jove i ens agradaria saber si aquest és el model 
que pensen seguir desenvolupant vostès. Com bé saben, a l’Estació Jove trobem 
models bastant precaritzadors i dispersos, hi ha molt poca gent que sigui pròpiament 
de l’Ajuntament, malgrat sigui un dels serveis més importants i essencials per a la 
joventut de la nostra ciutat. Hem vist que prorroguen el model i ens agradaria saber si 
fins que s’acabi la legislatura mantindran aquest model o un altre. 
 
I, finalment, hem vist que s’ha donat una subvenció de 7.000 euros a l’entitat Avant 
Mutek per a una acció a la Mercè, si no m’equivoco. Ens agradaria saber exactament 
aquests 7.000 per a què anaven destinats. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora 
Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, en relació amb la 
sentència número 85 –és la primera que apareix en els decrets que ens inclouen a la 
documentació de ple–, hem vist que s’ha de tornar a fer un procés selectiu. En relació 
amb aquesta sentència volíem que ens expliqués una mica a veure què ha passat, per 
què s’ha de tornar a fer part del procés selectiu. Ens sembla que això és important. A 
més a més, s’han de pagar les costes del judici, etcètera. Doncs, una mica que ens 
expliquin quin ha sigut l’error, què ha sigut o què ha passat perquè s’exclogués 
aquesta persona i ara resulta que se li ha donat la raó. 
 
En segon lloc, apareix lloguer de maquinària per a l’excavació i retirada de material de 
la Devesa per a la plantació de nou plàtans. Llavors, simplement –ara em sap greu 
que no hi ha el regidor Sastre–, però, en qualsevol cas, simplement perquè veiem, 
doncs, que es van fent, que és normal, diguéssim, gestions a la Devesa, però sí que 
ens agradaria que totes aquestes gestions acabessin finalment englobades en el Pla 
especial, que es va posar una data fa temps, no?, del setembre passat i ens anem 
allargant amb aquesta data. I llavors, bé, a partir d’això saber una mica si hi ha alguna 
previsió. 
 
L’altra és també que hem vist que hi ha un parell de traspassos de diners en relació 
amb la tramitació del pagament d’una subvenció destinada a la II Fira del Llibre Infantil 
i Juvenil. Llavors, hem vist que n’hi ha dues de diferents. Volíem saber quina és la 
subvenció total, diguéssim, que s’ha donat a aquesta fira. I ens ha semblat entendre 
que finalment això ve d’una partida que és Relacions Institucionals. Ens sorprèn 
aquest concepte, perquè entenem que té més a veure amb una qüestió de Cultura. 
Llavors, simplement aclarir si és així i per què és així. 
 
I, finalment, també en els acords de la Junta de Govern Local hem vist que apareixien 
les subvencions a entitats juvenils aprovades, diguéssim, i simplement volíem fer un 
comentari en relació que entenem que això és un pas enrere, perquè s’han reduït dues 
subvencions en una. A més a més, s’ha utilitzat aquestes subvencions per cobrir el 
que era una moció aprovada, que era una demanda de procés participatiu amb joves. I 
que creiem que aquestes subvencions ni molt menys cobreixen o resolen aquell acord 
que era de participació juvenil amb joves. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Seré molt ràpid, i recupero el temps negatiu. Un 
té a veure amb un decret de contractació d’una lletrada perquè investigui possibles 
il·lícits penals amb relació a Agissa. Voldríem que si ens poden explicar més detalls 
d’aquestes sospites, doncs, d’il·lícits penals o en quina línia ha d’investigar, no? 
 
I l’altra té a veure, doncs, amb que hem vist que l’Ajuntament ha hagut de reintegrar 
més de 13.000 euros al Govern espanyol amb relació a una subvenció destinada a 
finançar el Pla d’acollida i convivència municipal per una justificació insuficient de les 
despeses. Llavors, voldríem saber una mica què és el que ha passat i si ens poden 
donar alguna explicació. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Albertí… 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Un any més hem vist que 
l’aplicació de consultes dels pressupostos participats –sé que em faig una mica pesat 
amb aquest tema–, però puja més de 21.000 euros. Sí que és veritat que hi ha hagut 
una reducció, però, bé, nosaltres els havíem demanat si fóra possible estudiar 
mesures que abaratissin aquest cost, com, per exemple, compartir l’aplicació amb 
altres municipis o etcètera. Voldríem saber a veure si això ho havien pensat. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Un segon, perquè 
anem prenent nota. Sí, senyora Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies. Hem vist que s’ha adjudicat un 
contracte menor per al servei de control de plagues d’aus urbanes per a aquest any 
2017, voldríem saber quins mètodes utilitza l’empresa que ha obtingut l’adjudicació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara mateix 
anirem passant la paraula. Sí, en primer lloc, respecte a la subvenció dels Manaies, no 
sé si la senyora Palau té les quantitats i, si no, els hi podem fer arribar més endavant. 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Si li sembla, senyor Salellas, 
li faig arribar, perquè ho estic acabant de lligar i no les tinc ara en concret i no li vull dir 
un error. Demà al matí li dic exactament quantes, d’acord? Estic comunicant i no 
acabo de lligar-ho. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. De totes formes, 
normalment, el que era habitual era una per a tot l’any que incloïa des de la cavalcada 
de Reis a tot el que fessin i una altra per la participació a la processó, eh? Ho 
concretarem exactament. Era el que fèiem cada any, m’imagino que serà el mateix. 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): No, no hi ha cap canvi, però dir-li ara exacte no li ho puc 
dir. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I també, senyor 
Salellas, ha preguntat a la senyora Elisabeth Riera respecte a la gestió de l’Estació 
Jove. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Bé, en resposta al tema que em deies del 
contracte amb l’entitat Àgora, ara mateix no tinc aquí el cas per informar-te. Sí dir-te 
que amb l’empresa Àgora, que porta els informadors, treballa molt bé i, vull dir, ja t’ho 
podré aclarir. 
 
D’acord que no és el model amb el que anem, hem d’anar a tenir més gent en plantilla. 
Costa, el tema de les contractacions i això de personal nou a l’Ajuntament és 
complicat, però sí que anem cap a la via d’aconseguir més tècnics a l’Àrea de 
Joventut. 
 
Aprofito ja per contestar l’altra pregunta que m’ha fet la Laia Pèlach respecte al tema 
de les subvencions a les entitats juvenils. Això venia arran de la moció que va 
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presentar Esquerra Republicana per promocionar la participació dels joves i que ells 
poguessin proposar projectes. S’havia parlat del tema dels pressupostos participats 
i…, bé, ja vaig parlar-ho en el moment amb el regidor Albertí que ho vèiem molt 
complicat, de ficar-ho dins els pressupostos participats, si més no ara com ara. 
 
Una solució, i que vam veure molt interessant i que vam parlar-ho amb les entitats, era 
redefinir la subvenció que hi havia fins al moment d’entitats juvenils –que hi havia dues 
línies, com bé has dit–, unificar-la en una i destinar-la totalment a projectes, a projectes 
encarats a fomentar la participació juvenil de la ciutat. 
 
Jo crec que el model aquest pretén fomentar l’associacionisme, pretén fomentar la 
participació dels joves i pretén fomentar la xarxa d’entitats amb els joves. 
Exemples de pressupostos participats amb projectes joves n’hi ha hagut. Em vas 
passar un exemple que havien fet a Olot. I s’havien proposat projectes…, ara no sé 
ben bé, que si una cursa de cars, que si una festa de l’espuma… No és el model que 
volem des de Joventut, promocionar aquest tipus de festes, vull dir, que la participació 
juvenil ha d’anar molt més enllà del que sigui una festa de l’espuma. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Riera. I 
ara el senyor Carles Ribas, també amb una pregunta del senyor Salellas respecte a 
una subvenció d’Avant Mutek per a la Mercè. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sí, és una 
subvenció respecte a un festival de música electrònica que es desenvoluparà a la 
Mercè. Ja s’havia fet l’any anterior. I es detreu de la partida que havíem establert 
justament per a música electrònica en el pressupost que va passar en aquest Ple de 
l’Ajuntament. Per tant, és aquell destí en aquesta partida respecte a aquest festival. 
Bé, festival; és un concert d’un parell de dies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respostes a 
pregunta de la senyora Pèlach respecte a una sentència referent a un procés selectiu, 
la senyora Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, es va aprovar 
per Junta –jo us explicaré tot com va anar–, el 27 de maig del 2016 es van aprovar 
unes bases del procés selectiu per a contractació temporal i, bé, d’un relleu d’un 
enginyer per prestar els serveis a l’Àrea de Mobilitat i Via Pública. D’acord amb les 
bases, les condicions que demanàvem per als aspirants concretament posaven: «estar 
en possessió del títol de grau d’enginyeria o equivalent». 
 
El senyor que es presenta, no dic el nom, és arquitecte tècnic. El juny, el 30 de juny 
del 2016, el tribunal qualificador diu qui és admès i qui no. I aquest senyor és admès a 
les proves. Llavors, el 7 de juliol va tenir lloc el primer procés selectiu; aquest senyor 
va passar el primer procés selectiu, i el 12 de juliol va tenir lloc la segona prova. I aquí 
en aquest cas el tribunal qualificador observa…, concretament, l’informe posa que 
observen, per part del tribunal, que aquest aspirant, aquest senyor havia estat declarat 
admès a la convocatòria i apte del primer exercici i que no reuneix els requisits de 
titulació en les bases de la convocatòria. Que les bases de la convocatòria era estar en 
possessió del títol de grau d’enginyer o equivalent. Per tant, la discussió… I és el 
tribunal, eh?, nosaltres no tenim la potestat de dir sí o no. Sé que hi ha molta «trifulca» 
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entre diferents tipus d’enginyeries que uns no es volen que es trepitgin els altres i, per 
tant, entenien que volien un enginyer i no un arquitecte tècnic per a la feina que volia 
fer, però, és clar, les bases la realitat és que posaven enginyeria o equivalent. Però si 
el tribunal els exclou, doncs, queda exclòs, no?  
 
Llavors, la discussió judicial s’ha centrat a determinar si l’expressió de grau 
d’enginyeria o equivalent permetia incloure aquest arquitecte tècnic. I la sentència 
considera que aquesta és una base a l’ensenyament comú, aquestes matèries 
d’aquestes dades tècniques i, per tant, entén que sí que és equivalent arquitecte tècnic 
a enginyer. I, per tant, ha guanyat aquesta sentència.   
 
I què ens ha dit? Que s’ha de retrotraure l’actuació fins al moment que se’l va excloure; 
és fins al segon exercici. És això el que ha passat. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte al 
regidor, era absent precisament quan la senyora Pèlach li ha fet…, no era tant una 
pregunta, perquè, de fet, feia referència a un lloguer d’una maquinària que s’ha llogat 
per fer unes actuacions en uns plàtans de la Devesa. La pregunta era quan quedarien 
totes aquestes actuacions englobades en el Pla especial de la Devesa. I era una mica 
quan es podrà procedir a l’aprovació d’aquest Pla especial. 
Senyor Sastre… 
 
Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Totes aquestes mesures són mesures de gestió, de 
la gestió quotidiana de la Devesa, que ara tampoc són temes que van en paral·lel, no 
tenen a veure amb el que és el planejament al Pla especial, sinó que estem parlant del 
que és el dia a dia del manteniment de la Devesa. Sobretot prioritzant, pel que fa a 
l’arbrat, els temes sobretot de protecció de les persones. Estem parlant d’uns arbres 
molt grans, amb molta densitat, que sobretot amb aquests mecanismes existents 
s’intenta prioritzar reduir al màxim possible el risc possible de caiguda de branques, 
especialment a les principals avingudes de la Devesa, com així també aquells arbres 
que per motius que siguin –no només plàtans, sinó també altres espècies– poden tenir 
problemàtiques. 
 
Per exemple, ara fa dues setmanes es va haver de talar a la zona esportiva una acàcia 
que s’havia detectat, els serveis tècnics, especialment el director de la Devesa, el 
director tècnic, en Narcís Motjé, havien detectat que tenien problemàtiques.  
 
Per tant, són qüestions del dia a dia de la gestió que hi hagi treballant empreses 
contractades, i, per tant, necessiten els mecanismes més adequats per poder-ho 
tractar amb les màximes garanties. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a la fira 
del llibre infantil i juvenil, vostè m’assegura que sortia de la partida de Relacions 
Institucionals; jo ara no ho sabria exactament, estic segura que serà així. 
 
És cert que en aquesta partida estem sent molts austers, és cert. I, per altra banda, és 
aquesta fira que preteníem donar-hi enguany un impuls especial, que ens sembla molt 
interessant, realment ha tingut molt d’èxit, ha hagut molta participació de moltíssimes 
escoles. I des d’Alcaldia, doncs, es veia que era una proposta molt i molt interessant. 
Vam voler ajudar a muscular-la una mica, possiblement ho haurem de fer en alguna 
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edició; després s’ha d’anar reduint, perquè no sempre poden ser aquestes activitats…, 
l’Administració no pot estar sempre fent la total aportació. Segurament amb el temps 
s’ha d’anar reduint. Però ens va semblar molt interessant. Però, és més, després 
veient el resultat encara molt més.  
 
Segurament sí és de la partida aquesta que diu, però, ja li ho dic, és de la partida que 
deuria tenir disponible, perquè mirem de ser absolutament austers en aquest tema de 
les relacions institucionals. 
 
Respecte a preguntes del senyor Terés, en aquest cas, una lletrada que s’ha sol·licitat 
els seus serveis perquè esbrini o ens emeti la seva opinió respecte a si certes 
activitats de l’empresa, doncs, podrien haver incorregut en un il·lícit penal o no. Vostès 
saben que des d’aquest Govern estem sent absolutament transparents i volem 
treballar amb una rigorositat excepcional perquè els ciutadans estiguin absolutament 
tranquils que aquí s’estan fent les coses molt ben fetes. I respecte a aquell informe que 
van rebre cadascun dels portaveus, vostès, sobre l’aigua, un informe d’Intervenció –
que, en aquest cas, ja formava part d’un expedient, basat en aquella auditoria prèvia, 
però, en aquest cas ja era un informe d’Intervenció– en què hi havia diferents accions 
que podrien potser arribar a ser considerades, doncs, ens semblava adequat que 
nosaltres actuem de forma proactiva i que esbrinem si pot ser o no pot ser considerat 
un il·lícit penal. 
 
Veurem el resultat d’aquesta consulta. És una persona que ens mereix tota la 
confiança. Ens va fer un informe similar respecte a un altre tema. De fet, jo no hi tenia 
cap altra relació, la vaig conèixer per aquest tema, però ens sembla que és una gran 
professional del dret penal. Aquí no tenim cap especialista en dret penal; creiem que 
és important que siguin especialistes. I, per tant, ho hem fet amb tota la transparència 
com s’han de fer aquestes coses, i per fer una fiscalització com cal d’aquest tema, que 
ens preocupa a tots –sí, que ens preocupa a tots. 
 
Tan punt tinguem qualsevol resultat, ja ho saben, igual com els vam traslladar l’informe 
d’Intervenció, també se’ls seran traslladades les conclusions immediatament que les 
tinguem, així com l’informe de Secretaria, que també saben vostès que estem 
esperant aquest informe ja més global de tot aquest servei. Per tant, és aquesta la 
resposta. 
 
I respecte a un retorn d’unes subvencions respecte al Pla d’acollida, la senyora 
Paneque… 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, efectivament, senyor Terés, el que veu és 
el final d’un expedient que ve de molt enrere. De fet, no és la primera vegada que 
aquest tema surt en aquest plenari. Efectivament, la sol·licitud de retorn per part del 
ministeri era major, però després de formular al·legacions i de revisar i enviar 
documentació al ministeri, finalment aquests són els 13.000 euros que no s’havien 
justificat d’acord amb les bases de la convocatòria i que, per tant, han de ser retornats. 
I per la seva tranquil·litat, li diré que sí que s’han establert els mecanismes per tal que 
això no torni a passar. I aquelles despeses que es justifiquin d’acord amb aquesta 
convocatòria, doncs, estiguin ben justificades i d’acord amb les bases de la 
convocatòria. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Referent a una 
pregunta que ha fet el senyor Albertí respecte a un tema dels pressupostos participats, 
el senyor Berloso… 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En aquest 
moment, jo exactament no li puc concretar quines són les despeses d’aquests 21.000 
euros. Segur que deu ser part de la contractació de l’empresa aquesta que controla la 
votació, els butlletins, els enviaments, els cartells i tal. Demà li passarem, vull dir, en 
detall el que justifica aquests 21.000 euros. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte a una 
pregunta de la senyora Roca respecte a un control de plaga d’aus urbanes, el senyor 
Berloso també. 
Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Vejam, jo tampoc 
en aquest moment sé respondre-li exactament quin és el mètode. Segur que l’empresa 
que està contractada deu seguir el mètode, vull dir, doncs, millor que existeix respecte 
a les aus. Demà també li enviaré més informació al respecte. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I disculpin, 
perquè quan he explicat el tema de la lletrada també he obviat dir, que és important, 
així com en l’altre cas que també vostès ja saben per a la conclusió va resultar que no 
s’observava cap il·lícit penal, ho deuen recordar, en aquest sentit, demano a tothom –a 
tothom– cautela i prudència, perquè, evidentment, pot –pot– resultar que no s’observi 
cap il·lícit penal i… Doncs, que actuem amb prudència i cautela. Tan punt tinguem 
l’informe s’actuarà en conseqüència, evidentment, si no, no demanaríem els informes. 
Moltes gràcies. 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I seguidament, ja vindria 
finalment el punt quinzè de l’ordre del dia, que serien precs i preguntes. Senyora 
Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Dues preguntes 
molt ràpides. Primer, quin és el capteniment del Govern amb relació a la problemàtica 
dels apartaments turístics que està sorgint a la ciutat de Girona? Sí que ens agradaria, 
doncs, conèixer-lo. 
 
I la segona és arran de la cursa de l’Hipercor d’ahir en què la ciutat de Girona va 
quedar totalment tancada, col·lapsada, bloquejada durant unes hores, hem rebut 
moltes queixes. Llavors, nosaltres la nostra pregunta és: quin instrument s’utilitza per 
informar a tots els gironins i a totes les gironines que la ciutat de Girona el dia 
d’aquesta cursa està totalment tancada i no pots passar del costat d’Emili Grahit cap 
avall, Emili Grahit cap amunt, o sigui, que has d’anar a agafar Girona Oest, Girona Sud 
per poder anar a l’altre costat de la ciutat. 
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No posem en dubte el dispositiu necessari per fer aquesta cursa; sí el que ens 
agradaria saber és com s’explica als ciutadans i a les ciutadanes aquest dispositiu per 
tal que no es trobin com ahir es va trobar molta gent que automàticament amb el seu 
vehicle feia un bucle i va estar fins i tot una hora donant voltes amb el cotxe perquè li 
era impossible sortir de la mateixa ciutat. O sigui que ens agradaria saber com ho 
comuniquem, perquè hem arribat a la conclusió que cal modificar-ho i cal millorar-ho, 
la manera d’informar, perquè la gent ahir no ho sabia.  
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyora Paneque, a nosaltres 
ens agradaria saber, després de les declaracions de la seva companya Iolanda 
Pineda, al municipi veí de Salt, quina és la postura que té el seu grup envers el Trueta. 
I, segon, senyora alcaldessa, per diverses coses o per diverses declaracions seves 
que hem anat sentint, si ens podria aclarir, si us plau, què és el que vostè entén per 
lleialtat institucional. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Senyor Granados… 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Una mica per situar-nos: durant la Setmana Santa es va celebrar el MIC, organització 
a càrrec d’una iniciativa privada amb ànim de lucre i que rep subvencions 
considerables de les institucions públiques. Però el més preocupant és l’alt índex de 
desigualtat pel que fa a la presència de l’esport masculí i l’esport femení. Les finals 
masculines de futbol es van jugar a l’estadi de Montilivi i a un nivell alt mediàtic, i 
l’única final femenina es va passar a Palamós, amb poc nivell mediàtic. Passa més o 
menys també amb el bàsquet. Estem parlant de menors en edat en plena fase de 
creixement. 
 
Faig la pregunta: si les institucions públiques, que són de tots i totes, posen milers 
d’euros, per exemple, en tornejos esportius de Setmana Santa, no creuen que cal 
posar com a exigència uns mínims d’igualtat pel que fa al gènere? L’Ajuntament hauria 
d’exigir uns mínims que ajudin a transformar aquesta situació. 
 
Després, una altra pregunta: com estava el tema del càmping i de l’escola del càmping 
que es volia fer a Domeny. 
 
I, després, l’última pregunta és: l’altre dia a la Comissió de Protecció Civil es va 
aprovar el servei d’unes ambulàncies que faran un reforç durant el Temps de Flors. 
S’ha verificat que l’empresa que ha guanyat el concurs per a aquesta setmana 
compleix tots els requisits organitzatius…, tots els serveis tècnics de l’ambulància? I 
les condicions laborals dels treballadors són les correctes? 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Costa… 
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Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
sobre el centre cívic de Pedret, aquest problema ve de fa temps que, bé, ja fa molt de 
temps que aquest centre tenia goteres. No s’acaba d’entendre massa, perquè aquest 
edifici va ser arranjat, o sigui, que la constructora o la persona que se’n va cuidar, 
doncs, ha durat quatre dies, no? Però, a més a més, fa molt de temps que tenen 
aquest problema.  
 
Nosaltres no podem entendre com un centre cívic ha d’estar en aquestes condicions 
que ha tingut inundacions, que ha afectat la calefacció, ha afectat l’electricitat, s’han 
hagut de deixar de fer activitats, han hagut d’anar a un altre centre, que han hagut 
d’anar al centre cívic Pont Major a fer part de les activitats, doncs, precisament per 
l’estat d’aquest centre. I ara que hi ha una bastida, sembla que estan arreglant el 
sostre. Però, clar, nosaltres voldríem saber què ha passat amb tot això, per què hi ha 
hagut aquesta deixadesa, realment quina reparació s’està fent ara, si només s’arregla 
el sostre o realment arreglaran tota la resta, que, a més a més, els problemes s’han 
agreujat, precisament, per no haver-se actuat a temps. I si s’ha d’arreglar tot, també 
costarà molt més car. Ens agradaria que se’ns expliqués què ha passat entre mig. 
 
Després, en el formulari de la Girocleta ens agradaria, doncs –un prec que fem–, que 
quan posem la població també puguem posar d’on som, que puguem posar que som 
de Catalunya. No surt. 
 
I, després, una altra: parlant també de Catalunya, demanem, preguem que quan se 
faci la remodelació o no o ja, la plaça d’Espanya es canviï de nom. 
 
I, després, per acabar preguem que pregunteu o parleu amb Adif, perquè l’estació 
sovint té goteres, l’estació del tren convencional. Vull dir, jo personalment hi passo de 
dues a quatre vegades al dia i cada vegada que plou veus allà les galledes, tant a la 
banda de les taquilles com a l’altre costat. 
 
I, a banda, des que s’ha obert aquesta única porta en aquests moments, que és la que 
queda més a prop per anar a agafar el finger, perquè és provisional, però hi ha un 
problema: que hi ha un escaló que els minusvàlids o les persones amb mobilitat 
reduïda si van amb cadira de rodes, no poden accedir a l’estació. És a dir, com que 
està tot en obres i hi ha el que és terra, primer arribes a aquella mica de vorera –si és 
que es pot dir una mica de vorera– i entres a l’estació, i hi ha almenys tres o quatre 
dits per accedir-hi. Mentrestant això no se solucioni, les persones que vagin en cadira 
de rodes no poden entrar a l’estació o passar per dins. Vull dir, això s’hauria de 
solucionar encara que sigui fent una rampa provisional o una reparació d’aquest tipus. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Sumant-me a la 
pregunta de la senyora Veray, fa unes setmanes va haver-hi una trobada de seixanta 
veïns i veïnes del Barri Vell preocupats, perquè la senyora Planas i el senyor Berloso 
hi eren i saben perfectament que explicaven casos rere casos de pressions 
d’immobiliàries perquè marxessin dels pisos. Aquest dissabte passejant pel Barri Vell 
em vaig trobar veïns i veïnes que estaven fent pancartes també referents al mateix 
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tema. Per tant, ens agradaria saber si davant d’aquests fets objectius, no, diguéssim, 
de ningú, sinó objectius, el discurs del Govern continua sent que no hi ha cap 
problema amb el tema dels apartaments turístics o no. 
 
Segon. Un col·lectiu molt important de gironins i gironines nascuts al nord del Marroc, 
a la zona del Rif s’han organitzat recentment per demanar un canvi democràtic i una 
defensa dels drets de les persones que viuen al Rif. M’agradaria saber si des de 
l’Ajuntament i des del Govern es preveu donar suport a aquestes reivindicacions i 
ajudar-los en algun sentit. 
 
En tercer lloc, ens han arribat diverses queixes al voltant de la brutícia que hi ha al riu 
Onyar i la manca de procediments de neteja del riu. Jo personalment l’endemà de Sant 
Jordi, el tema era espectacularment penós. Però les queixes són al llarg de tot l’any. 
 
Quart. Referent a l’auditoria, ja hem parlat d’Agissa, ens agradaria fer un prec i és que 
convoquessin una reunió entre les persones, l’empresa que va fer l’informe auditor i 
els grups municipals que ho volguessin per poder-nos trobar amb ells i que ens 
poguessin respondre alguns dubtes que tenim a l’hora de llegir-nos l’auditoria; quan 
ens l’hem llegit, tenim dubtes respecte al que expliquen i ens agradaria poder 
contrastar-ho amb l’empresa que ha fet l’auditoria. 
 
Després, dues preguntes més breus. Una, com és que es va privatitzar l’aparcament 
des de divendres al vespre fins dissabte al migdia a la zona de la muralla, fora muralla 
i de les Pedreres per un acte privat religiós que es feia a la catedral? És a dir, tots els 
veïns i veïnes de tota aquella zona i la gent que sovint va aparcar a la zona de fora 
muralla es van trobar que estava prohibit aparcar durant divendres a la nit perquè 
dissabte al matí la gent de l’església, que tenen tot el meu respecte, organitzaven un 
esdeveniment, que té tot el meu respecte, però era al carrer i se’ls vetava, a més, 
sense, diguéssim, que impossibilités l’exercici de l’esdeveniment, que es feia a dins de 
l’església. Però es va fer des de divendres a la nit que no es podia aparcar. La 
pregunta. 
 
Després, el prec que, si us plau, no torni a passar que no es penja l’ordre del dia del 
Ple amb quaranta-vuit hores d’antelació, perquè, si no, els ciutadans no poden 
demanar intervenir i, per tant, no es pot complir el reglament de la participació. 
 
I, finalment, hem pogut veure l’auditoria del 2015 de Fira de Girona. Nosaltres 
continuem entenent que hi ha pèrdues, però vostès no sé si ho entenen així o ho 
entenen de forma diferent. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, una pregunta en relació amb 
l’estat d’execució dels pressupostos participats. Bé, hem vist, diguéssim, vam poder 
consultar aquest mapa que realment, doncs, és interessant, en què es pot veure l’estat 
de les execucions, i crec que és molt trist veure que hi ha projectes des de 2013 que 
estan pendents d’executar. Penso que això no té cap sentit i menys quan continuem 
amb aquesta dinàmica, no? Aquí tenim un barri en què estan acumulant projectes de 
2013, 2014, 2015, 2016 i ara els anem a preguntar què volen, per a quan, per què? 



 

115 
 

Una altra pregunta és amb relació, precisament, al barri de Mas Ramada, que és on es 
concentra, o de tota Girona est, un gran nombre d’aquests projectes participats no 
executats, hi ha una plaça, que és la plaça Sebastià Salellas, que ens consta que els 
hi han fet diferents projectes en el marc dels pressupostos participats, doncs, per fer-hi 
coses, perquè tingui vida, mentre que de moment s’està utilitzant només com un 
aparcament. Doncs, per què no donen resposta a les peticions dels veïns? Una 
concreta, per exemple, que s’hi faci un circuït d’agility. 
 
L’altra és un prec amb relació a les dificultats que durant la cercavila de penjada del 
Tarlà vam tenir per passar per la Rambla. O sigui, la cercavila surt dels Jardins de la 
Infància, passa per plaça Catalunya, on es talla el trànsit i passa la mar de bé, i, en 
canvi, tenim problemes després quan arribem a la Rambla que, en canvi, és un espai 
«peatonal» per transitar-hi per l’ús privat de l’espai públic que s’està fent d’aquesta 
Rambla nostra. Per una banda, hi havia, doncs, les parades de floristeries, per altra 
banda, hi havia les taules dels bars, i realment deixaven un pas estretíssim per passar 
pel mig la cercavila; pràcticament no podia ni passar-hi. 
 
L’altra és un prec també: ens han arribat diversos enviaments massius sense que es 
fes una còpia oculta. Jo crec que això és una vulneració molt important de la protecció 
de dades i crec que ens ho hauríem de fer mirar, perquè no és el primer cas per part 
d’enviaments que es fan des de tècnics de la casa. No sé si realment s’estan fent les 
formacions que toquen a nivell de protecció de dades als tècnics o potser caldria fer 
una renovació d’aquestes formacions. Però són diverses ocasions en què hem rebut 
mails així, i és un error greu important. Si es poden revisar aquestes formacions o es 
pot fer arribar una informació als tècnics perquè siguin especialment curosos amb 
aquest tema. 
I ja està. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies. La primera pregunta té a veure amb 
el portal de la transparència de l’Ajuntament en què en un dels seus apartats hi ha el 
registre de mocions i només hi consta fins a 2015. Hi ha un registre de les mocions 
que es presenten en el Ple i hi ha un adjunt amb la moció en qüestió i indica si està 
aprovada o rebutjada i només arriba fins a finals de 2015. I, per tant, demanaríem si es 
poden anar incorporant les diferents mocions que s’han presentat perquè quedi el 
registre complet. 
 
L’altra té a veure amb la polèmica de les campanes de la catedral, voldríem saber com 
està el litigi i quina és la posició del Govern amb relació a aquesta qüestió, perquè hem 
llegit per la premsa, doncs, que és possible que s’opti per una via negociada. Però 
voldríem saber exactament la versió del Govern. 
 
L’altra pregunta té a veure amb el capítol d’inversions dels pressupostos de l’any 
passat, que consignaven 50.000 euros a una partida anomenada Parc UdG. Entenem 
que es tracta d’uns diners que deurien estar previstos, doncs, per al possible conveni 
amb la universitat. Però, bé, com que això finalment ha entrat en fase de liquidació, 
voldríem saber què se n’ha fet d’aquesta partida i si està previst destinar-la a una altra 
finalitat. 
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Llavors, hi ha constituïda, també crec recordar des del 2015, una taula d’àrea urbana 
que afectava la promoció econòmica, on es reunien em penso que eren catorze 
municipis. Jo crec que això es va constituir quan l’alcaldessa era regidora de Promoció 
Econòmica. Es va constituir aquesta Taula d’Àrea Urbana amb catorze municipis i 
voldríem saber si s’ha tornat a reunir o si té previst fer-ho. 
 
I, dues preguntes més. Una té a veure amb l’edifici taller de la Marfà. Sabem que hi ha 
el compromís, doncs, que això es reconvertís en un centre d’interpretació del patrimoni 
industrial que conté. Sabem que es troba en molt mal estat de conservació, que sí que 
és cert que hi ha un projecte de pressupostos participats que fa referència, doncs, a 
aquest centre, però que amb la partida de què poden disposar, evidentment, poca 
cosa es podrà fer per avançar en aquest objectiu que s’havia proposat el Govern. I, per 
tant, demanaríem saber en quina situació es troba i què es pensa fer. 
 
I, després, una altra qüestió té a veure…, ens han arribat de diferents veïns del Barri 
Vell que coincidint, potser casualment o no, però amb el festival Strenes s’han produït 
diferents talls de llum al Barri Vell. Voldríem saber si té alguna relació directa amb el 
consum energètic d’aquest festival, però es veu que ja ha passat en altres anys. I, per 
tant, ens preguntaven si en teníem coneixement i si es podia fer alguna cosa. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Albertí… 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): No, jo li he cedit els meus minuts al senyor Terés 
perquè no sigui sancionat. 
Gràcies. 
 
(Rialles.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, li ho agraeixo, senyor 
Albertí. Senyor Calvo… 
 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, tres demandes d’aclariment. Al Ple passat vam 
demanar o vam fer una observació en relació amb l’informe socioeconòmic en què 
apuntàvem que hi havia molta contractació a l’àmbit aeri. La senyora Plana ens va dir 
que ens contestaria, però avui hem vist que ha canviat els gràfics. Si es tractava 
d’algun error, perquè ja no surt, són uns gràfics nous, i els conceptes i els… Bé, ha 
canviat tot. Per tant, era si es tractava d’algun error o què havia passat. 
 
Un segon aclariment: també en el Ple passat, la regidora Paneque ens va informar que 
s’estava fent el Pla local d’habitatge, però l’altre dia a la reunió de la taula ens va 
aclarir que el que s’havia encarregat a la cooperativa Lacol no era exactament això. Si 
ens podria, si us plau, aclarir exactament com està el Pla local d’habitatge, en quin 
moment està i què era el que es va encarregar, què és el que va dir vostè en el Ple 
passat que s’havia fet. Més que res entendre la lògica dels fets. 
 
I un tercer punt és una pregunta més que res per saber si tenen constància o si els ha 
arribat o si a través de l’associació d’algú en relació amb uns actes vandàlics que es 
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donen al barri de Sant Narcís; si n’eren coneixedors, i si n’eren, si han pres alguna 
mesura i si tenen alguna explicació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora 
Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. A petició d’una 
ciutadana, i també fixant-nos en el que diu la web de l’Ajuntament, hem sabut que no 
és possible equiparar les subvencions de l’IBI que reben les famílies nombroses amb 
les monoparentals. Si més no, no és possible equiparar les famílies monoparentals 
amb un sol fill. I volíem saber si és que el web està equivocat, si és que en aquesta 
persona se li va donar una informació equivocada, perquè, si no ho recordo malament, 
aquesta va ser una de les promeses del Govern durant l’aprovació de les ordenances 
fiscals d’aquest any. 
 
En segon lloc, una pregunta de Strenes: vam rebre moltes queixes ciutadanes pel 
soroll del festival, especialment la primera nit. Sabem que és molt difícil conciliar el que 
és l’oci amb el descans dels veïns, però voldríem saber com valora el Govern aquest 
fet i si té alguna proposta de cara a l’any que ve. 
 
La passera, la passera de fusta de l’estany del parc del Migdia sabem que està en molt 
mal estat i això és perillós, perquè la gent pot ensopegar, pot caure, es pot fer mal; per 
tant, ens agradaria saber també si tenen previst d’arreglar-la. 
 
Ens sumem també a les preguntes que han fet les persones que han parlat abans 
sobre els pisos turístics. S’han multiplicat per dotze en els darrers quatre anys, el 
Govern segueix dient que no hi ha problema. Ens agradaria saber què pensen fer, 
sobretot què pensen fer urgentment abans de tenir el Pla estratègic de turisme, que és 
un pla que tardarà a materialitzar-se. I abans, per tant, creiem que s’ha de posar fre i 
s’ha de posar solució a aquest problema, que ja és un problema que està en boca de 
tothom. 
 
I, per últim, saber el Pla social de les Pedreres quan es durà a Ple. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, crec que 
quasi el primer a respondre seria… el senyor Sastre? No. Sí? Doncs, senyor Sastre, 
endavant. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Sobre la pregunta del 
tema de la neteja de l’Onyar, el riu Onyar en el pas pel centre urbà, igual que la resta 
de rius i zones verdes de la ciutat, són objecte d’un contracte de manteniment que 
inclou no només el que és treure la brossa que es pugui anar acumulant, sinó també 
tot el que és la gestió. En el cas de l’Onyar, en el centre urbà, si no m’equivoco, la 
periodicitat és setmanal. 
 
En aquest cas que vostè comenta, està parlant que veníem de Strenes, va haver-hi el 
dia de Sant Jordi, a més a més, això va coincidir meteorològicament va haver-hi vent, 
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fet que va fer sobretot que a la zona de sota de plaça de Catalunya, entre plaça 
Catalunya i Pont de Pedra, hi hagués una acumulació una mica més del que és 
habitual de plàstics i així. 
 
Això va ser molt visible sobretot el dilluns; el dimarts ja estava net. I no només això, 
sinó també en dies posteriors es va procedir ja al desbrossament amb gestió 
diferenciada, que ara es pot veure clarament que s’han mantingut aquelles espècies 
de més interès des d’un punt de vista estètic i ecològic, com ara el canyís, las balques, 
el gallaret… És a dir, la gestió hi és, i ara mateix considerem que és adequat. I en 
aquest cas va ser força extraordinari el que havia passat aquells dies a Girona, a plaça 
Catalunya. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas… 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Aniré una per una, m’ho 
anirà indicant vostè o les contesto totes seguides? 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, si vol contestar totes les que li 
corresponen a vostè, senyor Ribas, si us plau. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Molt bé. Responent… –si em deixo alguna cosa 
m’ho diuen, eh? El primer era el tema de la Marfà, el senyor Terés: indicar-li que jo 
crec que tenim, em sembla, el concepte diferent. És a dir, sí que és cert que els veïns 
en el seu moment i fins i tot en un procés participat van introduir la possibilitat de 
plantejar un tema museístic o museològic en l’espai pròpiament del taller de la Marfà, 
de recuperar el que era l’arqueologia industrial. Recordi que el projecte abraçava –em 
sembla que ho recordarà perfectament, perquè vam comentar-ho amb el seu grup fa 
força temps– un espai en què ara actualment hi ha la biblioteca. Al principi, el projecte 
inicial, que pujava 320.000 euros i escaig abraçava part del propi espai on actualment 
hi ha situada part de la mateixa biblioteca. Evidentment, davant d’això, la política de 
l’Ajuntament no serà reduir la biblioteca, perquè està donant un servei excel·lent 
pròpiament. 
 
Hi ha la zona pròpiament del taller que quedaria molt reduïda com a espai museològic, 
això és cert, però el que sí li puc assegurar és que l’estat ens preocupa enormement. 
Nosaltres ja hem fet una TIC actualment al Departament d’Urbanisme a fi i efecte 
perquè apuntalin la zona i que comencin a treballar per a la recuperació del mateix 
espai. 
 
Tinc severs o importants dubtes de si aquell espai en si mateix, que és molt petit, ha 
de servir com a espai museològic a nivell d’arqueologia industrial. El que sí hem fet és 
que…, recordar l’exposició de Girona i l’Aigua, que ara s’acabarà, la idea és traslladar 
part d’aquesta exposició en aquell punt d’allà, a la mateixa biblioteca, on hi hagi un 
espai, on vagi recuperant aquí. I sobretot treballar agafats de la mà aquí amb el regidor 
Sastre en la recuperació pròpiament d’aquella zona, en especial de la turbina, que és 
un plantejament que té. Que jo entendria que la millor manera de fer, de retre un 
homenatge –acabo de seguida, senyora alcaldessa– a l’arqueologia industrial seria 
que la turbina funcionés, perquè l’estudi sí que està donant que generaria per 
alimentar el 50 per cent del mateix espai. 
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Estem treballant aquí, però ara li puc dir que em preocupa molt més, i per això hem fet 
la TIC a Urbanisme, la degradació del mateix espai del taller; s’ha d’apuntalar 
urgentment, i a partir d’aquí començar a treballar com el recuperem. Perquè també hi 
havia una altra possibilitat de portar…, recordarà que també se n’havia parlat de 
portar…, part de l’escola d’art es volia traslladar allà al taller per donar-li activitat. Però 
nosaltres entenem que millor mantenir la biblioteca, a veure com ho podem reconvertir 
com a espai de recuperació de la història o de l’arqueologia industrial, encarat en el 
tema de l’aigua i agafats de la mà amb el Departament de Sostenibilitat, en aquest 
cas, amb el senyor Narcís Sastre. Si vol ens asseiem i en parlem, perquè és un tema 
molt més complex. 
 
Tema Strenes, van amb generadors propis, senyor Salellas; no, vostè mateix m’ho ha 
preguntat. Van amb generadors propis que estan ubicats a dintre el riu; a dintre el riu, 
perquè se m’entengui: passat el Pont de Pedra hi havia dos generadors col·locats a la 
part d’allà, a la vora del riu. Ara m’he expressat millor. Per tant, si ha caigut la llum, em 
sorprendria que fos per la causa del concert, però li ben asseguro que preguntaré que 
no hi hagi hagut algun tema que a altres espais s’hagués utilitzat llum, diguéssim, 
corrent i hagués pogut afectar. 
 
És cert, senyora Roca, vam fallar divendres. I li ho dic amb totes les paraules. Estàvem 
l’alcaldessa i jo i el «xorreig» que vaig rebre de l’alcaldessa no se’l pot imaginar. 
(Rialles.) Vaig fallar –vaig fallar–, però vaig fallar no amb afany que vam cometre cap 
errada, sinó és la col·locació dels altaveus que no vam preveure que el vent…, s’hi va 
ajuntar tot, eh?, el vent es va endur tota la música pel riu, els altaveus estaven situats 
en posició normal, i la veritat és que des del primer moment fins al darrer vaig estar 
allà, jo amb l’alcaldessa, i vam estar fent proves de baixar. Dissabte va funcionar molt 
millor. Dissabte vam baixar els altaveus, els vam encarar a terra, de manera que vam 
amortir moltíssim el que era el so.  
 
L’experiència ens ha ensenyat. També li he de dir que era molt maco veure que un 
espai com és la plaça Catalunya guanyava vida. Ja sap que és el meu concepte i el 
concepte de l’equip de govern de la plaça Catalunya, que l’hem de recuperar per als 
ciutadans. Vèiem famílies passejant i la cosa va anar molt bé, que la gent es va 
asseure, va sopar i va gaudir moltíssim d’aquest Strenes. 
 
Com millorarem? Com vam fer i sota una altra política que m’ha demanat l’alcaldessa, 
que també l’ha aprovat aquest Ple, que és el tema de l’horari, la conciliació horària. 
Vam debatre amb el director de Strenes, com hem debatut també, i dimecres que ve 
tinc la reunió amb Temporada Alta, que també l’enquesta que va fer i personalment –
allò que premiem vostès l’indicador de a veure quan volia que comencés l’obra de 
teatre– ha fet baixar moltíssim, hi ha una demanda fins i tot dels ciutadans de 
començar molt més d’hora tots els espectacles. Serà conduir-ho cap aquí. És a dir, 
sobretot ser prudents amb la col·locació dels altaveus –ja n’hem après– i també 
l’horari. 
Gràcies.  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Muradàs… 
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Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Amb relació 
al tema del MIC que preguntava el senyor Toni Granados, comentar que justament 
l’Ajuntament de Girona…, bé, la ciutat de Girona és un dels ajuntaments que ha pogut 
participar amb un equip femení. Es va oferir aquesta possibilitat a tots els clubs de 
Girona, a totes les entitats que disposen d’equips femenins i es va rebre únicament 
una sol.licitud. De manera gratuïta, eh?, que la participació era de manera gratuïta. I 
una de les entitats es va adreçar a nosaltres, la de Santa Eugènia, concretament, i van 
ser els que van poder participar. Aquesta, per una banda. 
 
I per l’altra, comentar que, en tot cas, és l’organització, per molt privada que sigui, la 
que coordina els diferents camps de totes les categories que hi participen, allà on 
juguen i com millor es pot organitzar. Perquè vostè ja sap la quantitat d’equips que hi 
participen i de nens i de nenes, com també el MIC Integra, que també són persones 
amb discapacitat i també es fa concretament en unes localitats. Concretament, em 
sembla que era a Vidreres. És clar, això és organitzar no només els camps on juguen, 
sinó també els allotjaments, la manutenció i tot això. I nosaltres, igual que cap dels 
ajuntaments que hi participem, no ens posem en aquesta coordinació ni en aquesta 
organització. No obstant, això no treu que no puguem col·laborar en un esdeveniment 
com aquest que fomenta l’esport base, no només el masculí, sinó també el femení i 
l’esport dels discapacitats. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Glòria 
Plana… 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies. Amb referència a la suposada polèmica que 
vostès creuen que és tan i tan greu, que ha comentat la senyora Veray, el senyor Lluc 
Salellas i la senyora Roca: ho hem dit moltes i moltes vegades, moltes, ho he dit per 
part meva, ho ha dit l’alcaldessa, aquesta regidoria de Turisme apostem pel turisme de 
qualitat, pel turisme familiar, pel turisme esportiu i, per tant, en aquest sentit és clar 
com estem actuant, i ho demostrem. Totes les polítiques que estem fent en turisme 
des d’aquesta regidoria són per l’aposta pel turisme de qualitat. 
 
Per altra banda, evidentment, el turisme se’ns acumula –això és una evidència– al 
Barri Vell. Però quina és la nostra prioritat del Barri Vell? Són els veïns, és el benestar 
dels veïns. És prioritat, però també juntament amb equilibri amb el turisme, perquè –
com he dit moltes vegades– és un dels sectors productius més importants de la nostra 
ciutat, entre molts d’altres, no només aquest. I també fomentem aquells altres. Però el 
turisme indirectament, vostès saben que ens aporta una riquesa a la ciutat que no 
podem permetre’ns deixar-lo perdre.  
 
Per tant, ara tenim –ho he dit també moltes vegades, ho he explicat moltes vegades–, 
han estat vostès si haguessin volgut també a la mesa de contractació que hem tret a 
licitació el Pla estratègic de turisme. Vostès tampoc no vénen en aquestes meses…, 
però, bé, els ho explico. Aquest Pla estratègic de turisme ens ha de marcar –ens ha de 
marcar, aquest pla estratègic–, jo no sé, per què vostès no vénen a les meses de 
contractació, però, bé, en tot cas, jo crec que hi estan convidats o els convoquen.  
 
Bé, és igual, aquest no és… –perdoneu, perdoneu–, me n’he anat de mare jo –
perdoneu.  
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En tot cas, a les dues meses que hi ha hagut no hi éreu. En tot cas, aquest pla 
estratègic, que està a punt d’adjudicar-se, ens ha de marcar les línies a seguir perquè 
hi hagi aquest turisme de qualitat que volem nosaltres i perquè ens marqui el turisme 
sostenible; aquest turisme sostenible, doncs, vol dir minimitzar, reduir al màxim les 
molèsties que pot causar en els ciutadans i ciutadanes de Girona; el turisme sostenible 
és aquest tipus de turisme que desitgem nosaltres. I, per tant, a partir d’aquí, a partir 
del pla de treball, a partir de la diagnosi i a partir d’unes conclusions, hem de treure 
què hem de fer amb la problemàtica, si és que existeix dels pisos turístics i del turisme 
a la nostra ciutat. 
 
Volen dades, volen que els digui dades? Doncs, ara els les diré. A la ciutat de Girona, 
places hoteleres –així de clar–, places hoteleres –hoteleres–, quantes en tenim? 
1.733. A ciutats com les nostres: Santander, Santiago, Toledo…, nosaltres 1.733; 
Santiago té un volum d’habitants més o menys com el nostre, 8.055 places; Toledo 
també, habitants 84.000 –més o menys com nosaltres, eh?, si fa no fa–, 6.000 places 
hoteleres. Què vull dir amb això? Les ràtios: a Girona tenim 0,01 plaça per habitant; 
Santiago té 0,08 places per habitant; Toledo, 0,07 places per habitant. I si mirem altres 
ciutats amb un volum de turisme o susceptibles de tenir un turisme similar al de la 
ciutat de Girona, s’incrementa molt més.  
 
Per tant, jo, si us plau, demanaria als grups municipals, demanaria als polítics, ens 
demanaríem a nosaltres mateixos que ara com ara no fem demagògia, no cultivem, si 
us plau, con cultivem la turismofòbia. Que hi pot haver algun problema? Potser sí que 
pot haver-hi el problema, esperem a tenir aquest pla estratègic amb unes dades 
concretes, objectives, científiques, demoscòpiques. Perquè a partir d’aquí, més que un 
problema, el turisme per nosaltres pot suposar un repte per intentar equilibrar en un 
futur aquesta convivència que hi ha d’haver entre la ciutadania, entre el benestar de la 
ciutadania i els visitants que ens vénen a conèixer. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Una altra pregunta que tenia aquí, el tema de les 
ambulàncies. Senyor Granados, es va requerir tota la informació a la primera empresa 
que s’havia adjudicat, resulta que no compleix, s’ha retirat i s’adjudicarà a la següent. 
Gràcies. 
 
(Veus de fons.) 
 
Això de l’auditoria de la Fira, sí. Quant al tema de la Fira, a veure, en el compte de 
pèrdues i guanys de Fira de Girona sí que és veritat que a l’any 2016…, o sigui, que 
en el 2016 hi ha hagut…, s’ha tancat en negatiu amb 57.375,38 euros. Jo en alguna 
altra de les preguntes que em varen fer fa uns quants plens vaig que no, que no havia 
tancat en pèrdues, però jo tenia una altra idea, que ara li explicaré: jo tenia idea que no 
hi havia hagut pèrdues perquè aquests 57.375 euros que tanquem realment no és així, 
perquè des de fa uns anys l’aportació que fa la Generalitat de 75.000 euros a Fira de 
Girona la fa com a aportació de capital, no la fa com a ingrés. Això fa que el compte de 
pèrdues i guanys quedi en negatiu, però realment no és així. Per tant, si en lloc 
d’aportació de capital ho fes com a ingrés, tindríem un positiu de 17.624 euros. 
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La taula territorial. La taula territorial, senyor Terés, es reuneix un cop l’any amb els 
representants dels diferents…, bé, dels diferents representants polítics dels municipis 
de l’àrea urbana de Girona per tractar diferents temes, sobretot temes 
socioeconòmics. 
 
Llavors, aquesta última vegada, aquest any s’ha reunit, però no s’ha reunit amb els 
polítics encara, s’ha fet una taula de treball per acabar de lligar uns temes concrets als 
quals s’ha d’acabar de donar el vistiplau per part dels polítics, que es farà a aquesta 
reunió més endavant. 
 
Si no ho recordo malament, vostè una vegada ja va demanar a veure si els grups de 
l’oposició hi podrien ser, però, en principi, són, o sigui, els representants dels 
ajuntaments de totes les àrees urbanes de la ciutat. 
 
Per altra banda, l’informe socioeconòmic: no sé què deu haver passat realment. Jo 
crec que es deuen haver… Potser vaig «liar» la troca en comentar als tècnics el que 
havíem parlat aquí en el Ple passat. I potser…, bé, intentaré esbrinar a veure què ha 
passat. 
Gràcies. 
      
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque… 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. En resposta a la senyora 
Veray respecte al dispositiu de seguretat i mobilitat també, però vinculat a la cursa 
d’aquest cap de setmana, el cert és que aquesta cursa afecta dies molt principals. La 
difusió que se sol fer des de la Policia Municipal és a través de xarxes i notificacions 
que pensem que en el moment poden ser més llegibles. No obsta que si hi ha alguna 
altra via de comunicació que pot semblar que arribi a més gent, la posem en pràctica 
sense cap problema. 
 
En qualsevol cas, el que sempre s’assegura és que hi hagi alguna sortida alternativa i 
que si hi ha alguna emergència, també l’evacuació sigui ràpida, d’acord? Per tant, són 
elements que tenim en compte, però el cert és que aquestes vies tenen un trànsit 
important i és possible que en aquesta es notés més que en altres curses organitzades 
a la ciutat. 
 
Respecte al posicionament d’aquest grup municipal i en tant que govern respecte al 
projecte del Trueta, ho vaig dir de manera immediata, però jo crec que portem molt 
temps defensant el mateix posicionament, i és que l’Hospital Josep Trueta –senyora 
Pujola, vostè no hi era al mandat anterior, però és que aquest és un debat que ve de 
molt enrere i ens hem posicionat tantes vegades…, però no ens importa tornar-ho a 
fer– estem absolutament d’acord des de l’equip de govern que ha d’anar a la zona 
nord, per molts elements que jo no sé si ara vénen al cas, d’equilibri territorial, fins i tot 
pensem que tècnics, d’adequació dels terrenys, de proximitat a la sortida de 
l’autopista, parlem també de la nova facultat de medicina.  
 
I a mi em resulten més interessants els debats que he sentit, per exemple, des de 
l’Ajuntament de Sarrià respecte de si desaparegués aquest pol sanitari d’aquesta 
zona, quedaria un buit molt important que hauríem de pensar a cobrir. Per tant, 
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m’interessen més els debats constructius d’àrea urbana que no pas d’altres 
manifestacions. 
 
Respecte al Pla local d’habitatge, senyor Calvo, és a dir, el Pla local d’habitatge serà 
aquell document que passi per aquest plenari en el qual es recullin les mesures o les 
línies polítiques en matèria d’habitatge, la seva temporització i els recursos associats. 
Això serà formalment el Pla local d’habitatge. 
 
El que es va encarregar a cooperativa Lacol va ser un estudi del marc legal vigent que 
ens permetés mobilitzar pis buit, una segona part de diagnosi, d’on estaven ubicats 
aquests pisos buits i en quines condicions es trobaven, i una tercera, de possibles 
mesures, propostes o que s’haguessin desenvolupat en altres ajuntaments o que 
pensessin que per la realitat de Girona s’adequaven a allò que havíem de fer. 
Sobretot d’aquesta tercera part és la que, a través de la taula també –però em vaig 
comprometre a portar una proposta de base–, hem d’escollir quines prioritzem i quines 
assumim.  
 
Amb la proposta de regidoria, això ha de passar per la Taula d’Habitatge per 
consensuar-ho amb totes les entitats i grups municipals i, finalment, elevar-ho al Ple. 
El document que en surti serà el Pla local d’habitatge. 
 
I respecte als actes que em diu de vandalisme a Sant Narcís, imagino que s’està 
referint a alguns vidres trencats, oi? S’han donat en diferents punts de Santa Eugènia, 
Sant Narcís i Can Gibert. En alguns casos, sobretot pròxims al camp de futbol de 
Santa Eugènia i Can Gibert, doncs, hem pogut localitzar algunes de les persones i en 
el cas de Sant Narcís, que jo en tingui notícia, des que van succeir aquests fets fa uns 
quinze dies aproximadament, no se n’han tornat a donar més. Van ser, si no ho 
recordo malament, tres o quatre cotxes. 
 
La senyora Roca, l’aprovació definitiva de les Pedreres: l’aprovació definitiva del Pla 
social de les Pedreres arribarà al plenari un cop s’hagin respost les al·legacions, que 
crec que només vostès van presentar…, si no ho recordo malament, només hi ha 
al·legacions del seu grup municipal. I, per tant, els arribarà la resolució i un cop 
resoltes, doncs, ho passarem a aprovació definitiva. 
 
I el senyor Salellas, el tancament de l’aparcament d’aquest dissabte: es va fer per 
criteris, amb un dispositiu conjunt Mossos d’Esquadra - Policia Municipal, estrictament 
de seguretat; estem en un nivell elevat quant a actes… –és que no voldria ara tampoc 
aquí fer-ne un gra massa, eh?–, a possibles actes vinculats a actes religiosos, de 
qualsevol religió. I, per tant, per motius de seguretat és per això que es va fer aquest 
tancament d’aquest espai. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Berloso… 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Pèlach, 
respecte als pressupostos participats pendents 2013, 2014, 2015 i 2016 que vostè 
manifesta, quan vàrem iniciar les primeres assemblees en els barris sí que vàrem anar 
informant, vull dir, dels que quedaven pendents d’aquestes dates. Sí que és cert que 
vàrem dir que dintre del 2016, vull dir, havien de quedar tots aquests del 13, 14 i 15; el 
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que passa que el 2013 només n’hi ha pendent un, que és a Font de la Pólvora, que va 
portar tècnicament molta feina localitzar la veta d’aigua o no sé com se’n diu 
exactament, doncs, d’aigua picant. I ara s’ha localitzat i s’està acabant. Se va fer ja el 
projecte, se’ls va presentar la construcció de la nova font i en breu, vull dir, doncs, es 
posarà fil a l’agulla per acabar aquesta obra. En són coneixedors i no varen mostrar 
cap…, no van fer cap manifestació, diguem-ne, del calibre que vostè diu de per què 
han de votar el del 2017 si encara tenen pendents coses del 2013. 
 
2014 i 2015, veritablement, guaita, tenim un problema a Vila-roja de càmeres de 
seguretat, i un altre a Barri Vell, també del mateix, de càmeres de seguretat. 
 
A Vila-roja és un problema de càmeres de seguretat, d’una càmera que es va 
instal·lar, vull dir, en el seu moment de pressupostos participats i no se va, diguem-ne, 
tindre en compte el manteniment d’aquesta càmera. Aquesta càmera per actes 
vandàlics succeïts en aquell barri, llavors, la van espatllar i aquí, vull dir, doncs, és 
trobar pressupost per fer el canvi d’aquesta càmera. I estem treballant en aquest 
sentit. 
 
Barri Vell, a Barri Vell, doncs, el pendent també aquí hi va haver tot una qüestió 
d’aprofitar una compra global de càmeres per part de la Policia Municipal, se’ns va 
passar el temps. I, bé, les pendents que hi ha el 2014 el mes de juliol quedaran 
instal·lades i les del 2015, en el moment que hagi pogut fer aquesta compra global la 
Policia Municipal, doncs, també quedaran instal·lades. 
 
Respecte al 2016, evidentment que n’hi ha de pendents, però ja se sap que el 
reglament que vàrem acordar a l’assemblea general de pressupostos dels 
representants de cada barri dels pressupostos participats, es va dir, es va quedar que 
el que es votava un any s’executaria l’altre; per tant, dintre del 2017 han de quedar 
executats tots els projectes 2016. I això s’ha anat repetint i així ja ho tenien entès els 
diferents barris en què hem estat. 
 
Veritablement, hi ha un barri que sí que ha manifestat, vull dir, doncs, aquest 
descontent, i que tenim pendent d’acabar-hi de parlar, però tirarà endavant tot plegat. 
Respecte després també a la plaça Sebastià Salellas, és cert que de Mas Ramada es 
varen interessar de fer un projecte allà a la plaça; el projecte que presentaven, vull dir, 
doncs, es va valorar, els tècnics el van valorar, i, bé, fugia molt, diguem-ne, de 
l’assignació que tenen com a pressupost que tenen ells assignat. I dit això, doncs, va 
quedar així desestimat, vull dir, perquè econòmicament no podia tirar-se endavant 
aquest projecte quant a pressupostos participats. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, respecte a la pregunta 
–no sé si me l’havia fet la Laia, de les mocions…, no, el senyor Terés– respecte a les 
mocions del 2015, que només estaven penjades fins al 2015, bé, jo preguntaré què 
passa, en principi no ha d’haver-hi cap problema perquè estiguin penjades totes les del 
2016. Ho comunicaré perquè, bé, a veure si hi ha algun problema o alguna cosa. Ho 
desconec. 
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Respecte a la partida que ens parlàveu de la universitat, bé, aquesta partida, 
evidentment, es destinarà a una altra finalitat si no… (veus de fons) Ai, perdó, al parc 
tecnològic; no, no, m’he equivocat. Bé, la resposta és aquesta, el parc tecnològic, vull 
dir, anirà destinada a una altra finalitat; evidentment que no hi haurà cap problema a 
destinar-la a una altra finalitat, que de ben segur que tenim moltes de coses per fer. 
 
I pel que fa als IBI, dir que…, bé, al Ple passat vàrem portar la partida per poder fer les 
subvencions de l’IBI –des de Serveis Socials no sé si han tret o trauran la convocatòria 
corresponent–, i el que nosaltres vàrem dir des d’un primer moment que aprovaríem, 
vostès saben que les famílies nombroses és a partir de tres fills i que les famílies 
monoparentals subvencionaríem a partir de dos fills. No sé què posa a la web, però el 
que nosaltres vàrem quedar és que l’equiparació era: famílies nombroses, dues 
persones, tres fills; famílies monoparentals, una persona, dos fills. Aquesta enteníem 
que era l’equiparació. No sé què posa a la web, espero que posi això. 
Moltissimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, senyora Planas, i 
respecte a uns enviaments massius que diu de…, potser esbrinar de què es tractava i 
després ja ho mirarem. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, perquè la veritat és que no sé qui ha fet 
aquests enviaments i si me doneu més informació…, perquè és que si no… És per no 
anar un per un dels treballadors de qui és que ha fet aquest enviament. Ho desconec, 
no ho sé. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
(Veus de fons.) 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Ah, que no siguin els butlletins de 
pressupostos… (remor de veus) Bé, ja en parlarem. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, si de cas després en privat ho 
poden parlar i així podrem esbrinar-ho millor. Moltes gràcies. 
I el senyor Alcalà… 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Toni 
Granados, referent al càmping de Domeny, la informació que tenim des de l’associació 
de càmpings, que són els interessats, és que s’estan replantejant el projecte. Pel que 
es refereix a la part nostra, estem pendents dels informes de la Comissió d’Urbanisme. 
Senyora Ester Costa, amb els problemes dels degoters del centre cívic de Pedret les 
primeres intervencions es varen fer des de brigades i en veure que eren més 
importants, ja que també hi ha un problema afegit, que són les condensacions, perquè 
hi ha una planxa de formigó que impedia l’evaporació, es varen demanar 
pressupostos, i es va calcular en 35.000 euros. Quan es va obrir i es va veure l’abast 
del problema, es va fer un altre pressupost, ja que es veia que era més important. 
Aleshores, tot això requereix un procediment, i es va fer una valoració de 53.000 
euros. Les obres varen començar el 24 d’abril, s’estan treballant i es preveu que han 
de tenir una durada de cinc setmanes. 
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Pel que afecta a les qüestions elèctriques, des de l’àrea de brigades, les revisarem 
totes, i així se’ls va informar en una reunió en la qual vaig ser jo present, els usuaris 
del centre cívic. 
 
Referent a la qüestió que em planteja sobre el formulari de la Girocleta, el revisarem i, 
en tot cas, faríem les esmenes. 
 
A la senyora Pèlach, els problemes de la cercavila del Tarlà, de la mateixa manera que 
es fan retirar les taules en determinats esdeveniments, doncs, quan creiem que pot ser 
un acte massiu, també farem que no muntin les taules dels establiments, si més no en 
aquella hora que passa, que és breu, però que, evidentment –i ens vàrem trobar allà 
tots dos–, hi ha molta gent. Això ho tindrem en compte, ho valorarem juntament amb la 
regidora. 
 
I, senyora Maria Mercè Roca, referent al tema de la passera del parc del Migdia, la 
revisarem i si està malament, actuarem. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I per finalitzar, 
doncs, no sé, jo li contesto què puc entendre per una relació lleial, senyora Pujola: és 
una relació sense enganys i sense traïcions. No sé, aquesta és la definició que jo faria 
de lleialtat. 
 
Respecte al portal de transparència, tot i que ja li ha comentat la tinenta alcalde que ho 
miraríem, el que sí que volia fer constar, si més no, és que a la web, a l’apartat Plens, 
hi figuren tots els plens perfectament transcrits, on hi ha totes i cadascuna de les 
mocions. Per tant, que sí que està penjat en el portal de transparència, però potser no 
de la forma que vostè s’esperava, potser hem canviat ara la fórmula. No ho sé. Però, 
vull dir que penjat hi està absolutament tot a l’apartat Plens, i està clar, hi ha totes les 
mocions. Evidentment. 
 
Respecte a l’auditoria, doncs, parlem-ho, parlem-ho a la reunió de portaveus i veiem a 
veure què podem organitzar perquè tinguem tots tota la informació que ens fa falta. Si 
els sembla, ja organitzarem una reunió de portaveus. 
 
Respecte a les campanes de la catedral, és cert, els serveis jurídics també ens han 
dit… És que ara no recordo qui ho havia preguntat. Això, el senyor Terés. Doncs, és 
cert que des de serveis jurídics ens van comunicar que s’havia sol·licitat la suspensió 
d’aquest procediment perquè les dues parts, de les quals no som nosaltres, estan 
intentant arribar a un acord, la qual cosa ens semblaria fantàstic; si arriben a un acord, 
doncs, perfecte. I ja ens ho comunicaran. No formem part d’aquestes negociacions 
perquè no en som part tampoc. Ja saben vostès quines són les dues parts. 
 
I, finalment, respecte al tema de la plaça Espanya, molt breument, permeti’m fer un 
parell de reflexions o tres. Unes més pragmàtiques i les altres més de fons o més de 
concepte. Respecte a les més pragmàtiques, que no sé si seran més o menys 
importants, però, vaja, que també val la pena saber-ho, és que, evidentment, això 
qualsevol persona pot sol·licitar la modificació d’un nom, d’un carrer, d’una plaça; 
tothom ho pot fer. Se fa la petició, passa per la Comissió del Nomenclàtor, però tenint 
en compte, primer, que no és ni un tema de govern i, segon, que ho han d’aprovar…, 
els veïns hi han d’estar d’acord. Perquè, evidentment, les repercussions econòmiques 
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que suposa per a totes les persones de la zona i per a tots els veïns de la zona i els 
comerços de la zona, etcètera, són importants. I per això és d’obligat consulta i acord 
dels veïns. Aquestes serien les qüestions més pragmàtiques…, que…, ja ho veig una 
mica complicat.  
 
I ara vindrien més les de fons, no?, que per mi tenen més importància: jo m’imagino 
que havent-hi l’avinguda de França, doncs, m’imagino que no ho diuen perquè porti un 
nom d’un estat. M’imagino, no? senyor Salellas… Gràcies. M’imagino que ho deu dir 
per la situació actual que s’està vivint i possiblement com una forma d’apartar o 
d’excloure res que soni a espanyol de la nostra societat, perquè, si no, no té massa 
sentit voler treure el nom. Si no, per què no me demanen treure també l’avinguda de 
França? No ho han fet pas això. 
 
Llavors, jo, sincerament, quan estem parlant en el moment en què ens trobem i de 
convèncer més gent o gent diferent que s’acosti a un possible sí en un futur 
referèndum –que és el que espero i és el que m’agradaria fer, convèncer cada vegada 
més gent que s’acosti en un possible sí en el futur referèndum que se farà–, jo crec 
que atacar o provocar un cert menyspreu en la nació espanyola, perquè no vull parlar 
del Govern ni de l’Estat, a la nació espanyola, a la societat espanyola, crec que, 
sincerament, és molt mala estratègia. I ho dic de veritat: crec que és molt mala 
estratègia. I hi ha moltes persones catalanes, moltíssimes persones catalanes, 
ciutadans catalans amb arrels espanyoles i que es poden sentir profundament –
profundament– ofesos. I a mi –ho repeteixo–, sincerament, em sembla una mala 
estratègia. Evidentment, tampoc depèn de nosaltres, aquesta és la veritat, no depèn 
d’aquest Govern. Però si a mi me demanessin la meva opinió, doncs, jo no en seria 
partidària, d’eliminar aquest nom; al revés, estaria encantada que hi hagués la plaça 
Itàlia, l’avinguda França i el carrer Gran Bretanya. No ho sé, me seria una mica igual, 
un reconeixement a Europa. Doncs, miri, també pot ser la plaça Espanya, per què no? 
Aquesta és una mica la nostra opinió. 
 
Crec que hauríem finalitzat. Moltes gràcies. És una bona hora. (Veus de fons.) Ai, en 
falta una. Quins serien. D’acord, ara ho parlarem amb els tècnics. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): I un prec que hem fet nosaltres, una 
pregunta al voltant dels gironins organitzats en favor de la lluita pels drets humans al 
Rif, que ningú m’ha respost tampoc. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ho mirarem i els donarem 
resposta, si els sembla.  
 
I dit això, quan són les deu i trenta-sis minuts del vespre, s’aixeca la sessió per ordre 
de la Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari general en 
dono fe. 


