
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 10 DE JULIOL DE 2017. 
 
A la Ciutat de Girona, a les sis i dos minuts de la tarda del dia deu de juliol de dos mil 
disset es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb 
l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar 
sessió 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) 
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) 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Cristòbal Sánchez i Torreblanca. 
 
Dona 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 actes de les sessions ordinàries de data 8 de maig de 2017 i 12 de juny 
de 2017. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.  
 



3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.  
Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
Expedient 2015017447. Sentència núm. 165, de 15 de maig de 2017. 
Expedient 2016024405. Sentència núm. 130, de 30 de maig de 2017. 
Expedient 2017014115. Donar compte de l’informe emès per la Intervenció 
municipal del control econòmic financer del servei d’abastament en alta 
corresponent a l’exercici 2014 de la societat AGISSA. 
 

4. RATIFICACIONS. 
Expedient 2014002987. Decret de l’Alcaldia de data 9 de juny de 2017 relatiu a 
inici de tràmits de requeriment excepcional a l’empresa “Societat Estatal de 
Correos y Telégrafos, SA”, per tal que continuï realitzant les prestacions del LOT 1, 
del contracte dels serveis postals de l’Ajuntament de Girona, signat en data 28 de 
novembre de 2014. 

 
PROPOSTES 
Comissió informativa d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. 
5. Expedient 2017015071. Sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament de Girona com a 

membre de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. 
 
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. 
6. Expedient 2017017922. Sol·licitud de l’empresa “Saba Aparcamientos, SA” pel 

canvi d’aval de la concessió administrativa de l’aparcament soterrani al carrer 
Berenguer Carnicer de Girona. 

7. Expedient 2017025820. Aprovar les festes locals per a l’any 2018. 
8. Expedient 2017025555. Autorització de segona activitat privada al treballador 

municipal Sebastià Barnés Obiols. 
9. Expedient 2017025553. Autorització de segona activitat privada al treballador 

municipal Isaac Bosch Pons. 
10. Expedient 2016009694. Modificar les prestacions derivades del contracte dels 

serveis de neteja establert amb l’empresa “Eulen, SA”. 
11. Expedient 2016009694. Donar audiència a Eulen, SA, relatiu a l’abonament de les 

hores no efectuades els mesos de novembre i desembre de 2016 i gener, febrer i 
març de 2017. 

12. Expedient 2017007258. Adjudicar el contracte de gestió de serveis públics en la 
modalitat de concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d’assaig i l’estudi de 
gravació de l’Espai Marfà, destinats a la realització d’activitats i suport a la creació i 
la formació musical. 

13. Expedient 2015001879. Prorrogar els serveis de manteniment i neteja dels rius i 
rieres, espais verds penurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de 
Santa Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar 
per centres especials de treball, pel període d’un any a partir de l’1 de setembre de 
2017. 

14. Expedient 2014001622. Requerir a “Clece, SA” perquè continuï prestant el servei 
d’atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d’autonomia personal en els propis termes del 
contracte actual i des del dia 15 de juliol i fins a 31 de desembre de 2017, i com a 
màxim fins a 6 mesos. 

15. Expedient 2017022967. Adhesió de l’Ajuntament de Girona a l’Acord Marc de 
Subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat 



pel Consorci Català de Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, 
SAU. 
 

Comissió Informativa d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
16. Expedient 2016029685.Aprovar provisionalment la modificació puntual PGOU núm. 

68 ampliació Hospital Josep Trueta. 
17. Expedient 2017023502. Modificar l’article 5.1 de l’Ordenança reguladora de guals i 

entrades de vehicles. 
 

18. PROPOSTES URGENTS 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 
19. Expedient 2017022000. Moció que presenta l’entitat CCOO i UGT de suport a 

LGTBI. 
 
MOCIONS 
20. Expedient 2017027822. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per 

Girona per a la creació d’una Bústia d’Ètica de denúncia de la Corrupció i males 
pràctiques públiques. 

21. Expedient 2017027828. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a la 
Protecció de la Marca Girona. 

22. Expedient 2017027835. Moció que presenta el grup municipal Partit Popular Català 
de rebuig al referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d’octubre de 2017. 

23. Expedient 2017027924. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES per 
convertir Girona en una ciutat que promou la cultura científica i tecnològica. 

24. Expedient 2017027930. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES per 
declarar al Rei Felip VI de Borbó “Persona non grata”. 

25. Expedient 2017027964. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per 
Girona per la retirada de la simbologia franquista de la via pública de Girona. 

 
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 2017007593 a la número 
2017013954, des de 1 de juny de 2017 fins a 30 de juny de 2017. 
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 2 de juny de 
2017 (ordinària), 9 de juny de 2017 (ordinària), 16 de juny de 2017 (ordinària), 23 de 
juny de 2017 (ordinària) i 30 de juny de 2017 (ordinària). 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona tarda, molt 
benvinguts. Començaríem, doncs, a donar compliment a l’ordre del dia del Ple ordinari 
del mes de juliol. 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 



Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, tindríem 
l’aprovació de les actes, dels plens ordinaris de 8 de maig i 12 de juny, exactament, 
dels dos darrers plens, crec que no hem rebut cap rectificació, per tant, si els sembla 
correcte, si ningú s’hi oposa, les consideraríem aprovades de forma unànime. 
Perfecte. 
 
 
VOTACIÓ 
S’aprova, per unanimitat, les actes de les sessions del Ple ordinari de 8 de maig i 12 
de juny de 2017. 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al segon punt de 
l’ordre del dia. Saben que sempre ens agrada comentar els aspectes de l’informe 
socioeconòmic que es realitza des de l’Observatori de l’Economia i l’Ocupació, de 
l’Àrea de Desenvolupament Local i Turisme, referent al mercat de treball. Enguany és 
cert que hi ha molt bones notícies en el sentit que per fi després de molts anys en el 
nombre de persones que consten inscrites a l’atur s’ha arribat a la xifra a la baixa de 
quatre mil «i pico», aquest quatre que era com una frontera mental que era important 
anar reduint i aconseguir aquests quatre mil, ara ens hem de fixar la de tres mil. Per 
tant, és una bona xifra que s’acaba el mes de juny amb 4.831 persones aturades. És 
bona en el sentit que s’ha reduït moltíssim des d’aquells vuit mil que vam arribar fa 
quatre anys i mig, però en canvi és evident que no és bona en el sentit que mentre hi 
hagi persones que no vulguin que estiguin aturades, doncs és evident que és molt 
mala dada i que hem de continuar treballant de forma intensa per veure superat això. 
Hem de pensar que en els moments d’ocupació màxima estàvem, que hi havia un 
dinamisme econòmic que tots reconeixem, molt important, és a dir, estem parlant dels 
anys 2007, estàvem als tres mil, a les tres mil persones aturades, sempre hi ha un 
marge de moviment, que hi han canvis laborals, etcètera. Bé, ara estem als 4.831, 
queda encara moltíssima feina per fer, però sincerament és una dada important que es 
veu i es consolida, crec que ara ja queda clarament consolidada aquesta disminució 
que es produeix interanual, en aquest cas, des de l’últim any de 2016, ara al mes de 
juny, estem parlant d’una nova reducció de més d’un 12 per cent. Estem parlant de 
quaranta-tres mesos consecutius a la nostra ciutat de reducció interanual de l’atur 
registrat. I, per tant, destacar això, que es va en la bona direcció, però que s’ha de 
seguir treballant més i millor per arribar com a mínim a aquelles xifres de quan es 
considerava que era una plena ocupació, que eren aquestes tres mil persones. 
 
Després saben que el tema de contractació normalment no el tenim massa present, 
entre cometes, perquè no és una dada que ens permet conèixer l’evolució, però en 
canvi sí el de l’afiliació a la Seguretat Social, és a dir, es fa una foto fixa i es veu 
quantes persones en aquell moment estan afiliades a la Seguretat Social. Això 
actualment són 68.843, són bones dades també. Però si observen, m’agradaria que es 
fixessin en la pàgina 15 d’aquest informe, 13 i 15 d’aquest informe, perquè és cert que 
hi ha una petita baixa quant a les persones afiliades. Però si es fixen vostès a la 
pàgina 15, sembla ser que hi ha hagut una pèrdua en el penúltim trimestre de 2016, 
perquè aquí anem amb dates endarrerides, en què una única empresa va modificar el 
seu domicili i, per tant, a Girona ciutat es percep aquesta baixa quant a persones 



afiliades a la Seguretat Social, perquè era una empresa important i, per tant, el canvi 
de domicili, però que va seguir la seva permanència a la pròpia província. Per tant, 
dades provincials o de la demarcació, disculpin, les dades de la demarcació no hi ha 
aquesta reducció, és perquè hi ha hagut un canvi de domicili d’una empresa important. 
I, per tant, a la ciutat de Girona percep aquesta baixa de persones afiliades a la 
Seguretat Social, però el que és cert, i aquí ho intento explicar una mica així, espero 
haver-me explicat bé, ens va passar, si ho recorden, fa un parell d’anys també amb 
una empresa d’alimentació, no sé si ho recordaran, que va haver-hi un canvi important 
i recordaran que era una empresa que va canviar el seu domicili d’on estaven donats 
d’alta els seus treballadors. 
 
Quant a l’informe del projecte ferroviari, informar-los que vam continuar amb les obres 
dins del calendari seguint el cronograma que ens van facilitar fa uns mesos, que ja 
s’ha tancat l’accés al públic del finger i que l’accés de les persones que volen accedir a 
l’alta velocitat és ja directament per l’entrada del darrere, la que de fet ha d’acabar sent 
la definitiva. I, per tant, aquesta ja és una novetat, perquè és cert que en el finger hi 
han de treballar força temps perquè hi ha totes les connexions, recorden, i que per 
eliminar-lo, doncs primer cal treballar en tots aquests temes d’instal·lacions, i ara aviat 
s’hi posaran. Per tant, era pertinent fer aquest tancament del finger. 
 
I disculpin que m’he deixat que es va realitzar el plenari de l’Agència de Promoció 
Econòmica, aquí crec que també els hem traslladar, veritat, senyora Planas? Crec que 
també els hem traslladat un altre informe. Només destacar, és molt interessant, per a 
tots aquells que no van poder-hi venir, té molt d’interès, ja s’ho miraran amb calma, 
però paga la pena. Sobretot, per exemple, comprovar com la ciutat de Girona és de les 
ciutats catalanes de més de 90.000 habitants després de Barcelona, la que té menys 
persones aturades tenint en compte la població en edat de treballar. Això és important 
perquè el que és evident és que no pots comparar diferents municipis o ciutats que 
són de molt diferent mesura i a vegades és difícil comparar-te amb municipis de cinc 
mil, de deu mil, o de vint mil ,o de trenta mil habitants, canvia molt. Però de les de més 
de noranta mil habitants, que sempre es treu Barcelona perquè és un altre món 
completament diferent i sempre està..., porta molts i molts i molts anys sent la primera i 
és cert que hi ha molt dinamisme i moltes empreses que estan domiciliades a la ciutat 
de Barcelona i, per tant, poden estar treballant en altres àmbits territorials de la 
demarcació, però traient Barcelona, la següent ciutat major de noranta mil habitants 
amb menys persones aturades per població en edat de treballar és la ciutat de Girona i 
és una molt bona notícia també. 
 
I per últim també destacar quant al dinamisme econòmic també comparant-lo una mica 
de Catalunya amb l’Estat espanyol, em va agradar veure aquesta fotografia, 
diguéssim, aquestes dades, i crec que paga la pena comentar-les i és que quan es 
parla del tipus de contractació de les persones que actualment estan treballant, tant a 
Catalunya com a l’Estat espanyol, doncs si tenim en compte quin tipus de contractació 
tenen les persones que estan treballant actualment. I si mirem l’Estat espanyol, doncs, 
un 68 per cent són treballadors amb contracte indefinit, quan a Catalunya, que també 
forma part d’aquesta mitjana i, per tant, estem fent pujar la mitjana espanyola, és d’un 
77 per cent. Ho dic perquè són dades econòmiques que són interessants de tenir en 
compte. Així com amb els temporals ja és a la inversa. 
 



I per últim hi havia una altra gràfica que em semblava interessant que no sé si la 
sabrem, ah, disculpin, és en aquesta pàgina, i és que és cert que des del 2007 fins ara 
els contractes laborals, disculpin, temporals a Catalunya també ha patit certa reducció, 
que és el que a tots ens interessa, és minsa, però no va en augment, sinó que va en 
reducció. No vull agafar la dada del primer trimestre de 2017 respecte del primer 
trimestre de 2007 perquè no sabem si, hem d’esperar una mica, no sabem si està 
consolidada tot i que és molt millor que la que diré ara, però no sabem si està 
consolidada, per tant, no vull dir que s’ha reduït en tres punts. Però sí que del tercer 
trimestre de 2007 al tercer trimestre de 2016 es redueix un punt «i pico», doncs, bé, és 
important veure que la tendència lentament va una mica dirigida que vagi una mica 
més, un punt i mig més, de contractes indefinits, que no temporals, però que cal també 
fer molta feina i seguir treballant en contractes sostenibles, que serien els indefinits i és 
cert que segurament són moments en què toquen pujades de sou, això també és 
veritat. 
 
(Veus de fons.) És que és informe de Presidència, sempre estem igual. Si li sembla, 
senyor Salellas, no. 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 
* Sentència núm. 165, de 15 de maig de 2017, del Jutjat Penal núm. 4 de Girona, 
dictada en el procediment abreujat núm. 89/2016, en virtut de la qual es condemna a 
l'acusat com autor responsable d'un delicte continuat de danys, a la pena de quinze 
mesos de multa a raó d'una quota diària de 2 euros i a indemnitzar a l'Ajuntament de 
Girona en concepte de responsabilitat civil en la quantia de 134,31 euros pels danys 
causats en una vitrina. 
 
* Sentència núm. 130, de 30 de maig de 2017, del Jutjat de Menors núm. 1 de Girona, 
dictada en la causa judicial núm. 230/2016, en virtut de la qual es condemna a un 
menor com autor penalment responsable d'un delicte de danys a béns de domini 
públic ocasionats per incendi, a la mesura de 5 mesos de llibertat vigilada amb regla 
de conducta de control d'impulsos i a que el menor i els seus legals representants 
indemnitzin solidàriament a l'Ajuntament de Girona amb la quantitat de 1.066,49 euros. 
 
* Donar compte al Ple municipal del resultat definitiu del control financer i d'eficàcia 
realitzat pels interventors, en relació als treballs d'anàlisi de la gestió del sistema 
d'abastament en alta d'aigua, determinació de la forma de gestió i definició de l'ens 
explotador i anàlisi de costos de la societat gestora del servei d'aigua del sistema de 
Girona corresponent a l'exercici 2014. La documentació que integra l'expedient 
administratiu es composa del control financer i d'eficàcia i dels annexos núm. 1 al núm. 
9, així com les al·legacions i documentació presentada per l'empresa mixta Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià de Ter,S.A. i els informes dels interventors que recullen les 
observacions i conclusions que se'n dedueixen, de conformitat amb el procediment 
previst als articles 220, 221 i 222 del RDL 2/2004, 5 de març, Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. L'auditoria practicada i l'informe de control 
financer i d 'eficàcia elaborat pels interventors es remetrà a la Sindicatura de Comptes 
i als altres òrgans competents, en els termes previstos a l'article 41.4 de la Llei 
18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
 



Decrets i acords a donar compte al Ple, ho fem sempre al final, que poden vostès fer la 
feina de fiscalització del Govern al final de les mocions. 
 
N’hi ha un, concretament el darrer de tots que veuen vostès aquí, que és l’expedient 
aquest 2017014115 en què és dona compte de l’informe emès per la Intervenció 
municipal del control econòmic, financer i d’eficàcia del servei de la societat Agissa. En 
aquest sentit sí que ens agradaria per la transcendència d’aquest expedient i pels 
canvis que ha suposat l’emissió d’aquest informe, doncs que el vicealcalde n’hi fes una 
mica de referència, tot i que tant els grups municipals com el públic en general ha estat 
informat, però creiem que el Ple bé es mereix també que hi hagi constància ni que 
sigui una mica més breu, perquè no ens podem estendre tant com voldríem, però com 
a mínim que hi hagi constància del que és aquest expedient. Senyor Berloso... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. En aquest punt 
donem compte de l’informe emès per la Intervenció municipal del control 
economicofinancer del servei d’abastament en alta corresponent a l’exercici 2014 de la 
societat Agissa. És un informe que ja coneixen i que enumera diversos punts on 
existeixen dubtes sobre l’estructura d’Agissa, els procediments de contractació o altres 
qüestions que ja han estat a bastament explicades als portaveus de tots els grups 
municipals. Malgrat que avui portem a ple l’informe d’Intervenció, el document 
s’emmarca en un procés de fiscalització i control d’Agissa i la seva activitat. Un procés 
que vull recordar que va començar quan vam entrar al govern amb l’encàrrec de 
diverses auditories de gestió que mai s’havien fet. Per tant, avui som on som gràcies a 
la iniciativa que vam tenir en el seu moment per gestionar el millor possible la 
companyia. Aquest procés està generant una gran quantitat d’informació tècnica i 
administrava que hem de valorar amb prudència. Sé que hi ha grups en aquest Ple 
que de seguida encenen les alarmes, però nosaltres com a Ajuntament hem de ser 
rigorosos i responsables, així ho entenen tots tres ajuntaments que tenim 
responsabilitats en Agissa. 
 
La concessió del servei d’aigües no és una cosa senzilla, al contrari, és d’una enorme 
complexitat, les auditories han generat informes que ara caldrà que siguin ampliats. En 
aquest sentit hem trobat indicis respecte a algunes activitats de les que se’n podrien 
derivar responsabilitats juridicopenals, com són el laboratori i les empreses vinculades. 
Estem a l’espera de rebre dictàmens d’un expert penalista perquè ens ho confirmi. Si 
és així, els tres ajuntaments hem decidit que actuarem en conseqüència. Estem 
treballant per controlar l’empresa i esclarir els dubtes que han sorgit, en som els 
primers interessats, estem fent bé les coses. Allà on trobem indicis, actuarem 
contundentment, també continuarem rectificant tot allò que sense ser il·legal es pugui 
millorar, la contundència no està renyida amb la prudència, recordem que estem 
parlant d’un servei públic bàsic i que és tan important posar ordre a la concessió com 
garantir que el servei que es presta al ciutadà sigui l’adequat, amb eficàcia i de 
qualitat. Hem de ser conscients que estem parlant d’una concessió de l’any 1992 i que 
ara estem en la seva darrera pròrroga i que, per tant, està feta en el marc de fa vint-i-
cinc anys. Avui ens mirem aquests temes amb uns ulls molt diferents, amb un context i 
una realitat que ha canviat molt i això ho hem de tenir present. D’aquí a tres anys 
acaba la concessió i, per tant, tota la informació que estem recollint servirà per definir 
el marc del procés de nova gestió que s’haurà de fer a partir de 2020. 
Gràcies. 
 



Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. En aquest cas 
sí, efectivament, breument també, els ho agraeixo, si algú vol fer algun comentari o si 
vol fer una breu intervenció. Sí, senyor Salellas, endavant. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Bona tarda a tothom. La veritat és que l’escoltava, senyor Berloso, i un queda parat de 
com poden arribar a reescriure la història per a la seva, diguéssim, comoditat de sentir-
se bé amb vostès mateixos. Però la història és parcialment diferent, com a mínim el 
que vostè ha explicat. S’ha deixat, per exemple, com si no existís, que tenim l’actual 
conseller delegat d’Agissa i l’anterior conseller delegat imputats en els jutjats avui, a 
dia d’avui, per la seva gestió dins l’empresa mixta que l’Ajuntament de Girona [#, 
00:16:45]. D’això vostè no n’ha dit res, com si no passés, com si no fos la realitat 
d’avui. Clar, és cert, això vostès no ho han fet, és cert, ho hem hagut de fer l’oposició 
davant la passivitat de vostès. Una passivitat que cal recordar, de fet, que fa gairebé 
un any vam aprovar una moció aquí tots, una moció que signava l’equip de govern, 
inclús l’alcaldessa que ara mateix ens escolta, signava i deia que convocaria mínim 
trimestralment una taula per parlar del tema de la municipalització de l’aigua. Vostès 
signaven activament la moció, no és que hi votessin a favor, la signaven; avui resulta 
que no han fet res. 
 
Vostès van ser incapaços de tancar amb un informe la comissió que es va fer en 
l’anterior mandat al voltant de l’aigua. Vostès, de fet, estaven aturats fins que l’oposició 
no va començar a reclamar a vostès mateixos en reiterats plens i també via judicial i 
també de múltiples fórmules. De fet, si no fos per l’oposició jo diria que avui no seríem 
on són, vostès s’han vist obligats a moure’s, però és que continuen i el que vostè no 
pot dir és que nosaltres no som ni rigorosos, ni responsables. Rigorosos ho hem sigut, 
perquè precisament el que hem fet és, com que hem tingut aquesta informació, hem 
considerat que hi havia indicis per portar-ho a Fiscalia i la Fiscalia així ho ha vist. I 
responsables, també, perquè nosaltres el que hem fet és mantenir tots els acords que 
teníem amb vostès de silenci i de mantenir els seus ritmes, que en cap moment eren 
els ritmes que nosaltres demanàvem, que crèiem que podien ser més ràpids, sinó que 
eren els seus ritmes i els hem mantingut per responsabilitat. Per tant, no ens poden dir 
que no som ni rigorosos, ni responsables. Jo diria que vostès el que passa aquí és que 
no estan ni complint les mocions que vostès mateixos van impulsar, no les estan 
complint, ni estan complint els terminis que tots plegats vam acordar. I no només això, 
sinó que amb els indicis que tenim avui i que vostès mateixos reconeixen, ni tan sols 
es plantegen demanar la dimissió del conseller delegat que ens ha portat a la situació 
actual, ni tan sols es plantegen demanar la seva dimissió. Com és que tenim tots els 
informes que tenim, que vostès mateixos reconeixen que hi han uns indicis 
preocupants en la gestió durant aquests anys d’aquest servei, són incapaços de fer 
cap proposta per solucionar-ho avui, no per esperar-nos al 2019, per solucionar-ho 
avui. Facin alguna cosa, si us plau, són el Govern d’aquesta ciutat, facin alguna cosa! 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyor Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, jo crec 
que si bé és cert algunes de les qüestions que ha comentat amb relació al fet que 
s’han ordenat auditories de l’empresa mixta, no és menys cert que aquest equip de 
govern també va tancar en fals una comissió d’investigació que havia arrencat en el 



mandat anterior i que no vam tenir l’oportunitat d’arribar a extreure unes conclusions, 
és una comissió que se li va donar continuïtat en aquell moment a través del regidor 
que ocupava aquesta cartera, el regidor Ribas, es va fer una única reunió d’aquella 
comissió d’investigació i es va tancar en fals, en fals en el sentit que no es va arribar a 
unes conclusions i, per tant, no se li va donar continuïtat com hagués estat el 
preferible. 
 
Entenem, doncs, que cal un compromís més enllà de la feina tècnica que entenem que 
s’està fent des dels serveis d’Intervenció i de Secretaria, cal fer un pas més que és 
aportar transparència. Ara mateix estem davant d’un totum revolutum, tenim moltes 
informacions, algunes que afecten simples segurament irregularitats, però hi han 
males pràctiques i també segurament indicis, com deia una advocada penalista, de 
delicte penal. O sigui, jo la pregunta que faig és: aquest equip de govern només pensa 
actuar davant d’una possible responsabilitat penal? És que no és prou greu les males 
pràctiques que tenen a veure amb temes de contractació, de transparència, infinitat de 
temes que han sortit a la llum a través d’unes auditories. Només si hi ha 
responsabilitats penals aquest equip de govern pensa fer alguna cosa? No és possible 
emprendre cap altre tipus d’actuació que permeti que aquest tema es gestioni d’una 
millor manera, més eficaçment, amb eficiència, amb transparència, amb responsabilitat 
de cares a la ciutadania? Entenem que tot això arrenca de molt lluny, però vostès 
porten sis anys a l’equip de govern, sis anys governant la ciutat i en aquests sis anys 
l’únic que anem sentint és que esperem, que ens esperem i la pròrroga del contracte 
venç el 2020. Vull recordar que el 2020 serà pocs mesos després de les eleccions de 
2019. El preferible, aconsellable per tot el que diuen els municipis que es troben en 
processos semblants de remunicipalització o de decisió de què fan amb la gestió de 
l’aigua és fer-ho amb força antelació, no és suficient fer-ho uns mesos abans. Per tant, 
el final de mandat s’acosta i aquí l’únic que anem fent és anar encarregant auditories i 
sotmetre-les a advocats penalistes perquè se les mirin... D’acord, aquesta feina s’ha 
de fer, però no és suficient. 
 
I per això hem demanat una vegada i una altra que es reuneixi una taula, que és una 
taula que ha d’intentar posar llum sobre tota aquesta informació, clarificar-la, que la 
ciutadania pugui valorar de forma transparent, què és el greu i diferenciar-ho del que 
és les males pràctiques i saber si realment hi ha hagut un procés d’enriquiment de 
l’empresa privada a costa de l’empresa mixta –per mi això seria el més greu–, i 
segurament hi han males pràctiques que també cal denunciar i cal resoldre, però cal 
diferenciar les parts que són greus i segurament amb conseqüències penals de les 
poden ser mala gestió, mala pràctica, que també cal millorar i també cal denunciar, 
però no ho podem barrejar tot perquè, si no, al final la ciutadania i els mateixos grups 
municipals no acabem de poder posar llum sobre tots aquests temes. 
I, per tant, la petició que fem és: reuneixin la comissió, la comissió de seguiment, 
posem llum sobre tots aquests temes i fem un debat públic, que és el que és 
necessari, per tal de poder avançar en la línia desitjada. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si el 
senyor Berloso vol fer alguna... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Vejam, nosaltres 
estem fent tots els esforços per controlar tot això que vostès estan reclamant i estem, 



diguem-ne, en aquest treball. Ja he dit que és un treball complex i que nosaltres 
d’alguna manera, junt amb els altres ajuntaments que hi estem treballant 
coordinadament, fem les coses amb seguretat, no podem decidir, no podem fer 
acusacions si aquestes, ja ho he dit, no estan provades. I nosaltres actuarem davant 
dels tribunals, si és necessari, quan això els informes quedin aclarits i els fets quedin 
aclarits i així ho requereixin. 
 
Quant al que vostès demanen d’aquesta taula de seguiment i d’anàlisi a fi i efecte de 
poder caminar i poder marcar les pautes i tal, no és que nosaltres diguem que no es 
faci, en tot cas, necessitem també la constitució –i això se n’ha parlat i s’ha informat 
als portaveus i tal–, que avui precisament es porta també a informació o a aprovació, 
d’aquesta taula tècnica a fi i efecte que ens donin també paràmetres o suggeriments o 
indicacions de cap a on hem de treballar. Per tant, nosaltres en cap moment ens hem 
negat a aquesta taula de seguiment, sinó que entenem, els tres ajuntaments, no 
únicament i exclusivament l’Ajuntament de Girona, que les coses les hem de fer amb 
certa tranquil·litat. 
 
Respecte al que, senyor Salellas, vostè ens acusa a nosaltres, jo el que li faria, el que 
li suggeriria, que el mateix que ens diu aquí ho diguin a l’Ajuntament de Salt, que allà 
també al Govern hi han representants de vostès, què és el que s’està decidint i estem 
treballant colze a colze i aquesta és la decisió, per tant, els seus companys de 
l’Ajuntament de Salt ho deuen veure de diferent manera que vostè. 
Res més. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Jo és que, en fi, a 
vegades, sincerament els dic que precisament per això últim que acaba de comentar el 
vicealcalde, escolti, que vostès estan formant govern, Esquerra i CUP, a Salt i que 
anem de forma totalment coordinada i actuem en consens amb aquest ajuntament, i 
ara vostès anaven dient que no; vostès se sabran els pactes que tenen allà, però jo el 
que sé és que estan formant Govern vostès allà. I jo el que els puc assegurar, i no crec 
que em puguin dir el contrari, és que estem actuant de forma consensuada amb els 
ajuntaments de Salt i de Sarrià. Per tant, que a vegades aquesta hiperventilació que 
mostren pot anar una mica en contra de la rigorositat i crec que paga la pena calmar, 
calmar una mica les coses. 
 
Com poden dir que no s’ha fet res? Com poden haver-ho dit? Sí, sí. Doncs el senyor 
Terés, en aquest cas. Com poden dir això? Els hem informat de totes les actuacions 
que hem arribat a fer, de la creació de la comissió tècnica, es va intervenir tècnicament 
l’empresa, les auditories. És a dir, si s’han presentat querelles no ha sigut per res, ha 
sigut perquè nosaltres vam iniciar tan punt vam entrar al Govern les auditories de 
gestió que no s’havien fet mai a la vida, perquè no era usual, però que no s’havien fet 
mai a la vida. I només s’atorguen valor a vostès mateixos, tota la feina que hem fet 
nosaltres, tota la feina tècnica que s’ha fet, tot aquest seguiment i aquest control, totes 
aquestes preses de decisions és gràcies a la CUP, me pregunto jo? Perquè jo no he 
vist cap ni un informe signat per vostès, jo no n’he vist ni un. No, no, jo no n’he vist ni 
un. Hem comparegut també com a acusació particular en el procediment penal que 
està obert per assegurar-nos realment què pot passar o no. Però, escolti, vostès ja 
estan condemnant abans d’hora, la presumpció d’innocència no sé on la veuen, 
vostès, és a dir, jo no sé si creuen de veritat en la presumpció d’innocència. 
 



Un altre tema que ara hem vist nosaltres segons anàlisis que s’han efectuat que potser 
podria arribar a ser el cas, senyor Terés, podria arribar a ser el cas, jo no tinc l’informe 
penalista i els vaig demanar moltíssima prudència, encara no sabem el resultat 
d’aquest informe, si poden haver-hi o no, poden derivar-se o no responsabilitats penals 
a criteri d’una advocada penalista experta, però que també seria el seu criteri. I 
nosaltres ja hem dit que el resultat d’aquesta auditoria o d’aquest informe, nosaltres 
actuarem de forma contundentment amb el que digui i que si diu que podrien haver-hi 
responsabilitats juridicopenals, nosaltres, els tres ajuntaments, ja hem acordat que ho 
portaríem als tribunals, i ens diuen que no fem res. Tot això que hem fet i no hem fet 
res? Els vam estar explicant que ara anirem per licitar una empresa perquè ens pugui 
fer tot un detall acurat de totes les infraestructures, tant de sanejament com de la 
infraestructura d’aigües, i dir no hem fet res? Escolti, guaiti, parlem una mica amb 
propietat, aquí no fan només uns, sincerament, no fan només uns. I ja està bé una 
mica d’aquesta hiperventilació. Parlem de forma lleial els uns amb els altres, 
reconeguem què fan uns i què fan els altres. No vam dir que no tenia cap sentit crear o 
continuar amb aquesta taula d’estudi de la municipalització fins que no tinguessin totes 
les dades? Hem d’anar parlant sense tenir ni mitja dada a sobre la taula per anar dient 
la nostra filosofia? Perquè no tenim res més, no tenim ni una dada per poder analitzar 
res, no tenim les dades. Els vam explicar que era qüestió d’un any. 
 
Jo sincerament no ho entenc, no ho entenc, ho dic de debò, jo crec que això no ajuda 
a treballar amb un debat i unes reflexions clares, tranquil·les, reposades i de pensar 
què és el millor per a la ciutadania. Jo crec que això no ajuda i ho dic sincerament. Ho 
lamento, senyor Berloso, que potser no havia d’haver intervingut, però crec que és 
important que la ciutadania sàpiga que s’està treballant als serveis tècnics molt i molt 
bé, de forma molt intensa, porten molt de temps treballant de forma molt intensa i que 
es va iniciar perquè nosaltres ho vam voler iniciar i que si tot això ha continuat així és 
perquè nosaltres hem volgut que tot això continuï així; per altra banda, perquè no es 
podia fer d’una altra manera, només faltaria. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els assistents es donen per assabentats de les anteriors sentències i informe. 
 
 
 
4. RATIFICACIONS 
 
Decret de l'Alcaldia de data 9 de juny de 2017 relatiu a inici de tràmits de 
requeriment excepcional a l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, 
SA.", per tal que continuï realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels 
serveis postals de l'Ajuntament de Girona, signat en data 28 de novembre de 
2014. 
 
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2014002987, atès que per decret de 
l'Alcaldia Presidència de 5 de desembre de 2016, ratificat pel Ple de la Corporació, en 
sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2016, es va requerir, entre d'altres, a la 
"Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", amb NIF A83052407, per tal que 
continués realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels serveis postals de 



l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en 
data 28 de novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, a partir de l'1 de desembre 
de 2016 i fins que s'iniciés el servei per part d'un nou adjudicatari o com a màxim fins 
al dia 31 de maig de 2017. 
 
Atès que per acord de Ple de 13 de febrer de 2017, en sessió ordinària, es va acordar 
revisar el preu unitari de la "gestió d'entrega" del LOT 1, del contracte dels serveis 
postals de l'Ajuntament de Girona, abans referit. 
 
Com sigui que el termini de sis mesos establert de continuïtat de la prestació del servei 
per part de l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", amb NIF 
A83052407, finalitza el dia 31 de maig de 2017. 
 
Atès que s'han iniciat els tràmits per licitar novament el servei, procedint-se a la 
publicació d'un anunci d'alerta de la imminent convocatòria de licitació al perfil del 
contractant de l'Ajuntament de Girona. 
 
Atès que està previst publicar l'anunci de licitació del contracte dels serveis postals de 
l'Ajuntament de Girona durant el mes de juny de 2017. 
 
Atès que falten seguir els tràmits de la corresponent licitació, que es preveu que com a 
mínim tindrà una durada de cinc mesos, tenint en compte que es tracta d'un contracte 
subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Vist el recollit a l'article 161.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que recull que els serveis s'han 
de prestar amb la continuïtat i la regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense 
altres interrupcions que les que es produirien si el servei es prestés directament per 
l'entitat titular dels mateixos. 
 
Atesa l'existència de motius d'interès públic fonamentats en la necessitat de disposar 
de l'esmentat servei i que aquest no quedi interromput per la importància de les 
tasques contractades. 
 
Atès que l'òrgan competent per contractar és el Ple de la Corporació. 
 
Primer.- INICIAR els tràmits per requerir, de forma excepcional, a l'empresa "Sociedad 
Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", NIF núm. A83052407, per tal que continuï 
realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament 
de Girona, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en data 28 de 
novembre de 2014, amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juny de 2017 i 
fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització del contracte amb l'empresa 
adjudicatària del nou procediment de licitació. 
 
La "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA", amb NIF A83052407, continuarà 
prestant el servei de conformitat amb els preus unitaris i les condicions establertes en 
la seva oferta, així com d'acord amb la revisió del preu unitari de la "gestió d'entrega", 
aprovada per acord del Ple de 13 de febrer de 2017. 
 



L'import màxim anual de la despesa ascendeix a quatre-cents seixanta-quatre mil nou-
cents cinquanta-set euros amb noranta-tres cèntims (464.957, 93 €) IVA inclòs. 
L'import màxim mensual estimat de la despesa ascendeix a trenta-vuit mil set- cents 
quaranta-sis euros amb quaranta-nou cèntims (38.746,49 €) IVA inclòs. 
 
El cost corresponent al període de l'1 de juny de 2017 i fins al 31 d'octubre de 2017 
(cinc mesos) és de cent noranta-tres mil set-cents trenta-dos euros amb quaranta-cinc 
cèntims (193.732,45 €) IVA inclòs. 
 
Amb càrrec a la partida 2017 410 92000 22201 del pressupost municipal. 
 
Segon.- NOTIFICAR la resolució a l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i 
Telégrafos, SA.", amb NIF A83052407, concedint-li el termini de 10 dies hàbils als 
efectes de donar-li audiència, amb trasllat de la present proposta d'inici de tràmits, per 
a que presenti les al·legacions que estimi oportunes. 
 
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la corporació en la propera sessió 
que se celebri. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al següent punt de 
l’ordre del dia. En aquest cas, és una ratificació sobre el tema del servei postal. Cal 
que s’expliqui una mica? Crec que els ho havien explicat, crec que no cal, veritat? S’ha 
de votar. 
Vots a favor d’aquesta ratificació? 
Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret de l’Alcaldia és aprovada per unanimitat 
dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT 
I SEGURETAT 
 
5. Sol·licitar la incorporació de l'Ajuntament de Girona com a membre de 
l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. 
 
L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació és una associació 
d'ajuntaments que es va crear l’any 2000 per 27 ens locals de l'àrea metropolitana de 
Barcelona com una eina dinamitzadora del debat públic sobre el paper dels media en 
la superació dels arquetips de gènere. 
 
Es tracta d’un servei a disposició de les ciutadanes i ciutadans per fer visible i 
denunciar la utilització indeguda de la imatge de les dones als mitjans de comunicació; 
una instància de participació ciutadana que fomenta l’anàlisi i la visió crítica dels 
mitjans de comunicació, en tots els seus formats i des de la perspectiva de les dones. 
Té com a objectiu promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de 
comunicació des de la perspectiva de les dones i per una no-discriminació. 
 
L’objectiu final de l’Observatori és treballar per la transformació social, fomentar que 
els valors essencials de la nostra societat siguin interpretats des de la perspectiva de 
les dones. 
 
L'Observatori actualment ofereix els següents recursos i serveis als seus membres: 
Servei d’estudis i anàlisi especialitzat en gènere i mitjans de comunicació. 
 
Gestió de queixes ciutadanes. 
 
Materials per a campanyes de sensibilització; actualment amb exposicions itinerants 
amb dos títols disponibles: "Imatges per pensar" i "La representació dels cossos de les 
dones". També disposa de més material didàctic i propostes de tallers, xerrades, 
cineforums, etc., al seu web http://www.observatoridelesdones.org/ 
 
Mecanismes tècnics i organitzatius per al desenvolupament dels projectes anuals. 
Enguany està editant una guia de comunicació que permetria ordenar la política 
municipal d'igualtat en la comunicació, tant la que autoritza l'Ajuntament per les 
facultats de policia que té com per a la que genera corporativament. 
 
El concurs (RE)Imagina’t adreçat a joves de 14 a 18 anys, que pot adaptar-se al món 
comunicatiu de Girona. 
 
Altres projectes (congressos, seminaris i actes). 
 
Organitzativament l'Ajuntament, com a membre de l'Observatori, s'hi representa 
mitjançant una persona delegada, tindria un vot a l'assemblea general de l'associació, i 
participaria en el seu manteniment econòmic mitjançant una quota de 2.500,00 €/any, 
que correspon a un municipi d'entre 50.000 i 100.000 habitants. 
 
Disposició addicional cinquena de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

http://www.observatoridelesdones.org/


refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 110/1996, de 2 
d’abril. 
 
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 
 
Els Estatuts de l'Associació, en la versió aprovada a la seva Assemblea Extraordinària 
de 26 de gener de 2011. 
 
Primer. Sol·licitar la incorporació de l'Ajuntament de Girona com a membre de 
l'Associació de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, amb NIF 
G65059743, i acceptar els seus Estatuts. 
 
Segon. Nomenar la senyora Silvia Paneque i Sureda, regidora delegada de Serveis 
Socials, Habitatge i Seguretat, com a representant de l'Ajuntament de Girona a 
l'Assemblea General de l'Associació de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació, d'acord amb l'article 11 dels seus Estatuts, i delegar- li les gestions 
necessàries per portar a terme la incorporació a l'associació d'ajuntaments. 
 
Tercer. Aprovar la despesa de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €) per la quota anual 
de l'associació corresponent a l'exercici corrent, amb càrrec a la partida 'Subvencions 
igualtat de gènere': 2017 501 23140 48001. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a les 
propostes, en aquest cas, de la Comissió Informativa d’Igualtat, Drets Socials, Treball, 
Joventut i Seguretat. El primer punt, el punt número 5. Senyor secretari. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque i Sureda. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Portem a consideració, 
com deia el secretari d’aquest plenari, la incorporació d’aquest Ajuntament a 
l’Observatori de la Dona en els mitjans de comunicació. Aquest és un òrgan que es va 
crear l’any 2000 pels consells de dones del Baix Llobregat i per la cooperativa Drac 
Màgic, que és una cooperativa promotora dels mitjans audiovisuals. En aquests 
moments la conformen vint-i-set ajuntaments de l’àrea metropolitana i la quota que 
implica formar part d’aquest observatori és 2.500 euros. I permetin-me que d’una 
manera molt ràpida justifiqui el retorn d’aquesta quota a l’hora de formar part d’aquest 
observatori més enllà que treballar en xarxa amb altres ajuntaments sempre és una 
manera que em sembla més profitosa de treballar. 
 
A destacar que en aquests moments l’observatori està elaborant una guia de 
comunicació, aquesta guia havíem pensat elaborar-la des del propi Ajuntament, el fet 



que s’hi estigui treballant ens avança els treballs i ens estalvia, doncs, uns recursos 
que hi hauríem d’haver destinat. Aquesta guia de comunicació va en el camí 
d’augmentar la sensibilització social de tota la ciutadania sobre el paper que tenen els 
mitjans de comunicació respecte al gènere i també la presència com a autores en 
camp de la realització i de la crítica de les dones. Per tant, treball en l’àmbit de la 
sensibilització, en l’àmbit de la visibilització de les dones i també de la seva 
representativitat en els diferents òrgans dels mitjans de comunicació. 
 
Destacar també el concurs (RE) Imagina’t que ve a treballar en un àmbit que ens 
interessa especialment, com són els joves, i l’esperit crític amb relació als rols i 
estereotips de gènere presents a la publicitat en aquests moments. I també ens 
sembla interessant com a espai de participació ciutadana, atès que hi ha un bústia que 
rep tant queixes com bones pràctiques i que està vinculada directament a l’Institut 
Català de la Dona. Per tots aquests motius em sembla que és molt adequat que 
l’Ajuntament de Girona, que serà el primer ajuntament fora de l’àrea urbana de 
Barcelona que en formi part, doncs hi participi. 
 
I en paral·lel i de manera molt breu, dir-los que en aquestes setmanes hi ha hagut 
l’exposició pública de l’informe previ a la modificació inicial de l’ordenança de publicitat 
i instal·lacions publicitàries. En aquest moments, per la normativa legal vigent, s’ha de 
fer exposició pública prèvia de l’informe i posteriorment els portarem a aquest plenari 
la proposta de clausulat per incloure en aquesta ordenança de publicitat. 
Fonamentalment el que diu aquesta memòria, i està vinculat també a l’entrada de 
l’ajuntament a aquest observatori, és que s’incorporen o volem incorporar diferents 
clausulats per tal de poder complir la Llei d’igualtat efectiva entre d’homes i dones, 
l’11/2015, i també l’11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transsexuals i intersexuals. Em sembla que aquest serà un avenç a l’hora de 
comunicar i tractar la publicitat al nostre Ajuntament d’una manera, amb més garanties 
i amb un règim sancionador en paral·lel que evitarà el fet que tinguem publicitat il·lícita 
a la nostra ciutat. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, evidentment aquest és un pas 
per la igualtat de gènere, un pas en un àmbit concret, que és els mitjans de 
comunicació on el patriarcat, igual que en molts altres àmbits, s’exhibeix en forma de 
discriminació de gènere. És, si recordem el punt de partida d’aquest acord, d’aquest 
punt que avui portem o que porten a Ple, són diferents denúncies relacionades 
precisament a la publicitat sexista, denúncies que s’han fet en diversos moments, 
perquè hi ha hagut alguns casos més mediàtics, però realment són diversos els 
cartells o anuncis publicitaris que han aparegut en aquest Ple precisament perquè uns 
i altres els hem considerat sexistes. Tot plegat ens ha portat a constatar que el que 
ens faltava, diguéssim, teníem una manca per fer-hi front. 
 
Entenem, per tant, que aquest observatori, aquesta adhesió a l’observatori ens permet, 
ens ajuda a trobar aquestes eines a través d’aquest assessorament tècnic 
especialitzat en la matèria que ens ofereixen. Però també és cert que haurem de posar 
força de la nostra part, perquè precisament aquest és un tema transversal que entenc 
que toca diverses àrees. I precisament nosaltres un d’aquests casos que vam portar a 



Ple ja fa temps era el cas dels autobusos i aquí jo crec que tenim una mica de culpa 
tots plegats que això encara avui en dia, doncs, no sigui possible, encara avui en dia 
trobem autobusos de la ciutat amb imatges de clíniques d’estètica en què evidentment 
els únics objectius que apareixen a l’anunci són les dones. Llavors això em preocupa 
perquè jo crec que en aquest cas una empresa que sempre sent pública sí que tenim 
les eines legals i els mecanismes per haver-ho evitat i, per tant, doncs demano que 
més enllà d’adherir-nos a aquest observatori treballem d’una manera activa per fer 
realitat aquest fre al sexisme als mitjans de comunicació en allò que ens incumbeix. 
Precisament ara parlava de l’ordenança, però també és cert que ara fa poc es va 
contractar tot el servei de gestió de les marquesines i aquí encara va ser impossible 
incloure alguns elements que en aquest sentit que per mi era un moment molt 
important. Esperem que això, a través d’aquest assessorament tècnic, es pugui 
resoldre. 
 
I també volia aprofitar per dir una cosa que, de fet, ja vaig comentar a la regidora i es 
que l’observatori, tot i que aquest era l’objectiu inicial, realment inclou molts altres 
serveis que pertoquen o que poden ser útils en moltes de les altres àrees de 
l’Ajuntament. I, per tant, crec que val la pena que aprofitem aquests recursos, hi han 
recursos educatius, però també hi ha eines que crec que poden ser útils a cultura, a 
comunicació, a turisme i, per tant, val la pena que totes les àrees siguin coneixedores 
de tots aquests recursos i en facin ús precisament per treballar tots junts en contra 
d’aquest sexisme dels mitjans de comunicació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Calvo. 
 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Celebrem aquesta 
iniciativa, és evident que en els darrers anys s’han fet molts passos per assolir aquesta 
igualtat entre homes i dones, però encara, partíem molt endarrere, per tant, hi ha molts 
camps en què necessitem avançar, com són per exemple aquest dels mitjans de 
comunicació i que malauradament és un cas paradigmàtic d’aquesta 
infrarepresentació de les dones en l’espai públic. 
 
Només una petita consideració o una doble consideració que entenem que, i ho 
donem per fet i per això recolzem aquesta proposta, és la coordinació amb l’Institut 
Català de la Dona, que la donem per feta, així com la Direcció General d’Igualtat, que 
tenen una part de responsabilitats de govern en aquest sentit. Per tant, demanaríem 
que, com que han parlat també molt que els municipis adherits són més aviat de la 
xarxa, diguéssim, de la zona de l’entorn de Barcelona, doncs que sí que, un cop 
iniciada la col·laboració, es vetllés perquè hi hagués aquesta coordinació. 
Res més. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Calvo. 
Sí, la senyora Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Breument agrair el suport que mostren a 
aquesta iniciativa. I efectivament, més enllà que s’introdueixi en el clausulat la definició 
de què entenem per publicitat il·lícita, tant en l’àmbit de gènere com LGTBI, 
evidentment caldrà, hi estic totalment d’acord, fer aquesta pedagogia i aquest 
coneixement de què significa una publicitat il·lícita o no, tant en els àmbits estàtics com 



dinàmics, de l’Ajuntament de Girona. Per tant, totalment d’acord i evidentment tota la 
coordinació i treball conjunt amb l’Institut Català de la Dona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, 
doncs, al vot d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament de Girona com a membre de 
l’associació de l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
6. Sol·licitud de l'empresa "Saba Aparcamientos S.A." pel canvi d'aval de la 
concessió administrativa de l'aparcament soterrani al carrer Berenguer Carnicer 
de Girona. 
 
La societat "Saba Aparcamientos S.A.", amb C.I.F. A-08197931, domiciliada a 
l'Avinguda Parc Logístic, núm. 22-26, codi postal 08040 de Barcelona, és l'actual titular 
de la concessió administrativa per la construcció i ulterior explotació d'un aparcament 
soterrani per a vehicles a la cruïlla dels carrers Berenguer Carnicer i Dr. Vicens Vives 
de Girona. 
 



En data 3 de maig de 2017 i amb número de registre d'entrada 2017029058, la 
societat "Saba Aparcamientos S.A." ha presentat un escrit mitjançant el qual sol·licita 
que s'autoritzi un canvi de l'aval establert per cobrir la garantia definitiva que disposa la 
clàusula número 17 del plec de la concessió, per tal d'establir-ne un de nou amb un 
altra garant i la devolució de l'anterior. 
 
Per Acord del Ple de l'Ajuntament de Girona del dia 12 de juny de 1996 es va 
autoritzar la cessió dels drets concessionals que ostentava l'entitat Immobiliària 
Colonial SA, respecte de l'aparcament soterrani per a vehicles corresponent a l'àmbit 
del subsòl determinat pels carrers Dr. Berenguer Carnicer i Dr. Viçens Vives, segons 
acord plenari de 9 de març de 1993, en favor de l'entitat mercantil Sociedad Europea 
de Estacionamientos SA (EURO) (NIF A-28174472). 
 
En data 31 de juliol de 2000, mitjançant escriptura de fusió per absorció, Sociedad de 
Aparcamientos de Barcelona SA (SABA - NIF A08197931) absorbeix a la Sociedad 
Europea de Estacionamientos SA (EURO). 
 
Per Acord del Ple de l'Ajuntament de Girona del dia 12 de març de 2012 es va declarar 
l'assabentat i conformitat de l'operació d'aportació dels negocis d'aparcaments per part 
d'Abertis Infraestructura SA, NIF A-08209769 (integrats a Saba Aparcamientos SA, 
NIF A-08197931) a la filial de recent creació (Saba Infraestructuras SA, NIF A-
65550311), segons escriptura pública d'augment de capital de la Societat Saba 
Infraestructuras SA Societat Unipersonal autoritzada el dia 18 de maig de 2011, davant 
la Notària Sra. Maria-Isabel Gabarró Miquel amb el núm. 1035 del seu protocol, de 
forma que Saba Aparcamientos SA continua ostentant la qualitat de soci únic de la 
societat concessionària, Saba Aparcament Santa Caterina SL, amb NIF B-64359573 i 
Saba Aparcamientos SA, amb NIF A-08197931. 
 
Totes les anteriors operacions han estat efectuades sense que s'hagin modificat les 
condicions establertes en el plec de condicions jurídiques i economicoadministratives 
(d'ara endavant "plec") regulador de la concessió aprovat pel Ple de la Corporació el 9 
de maig de 1989. 
 
La clàusula 17 del plec, en relació a la quantia de la garantia definitiva i a la seva 
actualització, disposa el següent: 
 
"La garantia definitiva per assegurar el bon compliment de les obligacions derivades 
de l'explotació de la concessió s'estableix en l'1'5% del pressupost total de les obres i 
serà retornada al seu termini. 
 
Aquest import serà actualitzat quinquennalment a partir del 10è. Any de la concessió, 
d'acord amb les variacions percentuals experimentades pel Sistema d'Índex de Preus 
al Consum (Conjunt Nacional), que elabora a l'efecte l'Institut Nacional d'Estadística." 
Comprovats els antecedents que figuren a l'expedient de la concessió, consta una 
constitució de garantia efectuada el 31 de març de 1993, dintre dels deu primers anys 
de vigència, per la societat "Inmobiliaria Colonial S.A.", per un import de 9.972.430.- 
pessetes (59.935,51 €). D'acord amb les dades que consten a la Intervenció municipal, 
aquesta garantia va ser retornada el 21 de març de 1997. 
 



Actualment la garantia de la concessió consta constituïda mitjançant un aval emès el 
12 de febrer de 1997 a nom de la societat "Sociedad Europea de Estacionamientos 
S.A." per la quantitat de 9.972.430.- pessetes. 
 
Atès que de les dades anteriors es desprèn que no s'ha actualitzat l'import de la 
garantia definitiva que disposa l'esmentada clàusula 17 del plec, per autoritzar la 
constitució d'un nou aval i la cancel·lació de l'anterior procedeix aplicar sobre l'import 
inicial els increments experimentats quinquennalment a partir de l'11 de juliol de 1999 
pel Sistema d'Índex de Preus al Consum (Conjunt Nacional) i efectuar l'actualització. 
 
Els increments del Sistema d'Índex de Preus al Consum (Conjunt Nacional) en els 
períodes a regularitzar han estat els següents: 
-De juliol de 1999 a juliol de 2004, el 18'3% 
-De juliol de 2004 a juliol de 2009, el 14'0% 
-De juliol de 2009 a juliol de 2014, el 8'9% 
 
De l'aplicació d'aquests increments sobre la garantia definitiva inicial resulten els 
següents imports: 
-59.935,51 € + 18'3% = 70.903,71 € 
-70.903,71 € + 14,0% = 80.830,23 € 
-80.830,23 € + 8,9% = 88.024,12 € 
 
Procedeix doncs l'actualització de la garantia definitiva de la concessió per un import 
de 88.024,12 €, a constituir per l'actual concessionària "Saba Aparcamientos S.A.", 
amb C.I.F. A-08197931. 
 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
Primer - REQUERIR a la societat "Saba Aparcamientos S.A.", amb C.I.F. A- 
08197931, domiciliada a l'Avinguda Parc Logístic, núm. 22-26, codi postal 08040 de 
Barcelona, per a que amb la seva titularitat constitueixi i actualitzi la garantia definitiva 
de la concessió administrativa per la construcció i ulterior explotació d'un aparcament 
soterrani per a vehicles a la cruïlla dels carrers Berenguer Carnicer i Dr. Vicens Vives 
de Girona de la qual és titular, per un import de 88.024,12 €, d'acord amb les 
condicions que disposa la clàusula 17 del plec regulador de les condicions jurídiques i 
econòmiques de la concessió aprovat pel Ple de la Corporació el 9 de maig de 1989. 
 
En l'aval que es constitueixi per cobrir la garantia definitiva haurà de constar el 
següent: 
− Que l'aval és solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al 

benefici d'excussió i amb el compromís de pagament a la Tresoreria Municipal al 
primer requeriment de l'Ajuntament de Girona. 

− Que a durada de l'aval és indefinida, amb validesa fins que l'Ajuntament de Girona, 
o qui en el seu nom estigui habilitat legalment, n'autoritzi la cancel·lació. 

− Que l'aval està inscrit en la mateixa data en el Registre Especial d'Avals, amb 
indicació del número d'inscripció corresponent. 

 



Segon - AUTORITZAR, un cop hagi estat constituïda la garantia definitiva establerta 
en el punt anterior, la devolució i cancel·lació de l'aval que figura actualment vigent 
constituït a favor de la "Sociedad Europea de Estacionamientos S.A:" fins a la quantitat 
de 9.972.430,00 pessetes (59.935,51 €) en concepte de "fiança definitiva per la gestió i 
explotació de l'aparcament situat en la cruïlla dels carrers Berenguer Carnicer i Dr. 
Vicens Vives". 
 
Tercer - FACULTAR àmpliament a l'Alcaldia Presidència, i subsidiàriament el/la Tinent 
d'Alcalde o Regidoria delegada en qui delegui o que exerceixi les seves funcions, per a 
totes les actuacions derivades de l'execució del present acord. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la següent 
proposta, la número 6. Senyor secretari. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas 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 s’ha dit, la 
societat Saba Aparcamientos, SA, és la titular de la concessió administrativa per la 
construcció i ulterior explotació de l’aparcament situat entre la cruïlla dels carrers 
Berenguer Carnicer i el Doctor Vicens Vives de Girona. El 3 de maig la societat Saba 
ha presentat un escrit en el qual ens sol·licita que s’autoritzi el canvi d’aval, tal com 
estableix la clàusula dissetena. 
 
Llavors dir que el 1996, que és quan es va autoritzar la cessió de drets de la 
Immobiliària Colonial cap a la Sociedad Europea de Estacionamientos, SA, va haver-hi 
aquesta primera transmissió, i llavors posteriorment hi va haver una altra transmissió 
l’any 2000 que és d’aquesta societat que he dit a la societat Saba. I actualment l’aval 
està constituït per la Sociedad Europea de Estacionamientos i el que ens demanen és 
retornar, o sigui, el que hem de fer és retornar l’aval a aquesta societat i constituir un 
nou aval a nom del concessionari, en aquest cas, Saba. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres en 
aquest punt ens abstindrem i ho farem per un motiu molt bàsic, que a nosaltres ens 
sembla que disset anys per normalitzar la situació és una autèntica barbaritat, és una 
autèntica barbaritat. O sigui, fa disset anys que l’empresa de la qual tenim l’aval ja no 
és l’empresa que gestiona l’aparcament. Vostès poden dir: «No, nosaltres teníem, és 
una qüestió entre les empreses.» Bé, nosaltres creiem que l’Ajuntament podria haver 
sigut més proactiu o haver exigit més, com a mínim a la Comissió Informativa ningú 



ens va dir que s’hagués fet cap gestió per part..., en general, de proactivitat en els 
últims disset anys en aquest sentit, cosa que ens va estranyar. Perquè el lògic és que 
si hi ha un canvi en una empresa, es faci un canvi al cent per cent i més amb un tema, 
que és els aparcaments subterranis de la ciutat, que tenim el d’Emili Grahit, tenim el de 
Miquel de Palol, que ja sé com estan, tenim també alguns altres aparcaments que 
vénen de lluny, que alguns hi tenim l’ull ficat perquè sabem que també presenten, 
perquè ho hem vist als expedients, algunes mancances. 
 
I per tot plegat nosaltres el que farem serà abstenir-nos. Evidentment ens sembla bé 
que es normalitzi per fi la situació, el que passa que aquesta abstenció podríem dir que 
és la nostra manera d’expressar la crítica envers que durant disset anys no s’hagi 
normalitzat la mateixa. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Cap més 
intervenció? Senyora Planas. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, només dir que té raó, quan nosaltres n’hem 
tingut coneixement hem fet el canvi, no li puc dir absolutament res més. Jo, quan n’he 
tingut coneixement, s’ha fet el canvi. Jo no me miro tots els expedients, no vaig a 
mirar-me fulla per fulla de cada expedient, senyor Lluc. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Passaríem a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, requerir a la societat Saba 
Aparcamientos, SA, perquè amb la seva titularitat constitueixi i actualitzi la garantia 
definitiva de la concessió administrativa per a la concessió i ulterior explotació d’un 
aparcament subterrani per a vehicles a la cruïlla dels carrers Berenguer Carnicer i el 
Doctor Vicens Vives de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, 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 PPC: senyora Concepció Veray Cama.  
 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
7. Aprovar les festes locals per a l'any 2018 
Atès que l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local, i que el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, 
estableix que les dates de les festes locals han de ser proposades pel Ple de 
l'Ajuntament perquè, posteriorment, siguin fixades per Ordre de la Consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya que per l'any 2018 siguin incorporades al calendari laboral, com a festes de 
caràcter local, la dels dies 25 de juliol (dimecres) i 29 d'octubre (dilluns), de conformitat 
amb el que disposa l'article 37.2 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat 
pel RDL 2/2015, de 23 d'octubre. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a donar 
compliment al setè punt de l’ordre del dia respecte a les festes locals. Senyor secretari. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 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. Mª Àngels Panas i Crous: (CiU): Bé, ja ho ha dit el secretari, simplement el que 
proposem és que el dia 25 de juliol i el 29 d’octubre siguin festes locals com s’havien 
vingut fent sempre. 
 



Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna intervenció? Passem a 
la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat proposar al Departament de Treball, d’Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya la determinació de les festes locals per a l’exercici 2018. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
8. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Sebastià 
Barnés Obiols. 
 
El 9 de juny de 2017, el treballador municipal Sebastià Barnés Obiols, NIF 45541165S, 
presenta una sol·licitud, número de registre d'entrada 2017039514, sol·licitant 
l'autorització de compatibilitat per una segona activitat privada com a administrador de 
l'empresa Instal-Tècnic Lloret SL. 
 
El senyor Barnés presta els seus serveis a l'Ajuntament de Girona com conserge 
adscrit al servei d'Esports a l'àrea d'Educació i Esports, amb un contracte laboral 
establert amb caràcter interí d'acord amb el Reial decret 2720/1998, de 18 de 
desembre, amb efectes del dia 8 de juny de 2017 per a substituir al treballador Albert 
Lapuente del Álamo que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal. La 
jornada laboral és de de 37,5 hores setmanals prestades segons les necessitats del 
servei. 



 
El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que 
estableix, amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
que estableix en el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre d'altres, al 
personal al servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles dependents 
(qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la seva relació d'ocupació), i el contingut 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 
 
Per autoritzar la compatibilitat o no d'una segona activitat, cal prèviament diferenciar 
segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 
 
Pel que es refereix a les activitats privades, el principi general d'aplicació és el 
d'autorització de la compatibilitat sempre i quan aquesta activitat privada no impedeixi 
o menyscabi l'estricte compliment dels deures en el lloc de treball públic o comprometi 
la seva imparcialitat o independència. No obstant això, queden excloses d'aquest 
principi general d'autorització els supòsits previstos a l'article 11 de la Llei 21/1987 i 
que són els següents: 
 
El desenvolupament d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les 
de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'entitats o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el 
departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis. 
 
S'exceptuen d'aquesta prohibició les activitats particulars que s'exerceixen en virtut 
d'un dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats. 
 
No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec 
públic. 
a) La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses o entitats 
privades, si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que 
desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta 
serveis el personal afectat. 
b) El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que 
hagi d'intervenir per raó del lloc públic. 
c) El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en 
empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o 
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d'aquestes. 
d) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat anterior. 
 



Sens perjudici del que s'ha enumerat en els paràgrafs anteriors, en cap cas la suma de 
jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no podrà superar la jornada 
ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 
A nivell econòmic cal considerar que les percepcions econòmiques que es percebin 
com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la normativa 
vigent, en cap cas podran superar les remuneracions màximes establertes en el 
Pressupostos Generals de l'Estat per al càrrec de director general o la que, si s'escau, 
determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat. Tampoc podrà, en cap cas, 
superar els límits retributius que estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre. 
 
Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 
 
Així mateix, les pagues extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar únicament 
es podran percebre en un dels llocs. 
 
En cap supòsit podrà autoritzar-se l'exercici d'una segona activitat, quan la persona 
interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per un 
concepte equiparable. 
 
L'autorització o denegació de l'exercici d'aquesta segona activitat, tant pública com 
privada, requerirà amb caràcter previ que la persona interessada hagi formulat la 
declaració d'activitat. 
 
Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 50 
del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, sens perjudici del 
règim de delegacions que pugui aprovar-se. 
 
Atès el que disposa la normativa vigent d'aplicació, la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el reglament del personal al servei de les entitats locals (articles 321 a 344) i el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (article 50.9). 
 
Atès que la sol·licitud formulada pel Sr. Sebastià Barnés Obiols s'ajusta a les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit privat. 
 
Vist l'informe emès per la cap de secció d'Administració de Personal. 
 
Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat 
sol·licitada al Sr. Sebastià Barnés Obiols. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment: 



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

− compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 
− no percepció del complement específic pel factor d'incompatibilitat, que es deixarà 

sense efecte atesa el reconeixement de la compatibilitat 
− no podrà exercir en assumptes relacionats o que siguin de la seva competència o 

dels que tingui coneixement o informació per raó de la seva condició d'empleat 
públic. 

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

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
9. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Isaac Bosch 
Pons. 
 
El 25 de maig de 2017, el treballador municipal Isaac Bosch Pons, NIF 40352016B, 
presenta una sol·licitud, número de registre d'entrada 2017035792, sol·licitant 
l'autorització de compatibilitat per una segona activitat privada com a tècnic de so per 
diferents empreses del sector, amb contractes esporàdics i amb una dedicació sempre 
compatible amb l'horari a l'Ajuntament de Girona. 
 
El senyor Bosch presta els seus serveis a l'Ajuntament de Girona com a auxiliar pràctic 
adscrit al Centre Cultural la Mercè de l'àrea de Cultura, amb un contracte laboral 
establert amb caràcter interí d'acord amb el Reial decret 2720/1998 i la Llei 12/2001, 
amb efectes del dia 24 de maig de 2017 i fins a la resolució definitiva del procés 
selectiu per a la cobertura d'aquest lloc de treball a través de l'oferta pública 
d'ocupació, i la seva jornada és de 37,5 hores setmanals. 
 
El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que 
estableix, amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
que estableix en el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre d'altres, al 
personal al servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles dependents 
(qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la seva relació d'ocupació), i el contingut 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 
 
Per autoritzar la compatibilitat o no d'una segona activitat, cal prèviament diferenciar 
segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 
 
Pel que es refereix a les activitats privades, el principi general d'aplicació és el 
d'autorització de la compatibilitat sempre i quan aquesta activitat privada no impedeixi 
o menyscabi l'estricte compliment dels deures en el lloc de treball públic o comprometi 
la seva imparcialitat o independència. No obstant això, queden excloses d'aquest 



principi general d'autorització els supòsits previstos a l'article 11 de la Llei 21/1987 i 
que són els següents: 
 
El desenvolupament d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les 
de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'entitats o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el 
departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis. 
 
S'exceptuen d'aquesta prohibició les activitats particulars que s'exerceixen en virtut 
d'un dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats. 
 
No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec 
públic. 
a) La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses o entitats 
privades, si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que 
desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta 
serveis el personal afectat. 
b) El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que 
hagi d'intervenir per raó del lloc públic. 
c) El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en 
empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o 
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d'aquestes. 
d) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat anterior. 
 
Sens perjudici del que s'ha enumerat en els paràgrafs anteriors, en cap cas la suma de 
jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no podrà superar la jornada 
ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 
 
A nivell econòmic cal considerar que les percepcions econòmiques que es percebin 
com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la normativa 
vigent, en cap cas podran superar les remuneracions màximes establertes en el 
Pressupostos Generals de l'Estat per al càrrec de director general o la que, si s'escau, 
determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat. Tampoc podrà, en cap cas, 
superar els límits retributius que estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre. 
 
Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 
Així mateix, les pagues extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar únicament 
es podran percebre en un dels llocs. 
En cap supòsit podrà autoritzar-se l'exercici d'una segona activitat, quan la persona 
interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per un 
concepte equiparable. 
 



L'autorització o denegació de l'exercici d'aquesta segona activitat, tant pública com 
privada, requerirà amb caràcter previ que la persona interessada hagi formulat la 
declaració d'activitat. 
 
Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 50 
del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, sens perjudici del 
règim de delegacions que pugui aprovar-se. 
 
Atès el que disposa la normativa vigent d'aplicació, la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el reglament del personal al servei de les entitats locals (articles 321 a 344) i el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (article 50.9). 
 
Atès que la sol·licitud formulada pel Sr. Isaac Bosch Pons s'ajusta a les condicions 
necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una segona 
activitat en l'àmbit privat. 
 
Vist l'informe emès per la cap de secció d'Administració de Personal. 
 
Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat 
sol·licitada al Sr. Isaac Bosch Pons. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment: 
− a l'acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels 

horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a 
aquesta declaració de compatibilitat. 

− compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 
− no percepció del complement específic pel factor d'incompatibilitat, que es deixarà 

sense efecte atesa el reconeixement de la compatibilitat 
− no podrà exercir en assumptes relacionats o que siguin de la seva competència o 

dels que tingui coneixement o informació per raó de la seva condició d'empleat 
públic. 

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

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara si els sembla la tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas ha demanat de substanciar conjuntament, tot i que la 
votació pot anar per separat, els punts vuitè i novè. Si no hi tenen cap inconvenient. 
Senyor secretari, si vol llegir els dos punts. Gràcies. 
 
(El secretari llegeix els  punts.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 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, hi ha una 
sol·licitud del treballador Sebastià Barnés en la qual es demana fer, sol·licita 
l’autorització d’una segona activitat privada com a administrador de l’empresa Instal-
Tècnic Lloret, SL. Aquest senyor presta els seus serveis a l’Ajuntament com a 
conserge adscrit en els serveis d’esports. 
Llavors hi ha una altra sol·licitud per part del senyor Isaac Bosch, que sol·licita també 
una segona activitat com a tècnic de so en diferents empreses del sector com a 
contractes esporàdics amb una dedicació sempre compatible amb l’horari de 
l’Ajuntament, evidentment. I el senyor Bosch presta els seus serveis com a auxiliar 
pràctic adscrit al Centre Cultural de la Mercè. 
I per tant, la proposta que es porta és reconèixer les dues compatibilitats. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
alguna intervenció, tant per al punt vuitè com pel novè. No? Doncs si els sembla, 
passaríem primer a la votació del punt número 9. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El 8. Disculpin, ho he dit 
malament. Ara hem votat el 9 i ara votarem el 8. Disculpin, m’he equivocat. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Votem tots dos i així ho dic tot. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I vots a favor de la proposta 
número 8? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat reconèixer la segona activitat al senyor Sebastià Barnés i Obiols i alhora 
reconèixer la compatibilitat per a la segona activitat per al senyor Isaac Bosch i Pons. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmeses a votació, les propostes són aprovades per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 



Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
10. 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 
 
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. 
 
La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes 
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de 
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos, 
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre 
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 
 
En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant 
van entrar en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 
 
Per acord del Ple de la Corporació de data 8 de maig de 2017, s'han aprovat diferents 
modificacions del contracte establert amb EULEN, S.A., NIF A- 28517308. 
 



Una part de les hores que corresponen a aquestes modificacions s'han aplicat a la 
bossa hores ofertada per l'empresa, quedant la bossa d'hores dels diferents blocs de 
la següent manera: 
 
Bloc 1: 
Queda encara disponible una bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i obres, de 
1.916 hores, per un import de 26.006,90 €, IVA inclòs. 
 
Bloc 2: 
Queda encara disponible una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres, de 
449 hores laborables i 51 hores festives, per un import de 7.270,39 €, IVA inclòs. 
 
Bloc 3: 
Queda encara disponible una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres, de 
41 hores laborables i 10 hores festives, per un import de 787,20 €, IVA inclòs. 
 
Bloc 5: 
Queda encara disponible una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres, de 
26 hores laborables i 11,5 hores festives, per un import de 618,18 €, IVA inclòs. 
 
De conformitat amb els informes emesos pels caps d'àrea corresponents i traslladats 
per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, i amb la conformitat de 
l'empresa "Cias Com 2001, SL.", segons consta a l'aplicatiu de la central de peticions 
de la neteja, adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria per al 
desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei 
de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament, en els que es recullen les 
ampliacions i reduccions, neteges extres, modificacions i reorganització d'horaris, 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: 
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 ja aprovades (acord de Ple de 8 de 
maig de 2017) i la que s'inclou en el present acord, no supera el 10% de l'import 
d'adjudicació. 
 
I atesa la bossa d'hores per neteges extres, incidentals i obres i casals d'estiu, prevista 
en la licitació del servei. 
 
Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis 
de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponents als 
blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. A-28517308: 
1. Vivers municipals (Bloc 5): Petició 98. Canvi de nom de Vivers Municipals per 

Masia Can Po Vell. 
2. Reorganitzar l'horari del Centre Cívic Pont Major i del Centre Cívic Pedret (Bloc 3): 

Petició 76. Reorganitzar l'horari a partir del dia 28 de març i fins que finalitzin les 
obres del Centre Cívic Pedret, en el sentit que l'horari habitual és de 3 hores de 
neteja diària al CC Pedret i 3 hores de neteja diària al CC Pont Major, que 
quedarien durant aquest període en 1 hora diària de neteja en el CC Pedret i 5 
hores diàries de neteja en el CC Pont Major. 

3. Reorganitzar horari SMO (Bloc 5): Petició 63. Adaptar l'horari pel període de 6 de 
març i fins a 30 de juliol del 2017 a l'ampliació horària de l'ús del sector de 
despatxos 1 i 2 de la zona sud de l'SMO, ja que durant aquest període s'utilitzaran 
de dilluns a divendres de 7:30 a 21:00 hores i els dissabtes de 9:00 a 14:00 hores i 
de 15:00 a 20:00 hores. 

4. Piscina municipal de Santa Eugènia (Bloc 2): Petició 111. Ampliació del servei a 
partir del dia 1 de novembre de 2016, amb una ampliació setmanal de 3,5 hores 
els dissabtes (amb 52 dies de servei a l'any) i 3 hores els diumenges i festius (amb 
66 dies de servei a l'any), amb 12 mesos de servei i un import mensual de 674,08 
€, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 1 de novembre de 2016 i fins al 31 
d'octubre de 2018 (24 mesos) és de setze mil cent setanta-set euros amb noranta-
quatre cèntims (16.177,94 €), dels quals 13.370,20 € corresponen a la base 
imposable i 2.807,74 € a l'IVA calculat al 21%. (8.088,97 € anuals). 
L'import corresponen al període de l'1 de novembre de 2016 i fins a 31 de 
desembre de 2017 (14 mesos), amb un import de nou mil quatre-cents trenta-set 
euros amb dotze cèntims (9.437,12 €), dels quals 7.799,27 € corresponen a la 
base imposable i 1.637,85 € 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. 
La resta de 6.740,82 €, IVA inclòs, 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. Local de les entitats LGTBI (Bloc 3): Petició 73. Alta del servei de neteja a partir del 
dia 29 de març del 2017, amb 1,5 hores setmanals de netejadora els dimecres i 0,5 
hores mensuals d'especialista, amb 12 mesos de servei, i amb un import mensual 
de 110,44 €, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 29 de març del 2017 i 
fins al 31 d'octubre de 2018 (19 mesos i 3 dies) és de dos mil cent vint-i-tres euros 
amb vint-i-quatre cèntims (2.123,24 €), dels quals 1.754,74 € corresponen a la 
base imposable i 368,50 € a l'IVA calculat al 21%. (1.325,22 € anuals) (24,88 € el 
mes de març). 
L'import corresponent al període del 29 de març i fins el 31 de desembre de 2017 
(9 mesos i 3 dies) és de mil divuit euros amb vuitanta-quatre cèntims (1.018,84 
€), dels quals 842,02 € corresponen a la base imposable i 176,82 € 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 1.104,40 €, IVA inclòs, 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. Casal Gent Gran Sant Joan (Bloc 3): Petició 113 Ampliació del servei a partir del 
dia 1 de novembre de 2016, amb una ampliació setmanal de 0,5 hores de dilluns a 
dissabte (3 hores setmanals amb 274 dies de serveis a l'any), amb 11 mesos de 
servei i un import mensual de 189,39 €, IVA inclòs. La valoració del servei des del 
dia 1 de novembre de 2016 i fins al 31 d'octubre de 2018 (24 mesos) és de quatre 
mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims (4.542,42 €), dels 
quals 3.756,55 € corresponen a la base imposable i 788,87 € a l'IVA calculat al 
21%. (2.272,71 € anuals). 
L'import corresponen al període de l'1 de novembre de 2016 i fins a 31 de 
desembre de 2017 (14 mesos), amb un import de dos mil sis-cents cinquanta-un 
euros amb quaranta-sis cèntims (2.651,46 €), dels quals 2.191,29 € corresponen a 
la base imposable i 460,17 € 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 1.890,96 €, IVA inclòs, 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. Ascensor Passatge Picapedrers (Bloc 5): Petició 71. Alta del servei a partir del dia 
7 d’abril de 2017, amb 0,5 hores de netejadora a la setmana, amb 12 mesos de 
servei (49 dies de servei a l’any), i un import mensual de 33,67 €, IVA inclòs. La 
valoració del servei des del dia 7 d’abril de 2017 i fins al 31 d'octubre de 2018 (19 
mesos ja que el mes d’abril es varen fer les 4 neteges del mes) és de sis-cents 
trenta-nou euros amb setanta-tres cèntims (639,73 €), dels quals 528,70 € 



corresponen a la base imposable i 111,03 € a l'IVA calculat al 21%. (404,06 € 
anuals). 
L'import corresponent al període 7 d’abril i fins el 31 de desembre de 2017 (9 
mesos) és de tres-cents tres euros amb tres cèntims (303,03 €), dels quals 250,44 
€ corresponen a la base imposable i 52,59 € a l’IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 411 93300 22700 Neteja d’ascensors públics del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2017. 
La resta de 336,70 €, 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. Ascensor Punta del Pi (Bloc 5): Petició 117 Alta del servei a partir del dia 1 de 
novembre de 2016, amb 0,5 hores setmanals de netejadora i 45 minuts més de 
desplaçament al punt d’aigua més proper, per tant 1,25 hores setmanals, amb 12 
mesos de servei, i un import mensual de 85,90 €, IVA inclòs. La valoració del 
servei des del dia 1 de novembre de 2016 i fins al 31 d'octubre de 2018 (24 mesos) 
és de dos mil seixanta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (2.061,54 €), dels 
quals 1.703,75 € corresponen a la base imposable i 357,79 € a l'IVA calculat al 
21%. (1.030,77 € anuals). 
L'import corresponent al període 1 de novembre de 2016 i fins el 31 de desembre 
de 2017 (14 mesos) és de mil dos-cents dos euros amb seixanta cèntims (1.202,60 
€), dels quals 993,88 € corresponen a la base imposable i 208,72 € a l’IVA calculat 
al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 411 93300 22700 Neteja d’ascensors públics del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2017. 
La resta de 858,94 €, 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 bis.- Masia Can Po Vell (antics Vivers Municipals) (Bloc 5): Petició 120. Ampliació del 
servei a partir del dia 1 de novembre de 2016, amb una ampliació de dilluns a 
divendres de 0,5 hores de netejadora cadascun dels dies (2,5 hores setmanals 
amb 248 dies de servei a l’any), amb 12 mesos de servei i un import mensual de 
170,42 €, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 1 de novembre de 2016 i 
fins al 31 d’octubre de 2018 (24 mesos) és de quatre mil noranta euros amb deu 
cèntims (4.090,10 €), dels quals 3.380,25 € corresponen a la base imposable i 
709,85 € a l’IVA calculat al 21%. (2.045,05 € anuals). 
L’import corresponen al període de l’1 de novembre de 2016 i fins a 31 de 
desembre de 2017 (14 mesos), amb un import de dos mil tres-cents vuitanta-cinc 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (2.385,88 €), dels quals 1.971,80 € corresponen a 
la base imposable i 414,08 € 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 1.704,22 €, IVA inclòs, 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. 

9. Pavelló Santa Eugènia – Montfalgars (Bloc 2): Petició 115. Reducció del servei, 
amb efectes a partir del dia 1 de novembre de 2016, per assegurar el correcte 
manteniment de les instal•lacions durant tot l’any, amb una disminució d’ 1 hora 
menys cada dia de dilluns a divendres (5 hores setmanals menys) i un augment de 
2 hores els dissabtes. Com a conseqüència d’aquests canvis l’import anual del 
servei s’ha de reduir en la quantitat de dos mil tres-cents quaranta-tres euros amb 
cinquanta-tres (-2.343,53 €), dels quals 1.936,80 € corresponen a la base 
imposable i 406,73 € a l’IVA calculat al 21%), quedant l’import anual en 34.747,87 
€, IVA inclòs. 
L’import a donar de baixa pels dos anys de contracte és de quatre mil sis-cents 
vuitanta-set euros amb sis cèntims (4.687,06 €), dels quals 3.873,60 € corresponen 
a la base imposable i 813,46 € a l’IVA calculat al 21%. Amb el següent detall: 
L’import a donar de baixa pel període d’ 1 de novembre de 2016 i fins a 31 de 
desembre de 2017 (14 mesos) és de - 2.734,12 €, IVA inclòs, a la partida 
corresponent del pressupost del 2017. 
L’import a donar de baixa pel període d’ 1 de gener i fins a 31 d’octubre de 2018 
(10 mesos) és de - 1.952,94 €, IVA inclòs, a la partida corresponent del pressupost 
del 2018. 

10. Associació de Veïns Palau – Sacosta (Bloc 6): Baixa del servei a partir del dia 6 de 
desembre de 2016. L’import anual a donar de baixa és de 1.569,33 € anuals i 
130,78 € mensuals. L’import corresponent al servei pel període de l’ 1 al 5 de 
desembre de 2016 és de 21,11 €, IVA inclòs. 
L’import a donar de baixa pel període del 6 de desembre de 2016 i fins a 31 
d’octubre de 2018 (22 mesos i 26 dies) és de - 2.986,83 €, IVA inclòs (-109,67 € el 
mes de desembre de 2016). Amb el següent detall: 
L’import a donar de baixa pel període de 6 de desembre de 2016 i fins a 31 de 
desembre de 2017 (12 mesos i 26 dies) és de - 1.679,03 €, IVA inclòs, a la partida 
corresponent del pressupost del 2017. 
L’import a donar de baixa pel període d’ 1 de gener i fins a 31 d’octubre de 2018 
(10 mesos) és de 1.307,80 €, IVA inclòs, a la partida corresponent del pressupost 
del 2018. 

11. Escola Annexa – Joan Puigbert (Bloc 1): Petició 85. Neteja extraordinària amb 
motiu de la celebració de les VI Jornades “Repensem l’escola” el dissabte 20 de 
maig de 2017, 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. 

12. Escola Santa Eugènia (Bloc 1): Petició 93. Neteja extraordinària d’obres degut a 
uns despreniments a la balconada de l’escola, amb un total de 12 hores de 
netejadora (bossa d’hores) i 32 hores d’especialista, amb un import total de set-
cents trenta-cinc euros amb noranta-set cèntims (735,97 €), dels quals 608,24 € 
corresponen a la base imposable i 127,73 € a l’IVA calculat al 21%. 
Les 12 hores de netejadora laborable (bossa d’hores), 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 de netejadora laborable van amb càrrec a la bossa d’hores laborables del 
Bloc 1. Amb càrrec a l’AD 2016/9/110. 
Les 32 hores d’especialista, amb un import de cinc-cents setanta-tres euros amb 
sis cèntims (573,06 €), dels quals 473,60 € corresponen a la base imposable i 
99,46 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 
Neteja escoles del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als 
serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

13. Pavelló municipal Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 49. Ampliació de la neteja 
extraordinària prevista el dia 11 de febrer de 2017 durant la celebració de la copa 
de la reina, en el sentit d’ampliar la neteja de 18:00 hores a 00:00 hores, amb un 
total de 4 hores de netejadora (bossa d'hores), i 2 hores de netejadora nocturna, i 
amb un import de noranta-un euros amb setanta-quatre cèntims (91,74 €), dels 
quals 75,82 € corresponen a la base imposable i 15,92 € a l'IVA calculat a un 21% 
Les 4 hores de netejadora laborable (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 al 21%. Aquestes 4 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 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. 

14. Pavelló Girona - Fontajau (Bloc 2): Petició 67. Neteja extraordinària el diumenge 
dia 19 de març de 2017, amb motiu de la celebració del campionat de Funky Hip 
Hop, 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 2. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/201. 

15. Pavelló de Santa Eugènia-Montfalgars (Bloc 2): Petició 81. Neteja extraordinària 
els dies 13 i 14 d’abril de 2017, amb motiu de la celebració del Torneig de bàsquet 
“Costa Brava Girona Bàsquet 2017”, amb un total de 1 hora de netejadora 
laborable (bossa d’hores) i 2 hores de netejadora festiva (bossa d’hores), amb un 
import de cinquanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims (59,75 €), dels quals 
49,38 € corresponen a la base imposable i 10,37 € a l’IVA calculat al 21%. 
La 1 hora de netejadora laborable, amb un import de tretze euros amb cinquanta- 
vuit cèntims (13,58 €), dels quals 11,22 € corresponen a la base imposable i 2,36 
€ a l’IVA calculat al 21% va amb càrrec a la bossa d’hores laborables del Bloc 2. 
Amb càrrec a l’AD 2016/9/201. 
Les 2 hores de netejadora festiva, amb un import de quaranta-sis euros amb disset 
cèntims (46,17 €), dels quals 38,16 € corresponen a la base imposable i 8,01 € a 
l’IVA calculat al 21% van amb càrrec a la bossa d’hores festives del Bloc 2. Amb 
càrrec a l’AD 2016/9/201. 

16. Pavelló Girona – Fontajau (Bloc 2): Petició 87. Neteja extraordinària el dissabte 29 
d’abril de 2017, amb motiu de la celebració de diferents actes esportius (Partit Lliga 
Femenina, Cursa Mtb Challenge, entrenaments de les entitats habituals, partits de 
cap de setmana...) que comprota l’ús massiu dels vestidors de la instal•lació, amb 
un total de 1 hora de netejadora laborable (bossa d’hores), amb un import de tretze 



euros amb cinquanta-vuit cèntims (13,58 €), dels quals 11,22 € corresponen a la 
base imposable i 2,36 € a l’IVA calculat al 21%. 
La 1 hores de netejadora laborable amb càrrec a la bossa d’hores laborables del 
Bloc 2. Amb càrrec a l’AD 2016/9/201. 

17. Escola Cassià Costal (Bloc 2): Petició 90. Neteja extraordinària el dilluns dia 8 de 
maig de 2017, amb motiu de la celebració el dia 7 de maig de 2017 de la “21 cursa 
popular Ciutat de Girona”, sol•licitada pel Servei d’Esports, amb un total de 2 hores 
de netejadora (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 laborable van amb càrrec a la bossa d'hores del 
Bloc 2. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/201. 

18. Pavelló Municipal Girona – Fontajau (Bloc 2): Petició 102. Neteja extraordinària els 
dies 2, 3 i 4 de juny de 2017, amb motiu de la fira Sea Otter Europa, amb les 
següents neteges: 
Divendres 2 de juny de 2017 
servei de neteja (1 persona), en horari de 14 a 20 hores 
serveis de neteja (2 persones), en horari de 14 a 16 hores 
Dissabte 3 de juny de 2017 
1 servei de neteja (1 persona), en horari de 9 a 20 hores 
Diumenge 4 de juny de 2017 
1 servei de neteja (1 persona), en horari de 7 a 15 hores 
Amb un total de 21 hores de netejadora laborable (bossa d’hores) i 8 hores de 
netejadora festiva (bossa d’hores), i un import de quatre-cents seixanta-nou euros 
amb setanta-nou cèntims (469,79 €), dels quals 388,26 € corresponen a la base 
imposable i 81,53 € corresponen a l’IVA calculat al 21%. 
Aquestes 21 hores de netejadora laborable, i un import de dos-cents vuitanta- cinc 
euros amb deu cèntims (285,10 €), dels quals 235,62 € corresponen a la base 
imposable i 49,18 € a l’IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d’hores 
laborables del Bloc 2. Amb càrrec a la l'AD 2016/9/201. 
Aquestes 8 hores de netejadora festiva, i un import de cent vuitanta-quatre euros 
amb seixanta-nou cèntims (184,69 €) dels quals 152,64 € corresponen a la base 
imposable i 32,05 € a l’IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d’hores festives 
del Bloc 2. Amb càrrec a l’AD 2016/9/201. 

19. Espai Jove Güell (bloc 3): Petició 61. Neteja extraordinària inicial d’obres, amb un 
total de 20 hores de netejadora laborable (bossa d’hores) i 28 hores d’especialista, 
amb un import de set-cents seixanta-cinc euros amb vuitanta-tres cèntims (765,83, 
dels quals 632,92 € corresponen a la base imposable i 132,91 € a l’IVA calculat al 
21%. 
Les 20 hores de netejadora laborable (bossa d’hores), amb un import de dos- cents 
setanta-un euros amb cinquanta-dos cèntims (271,52 €), dels quals 224,40 € 
corresponen a la base imposable i 47,12 € a l’IVA calculat al 21%. Aquestes 20 
hores laborables van amb càrrec a la bossa d’hores laborables del Bloc 3. Amb 
càrrec a l’AD 2016/9/112. 
Les 28 hores d’especialista, amb un import de quatre-cents noranta-quatre euros 
amb trenta-un cèntims (494,31 €), dels quals 408,52 € corresponen a la base 
imposable i 85,79 € 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. 



20. Centre Cívic Sant Narcís (Bloc 3): Petició 93. Neteja extraordinària el dilluns 22 de 
maig de les 7:00 a les 9:00 hores, amb motiu dels actes de l’espai teatre i la plaça 
Assumpció, amb un total de 2 hores de netejadora laborable (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 al 21%. 
Aquestes 2 hores de netejadora laborable amb càrrec a la bossa d’hores 
laborables del Bloc 3. Amb càrrec a l’AD 2016/9/112. 

21. Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 64. Neteja extraordinària abans de les 
14:30 hores del diumenge dia 12 de març de 2017, amb motiu de la celebració del 
dissabte 11 de març del Congrés Viu Autisme (amb una hora prevista de 
finalització a les 21:00 hores) i el diumenge 12 de març el Black Music Festival –
Concert ALA.NI (hora d’inici a les 14:00 hores), 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 al 21%. 
Aquestes 3 hores de netejadora festiva amb càrrec a la bossa d’hores festives del 
Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 

22. Ascensor passatge Picapedrers (Bloc 5): Petició 65. Neteja inicial, amb un total de 
1,5 hores de netejadora laborable (bossa d’hores), amb un import de vint euros 
amb trenta-sis cèntims (20,36 €), dels quals 16,83 € corresponen a la base 
imposable i 3,53 € a l’IVA calculat al 21%. 
Aquestes 1,5 hores de netejadora laborable amb càrrec a la bossa d’hores 
laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 

23. Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 78. Neteja el dia 5 d’abril de 2017, 
amb un total de 2,5 hores de netejadora laborable (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 al 21%. 
Aquestes 2,5 hores de netejadora laborable amb càrrec a la bossa d’hores 
laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 

24. Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 84. Neteja extraordinària abans de les 
15:00 hores el dia 22 d’abril de 2017, amb motiu de dos concerts en el marc del 
festival Strenes 2017, amb 1 hora de netejadora laborable (bossa d’hores), amb un 
import de tretze euros amb cinquanta-vuit cèntims (13,58 €), dels quals 11,22€ 
corresponen a la base imposable i 2,36 € a l’IVA calculat al 21%. 
Aquesta hora de netejadora laborable amb càrrec a la bossa d’hores laborables del 
Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 

25. Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 88. Neteja el dia 8 de maig de 2017, 
amb un total de 2,5 hores de netejadora laborable (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 al 21%. 
Aquestes 2,5 hores de netejadora laborable amb càrrec a la bossa d’hores 
laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 

26. Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 92. Aprovar les següents neteges amb 
motiu de la celebració del 13 al 21 de maig de 2017 de l’exposició de flors “Girona 
temps de flors”, amb les següents neteges: 
13/05/2017 repàs de neteja wc i claustre i reposició de paper (a les 17:00 hores) 
14/05/2017 neteja wc i claustre (abans 10:00 hores) 
20/05/2017 repàs de neteja wc i claustre i reposició de paper (a les 17:00 hores) 
21/05/2017 neteja wc i claustre (abans 10:00 hores) 



21/05/2017 repàs de neteja wc i claustre, reposició de paper i neteja de l’auditori (a 
les 15:00 hores). 
Amb un total de 2 hores de netejadora laborable (bossa d’hores) i 7 hores de 
netejadora festiva (bossa d’hores), amb un import de cent vuitanta-vuit euros amb 
setanta-sis cèntims (188,76 €), IVA inclòs, dels quals 156,00 € corresponen a la 
base imposable i 32,76 € a l’IVA calculat al 21%. 
Les 2 hores de netejadora laborable (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 al 21%, amb càrrec a la bossa d’hores 
laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 
Les 7 hores de netejadora festiva (bossa d’hores), amb un import de cent seixanta-
un euros amb seixanta-un cèntims (161,61 €), dels quals 133,56 € corresponen a 
la base imposable i 28,05 € a l’IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d’hores 
festives del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 

27. Centre Cultural La Mercè inundació (Bloc 5): Petició 108. Aprovar una neteja extra 
el dissabte 28 de gener de 2017, amb motiu d’unes filtracions d’aigua degut a les 
fortes pluges que varen caure, amb un total de 2 hores de netejadora laborable 
(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 al 
21%. 
Aquestes 2 hores de netejadora laborable (bossa d’hores), amb càrrec a la bossa 
d’hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 

28. Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 99. Aprovar les següents neteges extres 
amb motiu de la celebració del Festivalot els dies 27 i 28 de maig de 2017 
Dissabte 27: abans de les 8:00 hores i a les 13:00 hores (repàs de neteja i 
reposició de paper) 
Diumenge 28: abans de les 8:00 hores i a les 13:00 hores (repàs de neteja i 
reposició de paper) 
Amb un total de 2 hores de netejadora laborable (amb càrrec a la bossa d’hores) i 
4 hores de netejadora festiva (de les quals 1,5 amb càrrec a la bossa d’hores) i un 
import total de cent vint-i-set euros amb trenta cèntims (127,30 €), dels quals 
105,21€ corresponen a la base imposable i 22,09 € a l’IVA calculat al 21%. 
Les 2 hores de netejadora laborable (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 al 21%, amb càrrec a la bossa d’hores 
laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 
Les 1,5 hores de netejadora festiva (bossa d’hores), amb un import de trenta- 
quatre euros amb seixanta-tres cèntims (34,63 €), dels quals 28,62 € corresponen 
a la base imposable i 6,01 € a l’IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d’hores 
festives del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 
Les 2,5 hores de netejadora festiva, amb un import de seixanta-cinc euros amb 
cinquanta-dos cèntims (65,52 €), dels quals 54,15 € corresponen a la base 
imposable i 11,37 € a l’IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 800 
33302 22700 Neteja CC La Mercè o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2017. 

29. Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 105. Aprovar una neteja extra el dia 4 de 
juny amb motiu de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Donants de 
Sang, amb un total de 3 hores de netejadora festiva, i un import de setanta-vuit 
euros amb seixanta-tres cèntims (78,63 €), dels quals 64,98 € corresponen a la 
base imposable i 13,65 € a l’IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 800 



33302 22700 Neteja CC La Mercè o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2017. 

30. Masia de Can Po Vell (antics vivers municipals) (Bloc 5): Petició 72 Ampliació del 
servei pel període del 22 de març i fins al 30 de juny de 2017, degut a la utilització 
de les 3 aules de la primera planta (que no es netegen habitualment), i que per un 
increment d’activitats s’han d’utilitzar durant aquest període. S’incrementa el servei 
amb 0,5 hores al dia de netejadora de dilluns a divendres, i per tant 2,5 hores de 
netejadora setmanal i 69 dies de servei. La valoració del servei des del dia 22 de 
març i fins al 30 de juny de 2017 és de cinc-cents seixanta-vuit euros amb noranta-
vuit cèntims (568,98 €), dels quals 470,23 € corresponen a la base imposable i 
98,75 € a l’IVA calculat al 21%, quedant els imports mensuals de la següent 
manera: 
Del 22 al 31 de març de 2017: 65,97 €, IVA inclòs. 
Abril 2017: 167,67 €, IVA inclòs. 
Maig 2017: 167,67 €, IVA inclòs. 
Juny 2017: 167,67 €, IVA inclòs. 
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. 

31. Casa Pastors (Bloc 5): Petició 83. Neteja d’aquest equipament degut a l’exposició 
“Meteorit fugaç”, amb les següents neteges: 
a) Neteja extraordinària el dia 12 de maig de 2017, prèvia a la inauguració de 
l’exposició, amb un total de 12 hores de netejadora (bossa d’hores) i 5 hores 
d’especialistes, amb un import total de dos-cents cinquanta euros amb setanta 
cèntims (250,70 €), dels quals 207,19 € corresponen a la base imposable i 43,51 € 
a l’IVA calculat al 21%. 
Les 12 hores de netejadora laborable (bossa d’hores), per 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%, amb càrrec a la 
bossa d’hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2016/9/142. 
Les 5 hores d’especialista, amb un import de vuitanta-set euros amb setanta-nou 
cèntims (87,79 €), dels quals 72,55 € corresponen a la base imposable i 15,24 € a 
l’IVA calculat al 21%, amb càrrec a la partida 2017 800 33325 22611 Col•lecció i 
exposicions MAMC del vigent pressupost municipal. 
b) Neteja de manteniment del 13 al 21 de maig, amb 2,5 hores de netejadora el 
dilluns i 2 hores de netejadora de dimarts a diumenge (festius inclosos), amb un 
total de 14,5 hores de netejadora laborable i 4 hores de netejadora festiva, amb un 
import total de tres-cents quaranta-tres euros amb noranta-set cèntims (343,97 €), 
dels quals 284,27 € corresponen a la base imposable i 59,70 € a l’IVA calculat al 
21%. Amb càrrec a la partida 2017 800 33325 22611 Col•lecció i exposicions 
MAMC del vigent pressupost municipal. 
c) Neteja de manteniment del 23 de maig al 10 de setembre de 2017, amb 1 hora 
de netejadora diària de dimecres a diumenge (festius inclosos) i 1,5 hores el 
dimarts. Per la neteja dels vidres, finestres, lluminàries i elements de difícil accés, 
s’estipulen 4 hores mensuals d’especialistes. L’import total per aquest període és 
de dos mil noranta-quatre euros (2.094,00 €), dels quals 1.730,58 € corresponen a 
la base imposable i 363,42 € a l’IVA calculat al 21%, quedant els imports mensuals 
de la següent manera: 
Del 23 al 31 de maig: 158,15 €, IVA inclòs Juny: 580,60 €, IVA inclòs 
Juliol: 582,06 €, IVA inclòs Agost: 597,09 €, IVA inclòs 



De l’1 al 10 de setembre: 176,10 €, IVA inclòs 
Amb càrrec a la partida 2017 800 33325 22611 Col•lecció i exposicions MAMC del 
vigent pressupost municipal. 

32. Casa Pastors (Bloc 5): Petició 96. Neteja extraordinària dels lavabos de la planta 
baixa des del dijous 18 de maig al diumenge 21 de maig de 2017, amb motiu de 
l’exposició Temps de flors 2017, amb 2 hores diàries de netejadora el dijous, 
divendres i dissabte i 2 hores de netejadora festiva el diumenge. Amb un import 
total de dos cents cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (205,82 €), dels quals 
170,10 € corresponen a la base imposable i 35,72 € a l’IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 601 43200 22198 Exposició de flors 
Subministraments del vigent pressupost municipal. 

33. Casa d’oficis de jardineria de l’entorn Verd (Bloc 5): Petició 97. Neteja de 
manteniment del local pel període de 1 de gener i fins a 17 de febrer de 2017, amb 
2 hores de netejadora setmanals els dimecres i divendres, amb un import total de 
dos-cents catorze euros amb quaranta cèntims (214,40 €), dels quals 177,19 € 
corresponen a la base imposable i 37,21 € a l’IVA calculat al 21%, quedant els 
imports mensuals de la següent manera: 
Gener: 115,45 €, IVA inclòs 
De l’1 al 17 de febrer: 98,95 €, IVA inclòs 
Amb càrrec a la partida 2017 530 24100 22700 Neteja equipaments servei 
municipal d’ocupació del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades 
als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

34. Centre Cívic La Marfà (Bloc 6): Petició 106. Aprovar la neteja extra de la sala 
d’actes de l’espai Marfà, amb motiu de la celebració el dissabte 3 de juny de 2017 
d’una jornada de formació, amb 1 hora de netejador laborable, i 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 806 33361 22700 Neteja espai Marfà 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 1.916 hores 
disponibles, per un import de 26.006,90 €, IVA inclòs. (AD 2016/9/110). 
S’apliquen les següents: 
-4 hores de l’escola Annexa - Joan Puigbert (punt 11), amb un import de 54,30 €, IVA 
inclòs. 
-12 hores de l’escola Santa Eugènia (punt 12), amb un import de 162,91 €, IVA inclòs. 
Amb un total de 16 hores laborables, amb un import de 217,21 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d’hores de 1.900 hores, per un import de 
25.789,69 €, IVA inclòs 
 
Bloc 2: 
Amb una bossa d’hores de neteges extres + incidentals i obres de 449 hores 
laborables diürnes disponibles i 51 hores diumenges i festius disponibles, per un 
import de 7.270,39 €, IVA inclòs (AD 2016/9/201). 
S’apliquen les següents: 
Hores laborables: 



4 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau ampliació Copa de la reina (punt 13), 
amb un import de 54,30 €, IVA inclòs 
1 hora del pavelló municipal de Santa Eugènia-Montfalgars torneig bàsquet (punt 15), 
amb un import de 13,58 €, IVA inclòs. 
1 hora del pavelló municipal Girona-Fontajau diversos actes esportius (punt 16), amb 
un import de 13,58 €, IVA inclòs. 
2 hores de l’escola Cassià Costal “21 cursa popular ciutat de Girona” (punt 17), amb 
un import de 27,15 €, IVA inclòs. 
21 hores del pavelló municipal Girona – Fontajau Fira Sea Otter Europe (punt 18), amb 
un import de 285,10 €, IVA inclòs. 
Amb un total de 29 hores laborables, amb un import de 393,71 €, IVA inclòs Hores 
festives: 
-3 hores del pavelló municipal Girona-Fontajau campionat funky (punt 14), amb un 
import de 69,26 €, IVA inclòs. 
-2 hores del pavelló municipal de Santa Eugènia-Montfalgars torneig bàsquet (punt 
15), amb un import de 46,17 €, IVA inclòs. 
-8 hores del pavelló municipal Girona – Fontajau Fira Sea Otter Europe (punt 18), amb 
un import de 184,69 €, IVA inclòs. 
Amb un total de 13 hores festives, amb un import de 300,12 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d’hores de 420 hores laborables i 38 hores 
festives, per un import de 6.576,56 €, IVA inclòs 
Bloc 3: 
Amb una bossa d’hores de neteges extres + incidentals i obres de 41 hores laborables 
diürnes disponibles i 10 hores diumenges i festius disponibles, per un import de 787,20 
€, IVA inclòs (AD 2016/9/112). 
S’apliquen les següents: 
Hores laborables: 
20 hores de l’Espai Jove Güell (punt 19), amb un import de 271,52 €, IVA inclòs. 
2 hores del Centre Cívic Sant Narcís (punt 20), amb un import de 27,15 €, IVA inclòs. 
Amb un total de 22 hores laborables, amb un import de 298,67 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d’hores de 19 hores laborables i 10 hores 
festives, per un import de 488,53 €, IVA inclòs 
Bloc 5: 
Amb una bossa d’hores de neteges extres + incidentals i obres de 26 hores laborables 
diürnes disponibles i 11,5 hores diumenges i festius disponibles, per un import de 
618,18 €, IVA inclòs (AD 2016/9/142). 
S’apliquen les següents: 
Hores laborables: 
-1,5 hores de l’ascensor Picapedrers (punt 22), amb un import de 20,36 €, IVA inclòs. 
-2,5 hores del Bòlit mes d’abril (punt 23), amb un import de 33,94 €, IVA inclòs. 
-1 hora del Centre Cultural La Mercè Strenes (punt 24), amb un import de 13,58 €, IVA 
inclòs. 
-2,5 hores del Bòlit mes de maig (punt 25), amb un import de 33,94 €, IVA inclòs. 
-2 hores del Centre Cultural La Mercè Temps de Flors (punt 26), amb un import de 
27,15 €, IVA inclòs. 
-2 hores la Centre Cultural La Mercè inundació (punt 27), amb un import de 27,15 €, 
IVA inclòs. 
-2 hores Centre Cultural La Mercè Festivalot (punt 28), amb un import de 27,15 €, IVA 
inclòs. 



-12 hores Casa Pastors prèvia a l’exposició (punt 31 a), amb un import de 162,91 €, 
IVA inclòs. 
Amb un total de 25,5 hores laborables, amb un import de 346,18 €, IVA inclòs Hores 
festives: 
-3 hores del Centre Cultural La Mercè Black Music Festival (punt 21), amb un import 
de 69,26 €, IVA inclòs. 
-7 hores del Centre Cultural La Mercè Temps de Flors (punt 26), amb un import de 
161,61 €, IVA inclòs. 
-1,5 hores del Centre Cultural La Mercè Festivalot (punt 28), amb un import de 34,63 €, 
IVA inclòs. 
Amb un total de 11,5 hores festives, amb un import de 265,50 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d’hores de 0,5 hores laborables i 0 hores 
festives, per un import de 6,50 €, IVA inclòs 
Tercer .- Ampliar la garantia definitiva per un import de 465,04 €, que correspon al 5% 
del preu total anual de les ampliacions i reduccions, IVA exclòs, en un termini de 15 
dies en els termes de l’article 99.3 del TRLCSP. 
El detall de les ampliacions seria com segueix: 
Ampliació piscina municipal de Santa Eugènia (Bloc 2): 6.685,10 € anuals, IVA exclòs 
(5% = 334,26 €) 
Local de les entitats LGTBI (Bloc 3): 1.095,22 € anuals, IVA exclòs (5% = 54,76 €) 
Ampliació casal Gent Gran Sant Joan (Bloc 3): 1.878,27 € anuals, IVA exclòs (5% = 
93,91 €) 
Ascensor Picapedrers (Bloc 5): 333,93 € anuals, IVA exclòs (5% = 16,70 €) 
Ascensor Punta del Pi (Bloc 5): 851,88 € anuals, IVA exclòs (5% = 42,59 €) 
Ampliació Masia Can Po Vell (Bloc 5): 1.690,12 € anuals, IVA exclòs (5% = 84,51 €) 
Reducció Pavelló Santa Eugènia – Montfalgars (Bloc 2): - 1.936,80 € anuals, IVA 
exclòs (5% = - 96,84 €) 
Baixa Associació de Veïns Palau Sacosta (Bloc 6): - 1.296,97 € anuals , IVA exclòs 
(5% = - 64,85 €) 
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 pel 
Servei Municipal d’Ocupació, de dates 7, 8 i 21 de març i 19 de maig de 2017, del 
Centre Cívic Pont Major-Pedret, de data 24 de març de 2017, Servei de Voluntariat, de 
data 22 de març de 2017, secció de Patrimoni, de 15 de març de 2017, del servei 
d’Educació, de dates 5 i 18 de maig de 2017, del servei d’Esports, de dates 7 de 
febrer, 14 de març, 5 i 27 d’abril, i 3 i 24 de maig de 2017, del Programa d’Infància i 
Joventut, de data 22 de febrer de 2017, de la secció de Gestió Administrativa de l’àrea 
d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, de data 17 de maig de 2017, de 
Cultura, de dates 7 de març, 11 d’abril i 18 de maig de 2017, per Secretaria, de data 
16 de febrer de 2017, del Bòlit Centre d’Art Contemporani, de dates 3 d’abril i 2 de 
maig de 2017, del Centre Cultural La Mercè, de dates 17 de febrer, 11 d’abril i 12, 19 i 
31 de maig de 2017, de Sostenibilitat, de 7 de juny de 2017, de l’Espai Marfà, de 31 de 
maig de 2017, i amb la conformitat de l'empresa "Cias Com 2001, SL.", segons consta 
a l’aplicatiu de la central de peticions de la neteja, així com els informes de data 1 de 
novembre de 2016, adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria per al 
desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei 



de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament i que, alhora, mereixen la seva 
aprovació. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a 
donar compliment al punt número 10 de l’ordre del dia. Senyor secretari. 
  
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
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 vostès ja 
saben, ho he dit reiterades vegades que ho hem portat al Ple, al Ple del setembre de 
2016 es va adjudicar el servei de neteja d’edificis i dependències municipals de 
l’Ajuntament de Girona a l’empresa Eulen. En data 26 d’octubre de 2016 es procedeix 
a la formalització de contractes i el 8 de maig hi ha diferents modificacions contractuals 
que estan justificades tècnicament. I aquestes modificacions és degut a altes de 
serveis, ampliacions d’horari, reduccions d’hores, perquè també calien, baixes de 
serveis, com per exemple pot ser el local de Palau, que ja no es fa activitat i, per tant, 
està de baixa, o neteges extraordinàries degut a casals i festes. I per tot això portem 
aquesta modificació. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, només per anunciar el nostre vot 
en contra en coherència com ho hem vingut fent amb una empresa, diguéssim, que 
contínuament està en conflicte amb els seus treballadors. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Senyor secretari. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, 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 les 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 adjudicats a l’empresa Eulen. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots a favor: 
Grup Municipal CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, 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. 
 
Vots 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 
 
11. Donar audiència a Eulen, S.A. relatiu a l'abonament de les hores no 
efectuades els mesos de novembre i desembre de 2016, i gener, febrer i març de 
2017. 
 
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1, 
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses: 
 
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 
El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,91 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,80 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals 
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 



1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 
 
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21 
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA 
calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,47 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,36 €, IVA exclòs 
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 
 
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. 
 
D'acord amb els informes de dates 15 de desembre de 2016, 15 de gener de 2017, 28 
de febrer de 2017, 20 de març de 2017 i 20 d'abril de 2017, de CIAS COM 2001, S.L., 
en els que determinen que en relació amb el control presencial del personal de neteja, 
durant els mesos de novembre i desembre de 2016 i gener, febrer i març 2017, 
l'empresa EULEN, S.A. presenta els següents incompliments: 
*Desembre 2016: 
Un incompliment del 2,59% pel que fa ales hores laborables, que equival a un dèficit 
404,05 hores i un incompliment del 56,96% pel que fa a les hores festives, que equival 
a un dèficit de 207,32 hores. 
 
El plec de clàusules administratives particulars, a la seva clàusula XII, regula la 
facturació del servei, establint que la factura es composarà d'una part fixa (95% de 
l'import) i una part variable (5% de l'import) en funció de la qualitat del servei. 
Vist el previst a la clàusula XII.2 PCAP i la clàusula 1.5 del PCTP, que en el primer i el 
segon paràgraf respectivament determina: "La part fixa pretén recollir el compliment 
d'hores a la setmana (càrrega de treball) establerta a l'oferta per a cada centre, i per 
tant, es facturarà de forma fixa cada mes sempre que s'hagi complert amb la càrrega 
de treball (dedicació d'hores setmana per centre) establerta a l'oferta. No obstant, la 
part fixa es modificarà quan l'empresa adjudicatària no hagi complert amb la dedicació 
establerta inicialment a l'oferta (ja sigui per manca de substitució de personal de baixa 
o per altres motius), fet que originaria la reducció proporcional de la facturació fixa per 
a aquest centre, en funció de les hores de treball prestades." 
 
La clàusula 2.7 del PCPT, determina que la part fixa es facturarà mensualment amb 
indicació de l'import corresponent per a cadascun dels centres, és a dir, el 92% de 
l'import indicat a l'oferta per cadascun dels centres, sempre que s'hagi complert amb 
les dedicacions d'hores establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de 
reducció proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en els quals 
no s'ha complert la dedicació prevista (comprovades mitjançant el sistema de control 
presencial i d'assistència del personal de neteja). 
 
D'acord amb els informes emesos per CIAS COM 2001, S.L., de dates 15 de 
desembre de 2016, 15 de gener de 2017, 28 de febrer de 2017, 20 de març de 2017 i 
20 d'abril de 2017, que corresponen als mesos de novembre i desembre de 2016 i 
gener, febrer i març de 2017 en relació amb el control presencial, determina 
l'incompliment de 404,05 hores laborables i 207,32 hores festives pel que fa al mes de 
desembre de 2016; per part d'EULEN, S.A. 
 



Atès que en les factures dels mesos de novembre i desembre 2016 i gener, febrer i 
març 2017 les hores indicades han estat facturades per part de l'empresa. 
 
Vist el previst a l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Reguladora del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el que es regula 
el tràmit d'audiència en els procediments administratius. 
 
D'acord amb la clàusula 3.3 del Plec de Prescripcions tècniques particulars: 
L'adjudicatari respondrà davant els responsables de l'Ajuntament de Girona per 
l'incompliment de la càrrega de treball i horari contractat per a la prestació del servei 
de neteja en cadascun dels centres, així com la falta de suplències o qualsevol altra 
deficiència que impedeixi el correcte desenvolupament d'allò establert en el Plec de 
Condicions Tècniques i/o l'oferta. Les desviacions observades generaran un romanent 
d'hores que podran ser utilitzades a criteri de l'Ajuntament de Girona, per a la 
realització d'altres neteges, o bé deduir-se el seu import de l'import fixa mensual del 
contracte, sense perjudici de les penalitzacions de què pugui ser objecte per l'aplicació 
del sistema del control de qualitat. 
 
Primer.- Iniciar els tràmits per requerir a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, perquè 
procedeixi a l'abonament corresponent als serveis no prestats el mes de desembre de 
2016, amb un incompliment de 404,05 hores laborables i 207,32 hores festives, que 
representen un import de nou mil nou-cents quaranta-dos euros amb setanta-quatre 
cèntims (9.942,74 €) IVA exclòs, amb el següent detall: 
*Desembre 2016 Hores laborables: 
Bloc 1 (Centres Escolars): amb un total de 302,84 hores no prestades. 
Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 54,67 hores no prestades. Bloc 3 
(Equipaments Serveis Socials): amb un total de 55,71 hores no prestades. 
Bloc 5 (Edif. Consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 126,98 hores no 
prestades. 
Bloc 6 (Centres Culturals): amb un total de 2,21 hores prestades de més. 
Especialistes: amb un total de 133,93 hores prestades de més. 
Amb un dèficit de 404,05 hores, que representen un import de cinc mil quatre- cents 
vint-i-vuit euros amb quaranta-dos cèntims (5.428,42€), IVA exclòs. 
Hores festives: 
Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 116,77 hores no prestades. Bloc 3 
(Equipaments Serveis Socials): amb un total de 0,89 hores no prestades. Bloc 5 (Edif. 
Consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 89,66 hores no prestades. 
Amb un dèficit de 207,32 hores, que representen un import de quatre mil quatre- cents 
seixanta euros amb trenta-dos cèntims (4.460,32€) IVA exclòs. 
Per tant, el mes de desembre de 2016 correspondria abonar un import de nou mil nou-
cents quaranta-dos euros amb setanta-quatre cèntims (9.942,74 €) IVA exclòs. 
 
Segon.- Donar audiència a EULEN, S.A., amb NIF A-28517308, perquè en el termini 
de 15 dies naturals comptats a partir de la recepció de la notificació, al·legui el que 
consideri necessari en defensa dels seus interessos, pel que fa a l'inici dels tràmits per 
procedir a l'abonament del corresponents dels serveis no prestats el mes de desembre 
de 2016. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a donar compliment 
al punt número 11. Senyor secretari. 



 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 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): Gràcies, alcaldessa. Respecte al contracte 
anterior, el que aquí portem és d’acord amb uns informes de data 15 de desembre de 
2016, 15 de gener de 2017, febrer de 2017, març de 2017 i abril de 2017, en el qual 
són informes fets per l’empresa Cias Com que determinen, bé, aquesta empresa 
s’encarrega del control presencial del personal de neteja de l’empresa Eulen i durant 
aquests mesos hi ha hagut uns incompliments, concretament, tal com s’ha dit, 404,05 
hores respecte als incompliments i també per hores festives d’incompliments que 
representen 207,32 hores. Això fa un total de 9.942,74 euros, IVA exclòs, en el qual 
s’inicien aquests tràmits per, bé, que es procedeix a l’abonament d’aquestes hores no 
fetes per part de l’empresa. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, la senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, tot i, diguéssim, l’explicació en el 
punt anterior del nostre vot contrari, en aquest cas entenem que és oportú reclamar 
aquest abonament davant dels incompliments i, per tant, el que fem és una abstenció. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, tal com 
expressava a la Comissió Informativa, de fet, estem parlant d’una quantitat que 
l’empresa té d’abonar a l’Ajuntament, que té de retornar, de 9.942 euros, que és una 
quantitat elevada, però de fet és irrellevant amb la totalitat del que es paga a Eulen pel 
servei de neteja d’edificis i dependències municipals. Representa, com ha dit bé la 
regidora Maria Àngels Planas, 404 hores ordinàries i 207,72 hores en festius no 
executades. Això va ser detectat, com bé ens han explicat, per l’empresa Cias Com 
2001 que realitza el control presencial del personal de neteja. 
 
Però, carai, arribant a casa vaig llegir atentament l’acord que avui es porta a Ple i 
resulta que aquesta empresa ha verificat l’incompliment del 2,59 per cent de les hores 
laborables i un incompliment del 56,96 per cent pel que fa a les hores festives, però el 
més rellevant és que de tots els mesos que se’ns presenten avui, que van des de 
l’octubre fins al març, totes aquestes hores no es realitzen el mes de desembre de 
2016. Per tant, aquest mes únicament es varen realitzar un 43,04 de les hores 
festives. Home, doncs bé, trobem altament preocupant que en unes dates tan 
assenyalades, en plenes festes nadalenques, es produeixi aquest dèficit de neteja que 
de ben segur repercuteix en l’estat de pulcritud d’alguns espais públics, especialment 



on més s’han produït aquests dèficits, per exemple, és en la neteja d’instal·lacions 
esportives, 56,67 hores laborals i 116,77 hores festives, equipaments de serveis 
socials, a banda d’edificis com el consistori, policia municipal, etcètera. 
Però, a banda, també trobem extraordinàriament rar i sospitós que la resta de mesos, 
ni octubre, ni novembre, ni gener, ni febrer, ni març, no es detecti l’incompliment ni tan 
sols d’una hora, ni tan sols d’una fracció d’hora. Per exemple, el mes de desembre es 
va detectar un incompliment de 0,89 hores no prestades a les àrees de serveis socials, 
doncs en aquests mesos, ai las, ni una, ni una fracció, re, totes s’han complert. Bé, 
doncs aquesta dada ens reafirma un cop més el que hem dit moltes vegades en 
aquest Ple, la poca professionalitat de l’empresa Eulen, que acumula una munió de 
conflictes amb els seus treballadors i que, com hem comprovat, dona una qualitat de 
servei molt baixa. Per tot això, ens abstindrem. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Molt bé. Doncs 
passaríem a la votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
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 
nou membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, iniciar els tràmits per 
requerir a Eulen perquè procedeixi a l’abonament corresponent als serveis no prestats 
del mes de desembre de 2016. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 



 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
12. Adjudicar el contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de 
concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig i l'estudi de gravació 
de l'Espai Marfà, destinats a la realització d'activitats i suport a la creació i la 
formació musical. 
 
Per acord del Ple, en sessió ordinària del dia 13 de març de 2017, es va iniciar i 
aprovar l'expedient de contractació de la gestió de serveis públics en la modalitat de 
concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig i l'estudi de gravació de 
l'Espai Marfà, destinats a la realització d'activitats i suport a la creació i la formació 
musical, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques, incloses les tarifes de lloguer dels bucs d'assaig i de l'estudi 
de gravació que han de regir la contractació de la gestió de serveis, es va aprovar la 
despesa dels serveis i es va convocar la licitació. 
 
Tenint en compte el previst a la clàusula V.A.7 del plec, pel que fa a la obligació del 
contractista de respectar el dret d'ús privatiu i gratuït que l'Ajuntament ostenta pel que 
fa a l'estudi de gravació de l'Espai Marfà, de dilluns a dijous, d'acord amb el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i EUMES GIRONA, SL. i tal com es 
determina al plec de prescripcions tècniques. 
 
En aquest sentit, i tenint en compte que d'acord amb l'establert en els articles 132 i 275 
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), i als 
articles 158, 159 i 244 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aquesta activitat ha estat assumida per 
l'Ajuntament de Girona com a pròpia de la mateixa mitjançant acord del Ple de la 
Corporació de 10 d'octubre de 2016, el qual va aprovar l'establiment del servei públic 
municipal de bucs d'assaig de l'Espai Marfà, el seu reglament, la memòria justificativa i 
el projecte d'establiment. 
 
Aquesta concessió serà a risc i ventura del contractista, de conformitat amb la clàusula 
XXI del plec de clàusules administratives particulars i de l'article 215 del TRLCSP, i 
243 ROAS, tenint en compte les condicions establertes a la clàusula VIII.5 del plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
De conformitat amb l'article 133 i 281 del TRLCSP, així com d'acord a l'estudi 
econòmic reflexat a l'annex 4 del plec tècnic, en el qual consta la previsió d'ingressos i 
despeses de l'explotació del servei pels 8 anys de la concessió (i que té en compte la 
reserva d'ús privatiu i gratuït de l'estudi de gravació, per a uns dies determinats, per 
part de l'Ajuntament), el concessionari serà retribuït directament de la següent manera 
(d'acord amb la clàusula VII.2 del plec administratiu): 
 
- Mitjançant les tarifes que el concessionari té dret a percebre dels usuaris pel lloguer 
dels bucs i de l'estudi de gravació i que seran les aprovades per l'òrgan de 
contractació (consten a l'annex 2 del plec tècnic). En aquest annex hi consten les 



bonificacions que s'aplicaran a les tarifes de determinats col·lectius (usuaris de la 
targeta Club Girona Cultura 16-25 i jubilats, aturats inscrits a l'OTG, alumnes de les 
escoles de música de l'àrea metropolitana de Girona i membres de MUSICAT). 
Aquestes tarifes no estaran subjectes a revisió de preus d'acord a l'article 89 del 
TRLCSP. 
- I amb l'aportació de l'Ajuntament de Girona en forma de subvenció, d'acord a les 
subvencions anuals fixades per l'adjudicatari en la seva oferta, tenint en compte els 
màxims establerts en el pressupost del contracte: (clàusula VII.3 del plec administratiu) 
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent a diversos 
criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150, 157 i següents del 
TRLCSP. 
 
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 18 d'abril de 2017, havent- se 
presentat a la licitació la FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS, 
amb NIF G55233001. 
 
Previs els tràmits corresponents de l'expedient 2017007258, i d'acord amb els 
informes tècnics de valoració de l'oferta, emesos els dies 10 i 17 de maig de 2017 pel 
coordinador de l'Espai Marfà, la Mesa de Contractació del dia 18 de maig de 2017, va 
proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte de gestió de serveis 
públics en la modalitat de concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig i 
l'estudi de gravació de l'Espai Marfà, destinats a la realització d'activitats i suport a la 
creació i la formació musical, a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA 
MÚSICA DEL GIRONÈS, amb NIF G55233001, per l'import de subvenció total de 
160.658,31 €, essent aquesta l'única empresa presentada en la licitació i no incorrent 
en cap supòsit de baixa anormal o desproporcionada. 
 
Per decret d'Alcaldia de 25 de maig de 2017 es va requerir a la FUNDACIÓ PRIVADA 
CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS per tal que presentés la documentació 
justificativa a què fa referència l'article 151.2 del TRLCSP i la clàusula XVII.2 del plec 
de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP ). 
 
Atès que la resolució es va notificar a l'entitat referida per E-Notum i va ser acceptada 
el dia 29 de maig de 2017, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de 
la documentació pertinent. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l'efecte. 
 
De conformitat amb l'acta de la Mesa de Contractació en sessió del dia 8 de juny de 
2017, la qual, va acordar que han estat complerts els requisits de capacitat i solvència 
requerits mitjançant l'aportació de la documentació recollida a la clàusula XVII.2 del 
PCAP i substituïda en el seu dia per la declaració responsable requerida a l'art. 146.4 
del TRLCSP. 
 
De conformitat amb els articles 151.3 i 151.4 del TRLCSP. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i d'acord amb el 
decret de l'Alcaldia de delegació de competències de 18 de març de 2016, així com 
d'acord amb l'article 174 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 



text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per als compromisos de 
despesa superior als 4 anys, la competència per a l'aprovació d'aquesta resolució 
correspon al Ple. 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de 
concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig i l'estudi de gravació de 
l'Espai Marfà, destinats a la realització d'activitats i suport a la creació i la formació 
musical, a favor de l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA MÚSICA DEL 
GIRONÈS, amb NIF G55233001, d'acord amb l'estudi econòmic degudament 
completat per l'adjudicatari en la seva oferta, on consten els conceptes de despeses i 
d' ingressos. 
Concretament, per l'import de subvenció total de cent seixanta mil sis-cents cinquanta-
vuit euros amb trenta un cèntim ( 160.658,31 € ) IVA exempt, pels 8 anys de 
concessió. 
La subvenció fixada per cada any, serà la següent:  
Any 2017 : 20.000,00 € 
Any 2018 : 20.032,87 € 
Any 2019 : 20.058,06 € 
Any 2020 : 20.080.45 € 
Any 2021 : 20.099,97 € 
Any 2022 : 20.116,51 € 
Any 2023 : 20.130,04 € 
Any 2024 : 20.140,41 € 
 
L'import proporcional de la subvenció corresponent al 2017 ( 1 d'agost fins a 31 de 
desembre de 2017) serà de 8.333,33 €, IVA exempt. L'Ajuntament abonarà l'import de 
la subvenció corresponent a l'exercici 2017 en la forma determinada a la clàusula 
VIII.2.b) del PCAP. 
Amb càrrec a la següent partida del Pressupost Municipal: 2017 806 33461 47900 
(Gestió serveis bucs assaig Espai Marfà). 
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. 
 
Segon.- Tal com s'ha determinat als antecedents, d'acord amb els arts.133 i 281 del 
TRLCSP, el concessionari serà retribuït: 
- Mitjançant les tarifes que el concessionari té dret a percebre dels usuaris pel lloguer 
dels bucs i de l'estudi de gravació, aprovades per l'òrgan de contractació i que consten 
a l'Annex 2 del plec de clàusules tècnic ( en endavant PCT ). 
- I amb l'aportació de l'Ajuntament en forma de les subvencions anuals ja referides. 
Tercer.- Les característiques de l'oferta adjudicatària, determinants de la seva selecció, 
queden detallades en els informes tècnics de valoració de dates 10 i 17 de maig de 
2017, emesos pel coordinador de l'Espai Marfà, essent les següents: 

1) Oferta econòmica ................................................................. 50 Punts 
2) Projecte organitzatiu i de gestió.  .......................................... 33 Punts 

a) Calendari i horaris ....................................... 16 
b) Capacitació del personal .............................  9 
c) Sistema procediments reserva i protocol .....  6  
d) Manteniment  ..............................................  2 

 



 
3) Projecte cultural ................................................................... 10 Punts 

a) Programa d'activitats i recursos  ................ 5 
b) Suport a projectes del territori ................... 2 
c) Accions comunicatives  ............................. 1 
d) Pla de viabilitat  ......................................... 2 

4) Altres millores  ...................................................................... 2 Punts 
a) Altres millores ........................................... 2 

PUNTUACIÓ TOTAL  ..................................................................... 95 PUNTS 
 
Tota la informació necessària que fonamenta la present adjudicació, es troba 
disponible al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Girona. 
 
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques reguladores de la 
contractació. 
 
Quart.- El termini de durada del contracte s'estableix en 8 anys, a comptar a partir del 
primer dia del mes següent a la formalització del contracte, de conformitat amb els 
límits establerts a l'article 278 del TRLCSP. 
 
Cinquè.- S'accepten les millores proposades per l'adjudicatari en la seva oferta. 
 
Sisè .- NOTIFICAR l'adjudicació a l'entitat adjudicatària, disposant-ne la publicació en 
el Perfil del Contractant, de conformitat amb l'article 151.4 del TRLCSP. 
 
Setè.- REQUERIR a l'adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, 
a comptar del següent al de la notificació de l'adjudicació, comparegui a l'Ajuntament 
per a la formalització del contracte, de conformitat amb l'article 156.3 del TRLCSP. 
 
Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l'Ajuntament de Girona i al BOP de la província de Girona, de 
conformitat amb l'article 154 del TRLCSP. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a donar compliment 
al punt número 12 de l’ordre del dia, l’expedient del contracte de serveis públics en 
modalitat de concessió. No? La Marfà? Eh que sí? És que estem anant molt ràpid, és 
veritat, i no té temps el senyor secretari de preparar el següent punt. Sí, senyor 
secretari. Moltes gràcies. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 



Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el Ple de 
març de 2017 es va iniciar per aprovar l’expedient de contractació d’adaptació de 
serveis públics de la modalitat de gestió i dinamització dels bucs d’assaig i d’estudi de 
gravació de l’Espai Marfà, que està destinat a realització d’activitats i de suport per la 
formació musical. Es va aprovar el plec de clàusules administratives i també el plec de 
prescripcions tècniques i aquí anaven incloses les tarifes de lloguer dels bucs d’assaig 
i l’estudi de gravació que han de regir el contracte per aprovar aquesta licitació. 
 
S’ha de tenir en compte que hi havia una clàusula, la setena, que establia l’obligació 
del contractista de respectar el dret d’ús privatiu gratuït de l’Ajuntament, com 
ostentava, pel que fa a un estudi de gravació de la Marfà de dilluns a dijous hi havia un 
conveni de col·laboració de l’Ajuntament i Eumes Girona i, per tant, s’havia de 
respectar aquest acord. Aquesta activitat ha estat assumida per l’Ajuntament de 
Girona com una activitat pròpia mitjançant l’Acord de Ple que vàrem fer el 10 d’octubre 
de 2016 pel qual es va aprovar l’establiment del servei públic municipal dels bucs 
d’assaig i el seu reglament i la memòria justificativa. La concessió, com ja se sap, serà 
a risc i ventura del contractista i, bé, mitjançant unes tarifes el concessionari té dret a 
percebre dels usuaris el lloguer dels bucs i l’estudi de gravació que seran aprovats per 
l’òrgan de contractació. 
 
Hi ha una aportació de l’Ajuntament de Girona en forma de subvenció d’acord amb les 
subvencions actuals fixades per l’adjudicatari, per la seva oferta, tenint en compte els 
màxims establerts, bé, que estableix el pressupost del contracte. I, per tant, el que avui 
portem és adjudicar aquest contracte de gestió de serveis a la Fundació Privada de la 
Casa de Música del Gironès, l’import total d’aquesta subvenció que he dit són 
260.658,31 euros i l’import proporcional de la subvenció el 2017, que va des d’1 
d’agost fins a 31 de desembre, és de 8.333 euros. Això és el que portem a aprovació. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Bé, aquesta és una 
intervenció per dir que evidentment nosaltres en aquest procés hem votat a favor de la 
proposta i ens sembla que la proposta dels bucs d’assaig i que funcionin i que es 
gestionin de la millor manera possible i com s’ha fet, doncs, és una bona notícia i, per 
tant, endavant. Però ja que parlem dels bucs d’assaig i parlem de la Marfà i em sap 
greu que intervingui la Maria Àngels, perquè potser qui hauria d’intervenir és en 
Carles, en la intervenció que jo faré, no en el que vostè ha dit, senyora Planas, que no 
li impugno. Però, clar, ens trobem que la Marfà avui en dia, i vostè en parlava, està 
mitjanament ocupada per una empresa que és Eumes que, de fet, està allà a través 
d’un conveni que nosaltres el vam demanar i que és un conveni que a qualsevol 
empresa privada de la ciutat li encantaria poder tenir amb l’Ajuntament de Girona. 
Perquè, clar, li gestiona o li donem de forma gairebé gratuïta, segons surt d’aquí, un 
seguit d’espais a la mateixa Marfà, que ens impossibilita que la Marfà com a espai, 
com a centre cultural, amb uns bucs i amb unes instal·lacions, tingui un projecte propi 
a desenvolupar-se a mitjà i a llarg termini perquè el que tenim és [#, 01:01:43], perquè 
aquesta empresa que fa evidentment una formació molt interessant, molt necessària, 
però és una empresa privada, ocupa bona part de les instal·lacions públiques que 
haurien de tenir destinades per a tot el conjunt del projecte. 



 
Per tant, avui el que a nosaltres ens surt de dir és sí, endavant amb aquesta proposta 
que ens fan, però, clar, no ens podem quedar aquí, el que ens cal és revisar el model 
actual. Tenim, segons el conveni que vostès van signar, si no m’equivoco, el maig de 
2012 fins al 2027, una empresa que gratuïtament no només li paguem l’aigua, la llum, 
els equipaments, li anem pagant tot, segons s’explica en el conveni, sinó que pot fer ús 
tranquil·lament d’aquells espais de la Marfà sense que ningú més en pugui fer ús, 
sense que la gent que gestiona la Marfà en pugui fer ús. Clar, m’agradaria saber 
quantes escoles de música o quantes empreses culturals de la ciutat els agradaria 
poder tenir aquests tractes que té o més amb aquest conveni que vostès van signar 
l’any 2012, segurament unes quantes. Ho torno a dir, Eumes fa una feina interessant, 
important, ara bé, el que caldria segurament és que un equipament –és la nostra 
posició– com és la Marfà tingués un projecte propi que pogués definir primer què vol 
ser aquell projecte, i llavors si considera que Eumes o altres entitats o altres empreses 
poden utilitzar pagant, pagant perquè fan negoci, aquell equipament, doncs que ho 
portin al projecte de definició de què ha de ser la Marfà. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Ribas. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer 
diferenciar dos conceptes, avui jo crec que, i en certa manera li agraeixo que s’hagi 
manifestat favorable a la votació d’aquest punt, perquè estem tractant bàsicament dels 
bucs d’assaig de la Marfà i sabia que faria la intervenció aprofitant avui això perquè en 
el seu bloc ja ho ha avançat, ja ho va avançar fa uns quants dies. (Veus de fons.) Jo 
acostumo a llegir tot allò que escriuen, al senyor Terés també el llegeixo, com també 
llegeixo altra gent d’aquest consistori per estar informat de l’opinió, jo sóc obert a sentir 
l’opinió de tothom. I li puc dir una cosa, em preocupa aquesta manifestació que fa, 
perquè evidentment difereix, sempre hem dit que el nostre sistema, la nostra forma 
d’entendre la política difereix enormement. 
 
Jo crec que ha sigut un èxit Eumes i és un èxit de la col·laboració pública i privada 
perquè neixi una escola que de ben segur si no hagués existit aquesta oportunitat, avui 
no la tindríem aquí a Girona. I n’estic totalment convençut d’això. I m’hauria vostè 
d’acreditar que hi havia la possibilitat que sorgís d’una altra manera que jo crec que no 
hagués sortit mai, i li parlo del sector. Aquí estem parlant de la Casa de la Música, que 
fan una feina també extraordinària, i vostè parla amb ells i seran del mateix parer que li 
estic manifestant jo. Una altra cosa és que podem fer, que Eumes, si creix, fer una 
reflexió i que faci una aportació, si pertoca, a l’Ajuntament o comenci a pagar, però de 
naixement, senyor Lluc Salellas, la col·laboració pública i privada no els ha de fer tanta 
por, aquest és un exemple de bon resultat i Eumes està funcionant molt i molt bé i ens 
està posant en el mapa en una dinàmica que no hi era fa molt de temps aquí a la ciutat 
de Girona. 
 
Jo agafo el testimoni de debatre quan vostè vulgui aquest tema i mirar les 
prospeccions de futur que pugui haver-hi, però anem en compte a sembrar dubtes, a 
sembrar qüestions envers un projecte que està funcionant realment molt i molt bé. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyor Ribas. 
 



Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU):  Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Molt bé, doncs, si els 
sembla, procedim a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat adjudicar el contracte de gestió del servei públic en la modalitat de 
concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d’assaig i l’estudi de gravació de 
l’Espai Marfà destinats a la realització d’activitats i suport a la creació i la formació 
musical a favor de l’entitat Fundació Privada Casa de la Música del Gironès. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
Abans de passar al punt número tretzè els vull comunicar que com no m’acaba de 
funcionar bé el tema de l’aparell aquest, ho estic fent amb el temporitzador del telèfon. 
Per tant, tornem a aquell mètode del primer cop que vam fer el canvi. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
13. Prorrogar els serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds 
periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa Eugènia i varis 
sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar per centres especials 
de treball, pel període d'un any a partir de l'1 de setembre de 2017. 
 
Per acord del Ple de data 9 de febrer de 2015 es va aprovar l'expedient, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, es va aprovar 
la despesa i es va convocar licitació dels serveis de manteniment i neteja dels rius i 
rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa 



Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar per centres 
especials de treball. 
Per acord del Ple de data 11 de maig de 2015 es va adjudicar l'esmentada 
contractació a la futura UTE SOCIAL JARDINERIA GIRONA, formada per la 
FUNDACIÓ MAS XIRGU (CIF G55121909), FUNDACIÓ DRISSA (G17588047) i 
FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA (G17830050), pel que fa als LOTS 1, 2, 3, 
4, 5 i 6 per un import anual total, IVA inclòs, de sis-cents trenta-nou mil cent dotze 
euros amb vuitanta-set cèntims (639.112,87 €), posteriorment constituïda en la UTE 
SOCIAL JARDINERIA GIRONA, amb NIF núm. U55237358. 
 
Amb els següents imports: 
Pel que fa al LOT 1: RIUS I RIERES DE LES ZONES URBANES, l'import anual de la 
despesa ascendeix a cent vint-i-quatre mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb sis 
cèntims (124.544,06 €) IVA inclòs, dels quals 113.221,87€ corresponen a la base 
imposable i 11.322,18€ a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
 
Pel que fa al LOT 2: HORTES DE SANTA EUGÈNIA, l'import anual de la despesa 
ascendeix a quaranta-nou mil euros set-cents setanta-cinc euros amb trenta-set 
cèntims (49.775,37 €) IVA inclòs, dels quals 45.250,34€ corresponen a la base 
imposable i 4.525,03€ a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
 
Pel que fa al LOT 3: BOSCOS MUNICIPALS, l'import anual de la despesa ascendeix a 
cent quaranta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros amb quaranta-tres cèntims 
(145.229,43 €) IVA inclòs, dels quals 132.026,75€ corresponen a la base imposable i 
13.202,68€ a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
 
Pel que fa al LOT 4: ITINERARIS EN ENTORN NATURAL, l'import anual de la 
despesa ascendeix a trenta-dos mil quatre cents trenta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims (32.432,21€) IVA inclòs, dels quals 29.483,83€ corresponen a la base 
imposable i 2.948,35 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
 
Pel que fa al LOT 5: SECTOR ESQUERRA DEL TER- ST.PONÇ – PONT MAJOR-
MONTJUÏC - ST.DANIEL, l'import anual de la despesa ascendeix a dos- cents 
quaranta-vuit mil vuit-cents trenta-sis euros amb vint-i-set cèntims (248.836,27 €) IVA 
inclòs, dels quals 205.649,81€ corresponen a la base imposable i 43.186,46 € a l'IVA 
calculat a un tipus del 21%. 
 
Pel que fa al LOT 6: SECTOR EST VISTA ALEGRE, l'import anual de la despesa 
ascendeix a trenta-vuit mil dos-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims 
(38.295,59€) IVA inclòs, dels quals 31.649,25€ corresponen a la base imposable i 
6.646,34€ a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 
 
El termini de durada del contracte es va establir en 2 anys, a comptar del dia 1 de 
setembre de 2015 i es podia prorrogar, d'any en any, per dues anualitats més, per 
acord de les parts manifestat de forma expressa abans de la seva finalització de 
conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 
El contracte es va formalitzar en data 31 d'agost de 2015. 
 
Vist l'informe de data 20 de juny de 2017, emès pel cap de secció de Paisatge i 
Biodiversitat, senyor Marc Rosdevall Biosca, en el que es proposa prorrogar en els 



seus propis termes i per al període d'un any a partir de l'1 de setembre de 2017, el 
contracte de servei de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, 
itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa Eugènia i varis sectors de parcs, 
jardins i arbrat viari de Girona. 
 
Vist el previst a la clàusula VI del plec de clàusules administratives particulars, el 
contracte es podrà prorrogar, d'any en any, per dues anualitats més, per acord de les 
parts manifestat de forma expressa abans de la seva finalització de conformitat amb 
l'article 303 del TRLCSP. 
 
Vist l'escrit presentat per la UTE "SOCIAL JARDINERIA GIRONA, de data 2 de juny de 
2017 (R.E.: 2017038278 - 02/06/2017), pel qual demana la pròrroga del contracte per 
un any més. 
 
Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel període d'un any a partir del dia 1 de 
setembre de 2017, el contracte dels serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres, 
espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa Eugènia 
i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar per centres especials 
de treball, adjudicats per acord del Ple de data 11 de maig de 2015, a favor de les 
empreses FUNDACIÓ MAX XIRGU, amb NIF núm. G55121909, FUNDACIÓ DRISSA, 
amb NIF núm. G17588047 i FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA, amb NIF núm. 
G17830050; posteriorment constituïdes en la UTE SOCIAL JARDINERIA GIRONA, 
amb NIF núm. U55237358; pel que fa als LOTS 1, 2, 3, 4, 5 i 6 per un import anual 
total, IVA inclòs, de sis-cents trenta-nou mil cent dotze euros amb vuitanta-set cèntims 
(639.112,87 €), IVA inclòs. Amb el següent detall: 
Pel que fa al LOT 1: RIUS I RIERES DE LES ZONES URBANES, l'import anual de la 
despesa ascendeix a cent vint-i-quatre mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb sis 
cèntims (124.544,06 €) IVA inclòs, dels quals 113.221,87€ corresponen a la base 
imposable i 11.322,18€ a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
Pel que fa al LOT 2: HORTES DE SANTA EUGÈNIA, l'import anual de la despesa 
ascendeix a quaranta-nou mil euros set-cents setanta-cinc euros amb trenta-set 
cèntims (49.775,37 €) IVA inclòs, dels quals 45.250,34€ corresponen a la base 
imposable i 4.525,03€ a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
Pel que fa al LOT 3: BOSCOS MUNICIPALS, l'import anual de la despesa ascendeix a 
cent quaranta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros amb quaranta-tres cèntims 
(145.229,43 €) IVA inclòs, dels quals 132.026,75€ corresponen a la base imposable i 
13.202,68€ a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
Pel que fa al LOT 4: ITINERARIS EN ENTORN NATURAL, l'import anual de la 
despesa ascendeix a trenta-dos mil quatre cents trenta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims (32.432,21€) IVA inclòs, dels quals 29.483,83€ corresponen a la base 
imposable i 2.948,35 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
Pel que fa al LOT 5: SECTOR ESQUERRA DEL TER- ST.PONÇ - PONT 
MAJOR-MONTJUÏC - ST.DANIEL, l'import anual de la despesa ascendeix a dos- cents 
quaranta-vuit mil vuit-cents trenta-sis euros amb vint-i-set cèntims (248.836,27 €) IVA 
inclòs, dels quals 205.649,81€ corresponen a la base imposable i 43.186,46 € a l'IVA 
calculat a un tipus del 21%. 
Pel que fa al LOT 6: SECTOR EST VISTA ALEGRE, l'import anual de la despesa 
ascendeix a trenta-vuit mil dos-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims 
(38.295,59€) IVA inclòs, dels quals 31.649,25€ corresponen a la base imposable i 
6.646,34€ a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 



 
Segon.- El cost corresponent al període 1 de setembre i fins a 31 de desembre de 
2017 ascendeix a dos-cents tretze mil trenta-set euros amb seixanta-quatre cèntims 
(213.037,64 €) desglosats de la següent manera: 
Pel que fa al LOT 1: RIUS I RIERES DE LES ZONES URBANES, l'import serà de 
quaranta-un mil cinc-cents catorze euros amb seixanta-nou cèntims (41.514,69 €) IVA 
inclòs, dels quals 37.740,63 € corresponen a la base imposable i 3.774,06€ a l'IVA 
calculat a un tipus del 10%. 
Amb càrrec a la partida 2017 710 17100 21000 Manteniment d'espais naturals del 
vigent pressupost municipal. 
Pel que fa al LOT 2: HORTES DE SANTA EUGÈNIA, l'import serà de setze mil cinc-
cents noranta-un euros amb vuitanta cèntims (16.591,80 €), dels quals 15.083,45 € 
corresponen a la base imposable i 1.508,35 € a l'IVA calculat al 10%. 
Amb càrrec a la partida 2017 710 17100 21000 Manteniment d'espais naturals del 
vigent pressupost municipal. 
Pel que fa al LOT 3: BOSCOS MUNICIPALS, l'import serà de quaranta-vuit mil quatre-
cents nou euros amb vuitanta-un cèntims (48.409,81 €), dels quals 44.008,92 € 
corresponen a la base imposable i 4.400,89 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
Amb càrrec a la partida 2017 710 17100 21000 Manteniment d'espais naturals del 
vigent pressupost municipal. 
Pel que fa al LOT 4: ITINERARIS EN ENTORN NATURAL, l'import serà de deu mil 
vuit-cents deu euros amb setanta-tres cèntims (10.810,73 €), dels quals 9.827,94 € 
corresponen a la base imposable i 982,79€ a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 
Amb càrrec a la partida 2017 710 17100 21000 Manteniment d'espais naturals del 
vigent pressupost municipal. 
Pel que fa al LOT 5: SECTOR ESQUERRA DEL TER- ST.PONÇ – PONT MAJOR-
MONTJUÏC - ST.DANIEL, l'import serà de vuitanta-dos mil nou-cents quaranta-cinc 
euros amb quaranta-tres cèntims (82.945,43 €), dels quals 68.549,94 € corresponen a 
la base imposable i 14.395,49 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 710 17100 21005 Manteniment de jardins del vigent 
pressupost municipal. 
Pel que fa al LOT 6: SECTOR EST VISTA ALEGRE, l'import serà de dotze mil set-
cents seixanta-cinc euros amb dinou cèntims (12.765,19 €), dels quals 10.549,74 € 
corresponen a la base imposable i 2.215,45 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 
Amb càrrec a la partida 2017 710 17100 21005 Manteniment de jardins del vigent 
pressupost municipal. 
La resta de 426.075,23 € 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. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El punt número 13 de l’ordre del 
dia, senyor secretari. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Recordin que, com sempre en 
aquest cas, la regidora Elisabeth Riera, per la seva vinculació amb una de les 
fundacions, és com si ara s’aixequés del Saló de Plens i, per tant, no participa ni del 
debat, ni de la votació. Substanciarà la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 



 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, al Ple de febrer 
de 2015 vàrem aprovar l’expedient de neteja de rius, rieres, espais verds periurbans, 
itineraris de natura al sector de les Hortes de Santa Eugènia i varis sectors de parcs i 
jardins i arbrat viari de Girona, es va reservar a centres especials de treball. Al maig 
vàrem adjudicar-ho, com ha dit el secretari a una UTE Social de Jardineria de Girona 
que estava formada per la Fundació Mas Xirgu, la Fundació Drissa i la Fundació 
Privada Onyar de la Selva, l’import 639.112,87 euros. Hi ha un informe fet al juny pel 
cap de secció de Paisatge i Biodiversitat, el senyor Marc Rosdevall, en el qual es 
proposa fer una pròrroga del contracte un any més. La clàusula sisena estableix que sí 
que podem fer aquesta pròrroga perquè es poden prorrogar dos anualitats més any a 
any i els plecs estaven actualitzats i incorporaven ja criteris actualitzats en la gestió del 
verd suburbà o com ara la gestió diferenciada i, per tant, entenem que sí que pot ser 
prorrogat aquest nou contracte fins al setembre de 2018. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? No? Doncs passaríem a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat prorrogar en els seus propis termes i per al període d’un any a partir de l’1 
de setembre de 2017 del contracte de serveis de manteniment i neteja adjudicats per 
Acord del Ple de data 11 de maig de 2015 a la UTE Social Jardineria de Girona i per 
un import de 639.112,87 euros. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
I els prego que m’excusin que m’he oblidat només d’iniciar el present Ple que el 
regidor Cristòbal Sánchez està indisposat. Disculpin. Més que res perquè consti en 
acta, senyor secretari. Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 



Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda, Joaquim 
Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció:  
Grup Municipal PSC-CP: senyora Elisabeth Riera Alemany, per interès particular. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
14. Requerir a "Clece, S.A." perquè continuï prestant el servei d'atenció 
domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal, en els propis termes del 
contracte actual i des del dia 15 de juliol i fins a 31 de desembre de 2017, i com a 
màxim fins a 6 mesos. 
 
Per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 14 de febrer de 2014 es va iniciar i 
aprovar l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convocar licitació del 
servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal. 
 
Per Decret de l'Alcaldia de data 20 de maig de 2014, convalidat pel Ple de la 
Corporació en sessió de 9 de juny de 2014, es va adjudicar l'esmentat contracte a 
favor de l'empresa "CLECE, S.A.", amb NIF núm. A80364243, amb un import màxim 
anual de nou-cents seixanta-quatre mil cinquanta-un euros amb noranta- dos cèntims 
(964.051,92.-€), IVA inclòs, dels quals 926.973,00.-€ corresponen a la base imposable 
i 37.073,92.-€ a l'IVA calculat amb un tipus del 4%. 
 
Amb els següents preus unitaris: 
-Servei d'Atencions Personals:15,57.-€ (IVA exclòs). IVA 4%: 0,62-€. Preu total: 
16,19.-€ 
-Servei d'Atenció a la Llar:12,69.-€ (IVA exclòs). IVA 4%: 0,51.-€. Preu total: 13,20.-€ 
Amb la següent previsió d'hores: 
50.000 hores anuals de prestació 
11.700 hores anuals del Servei d'Atenció de la Llar 
 
El contracte es va signar el dia 14 de juliol del 2014, amb una vigència de 2 anys a 
partir del dia 15 de juliol de 2014, podent-se prorrogar per dues anualitats més, d'any 
en any, per mutu acord de les parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 
4 anys. 
Per acord del Ple de data 11 de juliol de 2016 es va prorrogar el servei pel període del 
15 de juliol i fins el 14 de juliol de 2017. 
 
Vist l'informe de data 22 de juny de 2017 emès per la cap de secció de Serveis Socials 
Especialitzats, senyora Lourdes Delgado Navarro, amb la conformitat del cap de l'àrea 
d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, senyor Marc Geronès Sambola, 



en el qual declara que no es pot realitzar una segona pròrroga del contracte i n'exposa 
els motius; i en el que declara que s'estan realitzant actuacions per estudiar una nova 
forma de gestió directa del servei diferent a la de la contractació de serveis. No obstant 
proposa requerir a CLECE S.A., amb NIF A80364243, perquè continuï realitzant el 
servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal, en el municipi de Girona, en els 
propis termes del contracte actual, des del dia 15 de juliol fins el 31 de desembre de 
2017, i com a màxim fins a 6 mesos. 
 
Vist l'informe de data 22 de juny de 2017, emès per la cap de secció de Serveis 
Socials Especialitzats, senyora Lourdes Delgado Navarro, amb la conformitat del cap 
de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, senyor Marc Geronès 
Sambola. 
 
Vist el previst a l'apartat segon de la clàusula VII del plec de clàusules administratives 
particulars, que diu que s'entendrà també prorrogat el contracte obligatòriament per a 
l'empresa adjudicatària en cas de resolució o finalització del termini contractual, sense 
que s'hagi iniciat el servei per part del nou adjudicatari. En tot cas, la pròrroga serà 
obligatòria pel contractista i les condicions del contracte romandran inalterables durant 
el període de durada d'aquella i aquest termini no superarà els 6 mesos. 
 
Vist el recollit a l'article 161.2 del Decret 179/1995, pel que s'aprova el Reglament 
d'obres, serveis i subministraments, que recull que els serveis es prestaran amb la 
continuïtat i regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense altres interrupcions que 
les que es produirien si el servei es prestés directament per l'entitat titular dels 
mateixos. 
 
Vist la clàusula XXIII.1 del plec de clàusules administratives particulars, l'òrgan de 
contractació podrà introduir-hi modificacions en les operacions que l'integren, 
causades per la variació a l'alça o a la baixa del servei, degut a l'actual situació 
socioeconòmica i a la variabilitat de la demanda. Aquestes modificacions que seran 
obligatòries pel contractista no podran excedir, de forma acumulada, en més o en 
menys, el 10% de l'import anual del contracte i seran aprovades per resolució de 
l'òrgan de contractació. 
Vist que l'actualització de les hores proposades en el punt segon del present acord no 
superen el 10% previst. 
 
Primer.- Requerir a l'empresa "CLECE, S.A.", NIF núm. A-80364243, per tal que 
continuï prestant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, en els mateixos termes 
que el contracte signat en data 14 de juliol del 2014, des del dia 15 de juliol i fins a 31 
de desembre de 2017, i com a màxim fins a 6 mesos. 
L'import total anual previst del servei és de nou-cents seixanta-quatre mil cinquanta-un 
euros amb noranta-dos cèntims (964.051,92 €), dels quals 926.973,00 € corresponen 
a la base imposable i 37.078,92 € a l'IVA calculat al 4%. 
Amb els següents preus unitaris: 
Servei d'Atenció Personal: 16,19 € (15,57 € de base i 0,62 € d'IVA calculat al 4%) 
Servei d'Atenció de la Llar: 13,20 € (12,69 € de base i 0,51 € d'IVA calculat al 4%) 
Amb la següent previsió d'hores: 
50.000 hores anuals de prestació 



11.700 hores anuals del Servei d'Atenció de la Llar 
 
Segon.- Actualitzar les hores d'acord amb la demanda que s'està rebent, proposant la 
realització de 24.612 hores de servei d'atencions personals i 6.633 hores de serveis 
d'atencions a la llar, pel període de 15 de juliol i fins a 31 de desembre de 2017. 
 
Tercer.- El cost corresponent al període 15 de juliol i fins a 31 de desembre de 2017 
(5,5 mesos), un cop actualitzades les hores, és de quatre cents vuitanta-sis mil vint-i-
tres euros amb vuitanta-vuit cèntims (486.023,88 €), desglossada en quatre cents 
seixanta-set mil tres cents trenta euros amb seixanta-cinc cèntims (467.330,65 €) de 
pressupost net, i divuit mil sis cents noranta-tres euros amb vint-i-tres (18.693,23 €) 
d'IVA calculat amb un tipus del 4%, des del dia 15 de juliol de 2017 fins el dia 31 de 
desembre de 2017, per un total de 31.245 hores de servei (24.612 de serveis 
d'atencions personals, i 6.633 hores de serveis d'atencions a la llar). 
Amb càrrec a la partida 2017 501 23130 22610 Programa d'atenció a domicili del 
vigent pressupost municipal. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a donar 
compliment al punt número 14 de l’ordre del dia. Senyor secretari. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Aquesta proposta la 
substanciaran conjuntament les tinentes d’alcalde Sílvia Paneque i Maria Àngels 
Planas, ja que afecta transversalment les dues àrees. La senyora Planas té la paraula. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el ple de 
febrer de 14 es va iniciar d’aprovar un expedient de contractació de clàusules 
administratives per al servei d’atenció domiciliària i per a les persones i famílies amb 
dificultat per al desenvolupament o manca d’autonomia personal. L’empresa 
adjudicatària va ser l’empresa Clece, però vist l’informe que s’ha fet al juny de 2017 
pels serveis socials especialitzats, en aquest cas, concretament la senyora Lourdes 
Delgado, en el qual declara que no es pot realitzar una segona pròrroga del contracte, 
n’exposa els motius en el seu informe i declara que s’estan fent actuacions per 
estudiar una nova forma de gestió directa en el servei de contractació per a aquest 
servei. 
 
Per tant, el que sí que hem de fer és no prorrogar a Clece, però sí requerir perquè 
continuï fent el servei d’atenció domiciliària, tot i que no és una pròrroga, ho he dit 
abans, sinó que serà una continuïtat i se’ls exigeix de manera expressa per un màxim 
de període pot ser sis mesos. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Tinenta d’alcalde Sílvia 
Paneque. 
 



Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Efectivament el que 
portem és el fet de recordar a l’empresa Clece que atès que no es renova la pròrroga 
d’aquest últim any que teníem –recordin que al juliol de l’any passat sí que es va 
aprovar la primera pròrroga–, estan obligats a prestar el servei fins que l’Ajuntament de 
Girona tingui enllestit aquest canvi de gestió que ja anunciàvem fa un any d’àmbit 
públic. 
 
Ja en aquells moments havíem constatat, no només l’Ajuntament de Girona, sinó 
altres administracions públiques, que les empreses que solien ser prestatàries o 
adjudicades en aquests serveis eren empreses vinculades als sectors industrials, 
principalment de la construcció i que tenien poca vinculació amb el món social i poca 
tradició amb serveis relacionats amb l’atenció a les persones. I és per això que sí que 
presentaven projectes d’alta qualitat, però a l’hora de prestar-lo aquest presentava 
deficiències que hem pogut constatar, tant a nivell de les enquestes dels nostres 
usuaris, que reflecteixen aquestes mancances en el servei que han rebut, com també 
per les queixes dels treballadors a través del seu comitè d’empresa. 
 
Per tant, és voluntat d’aquest Govern acostar la gestió del servei d’atenció domiciliària 
a l’àmbit públic perquè aquest és un servei que va directament vinculat o es presta a 
ciutadania vulnerable per raons de dependència, no sempre per edat, que també, en la 
seva majoria, però en tot cas ciutadania que té alguna vulnerabilitat per dependència i 
més ara que incorporem el grau 1 a la prestació del servei i, per tant, que el nombre 
d’usuaris creixerà. 
 
Per tant, recordem a Clece l’obligació legal que té de continuar prestant aquest servei 
fins que l’Ajuntament de Girona pugui acabar el procés necessari per encomanar 
aquest servei a una empresa pública. Aquesta exigència serà el menor temps possible 
perquè la prestació d’aquest servei finalment pugui tenir un caràcter públic. I no vull 
amagar –perquè està també en l’informe– que hem anat tractant les diferents 
incidències entre el comitè d’empresa i l’empresa privada Clece, que hi han sigut 
sobretot en l’àmbit de canvis de treballadores familiars que han dificultat i molt la 
qualitat d’aquest servei perquè, com saben, és fonamental el vincle entre l’usuari i la 
seva treballadora o el seu treballador familiar i això ha fet disminuir la qualitat del 
servei. 
 
Per tant, de manera decidida, inequívoca i absolutament necessària des del punt de 
vista d’aquest equip de govern iniciem el que ha de ser l’última etapa perquè aquest 
servei tingui una gestió pública i millori també les condicions dels seus treballadors. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
alguna intervenció. La senyora Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo no vull 
desvirtuar el punt, però tenint en compte que és el primer moment que demano la 
paraula, sí que agrairia al secretari que consti en acta la queixa i el malestar del meu 
grup per les fotos del cap d’estat col·locades del revés en el plenari d’aquest 
Ajuntament, quan a més l’Ajuntament no compleix la legalitat vigent, que és que la foto 
del cap d’estat de sa majestat el rei Felip VI hauria d’estar penjada a la Sala de Plens. 
Per tant, voldria que constés en acta. 
 



Dit això i en el punt que ens ocupa, nosaltres ens abstindrem, no perquè no 
entenguem les raons i, a més, l’informe l’hem mirat, l’hem llegit i, per tant, és més que 
evident que la relació amb Clece o el servei que presta no acaba de convèncer els 
usuaris, que és el més important en un servei com aquest. Però sí que hem de 
reconèixer que ens hagués agradat que aquest tema no se’ns en parlés només just 
abans d’arribar al Ple, sinó que possiblement n’hauríem d’haver parlat durant aquests 
últims mesos. També tenint en compte que la senyora Paneque, quan m’ho va 
comentar l’altre dia, que jo ho agraeixo, ja em va avançar segurament com es farà 
això, com es farà a partir d’ara a través d’un instrument públic, bé, també ens hagués 
agradat que abans de prendre decisions com aquestes que executaran en breu 
l’haguessin posat sobre la taula, l’haguéssim comentat i haguéssim vist si era 
possiblement el millor instrument o no el millor instrument. Perquè ja sé que hi ha 
grups que defensen la municipalització de tots els serveis d’aquest Ajuntament perquè 
sí, nosaltres ni les defensem, ni les critiquem, la municipalització en si no és ni bona, ni 
dolenta, nosaltres creiem que a cada servei s’ha de valorar aquesta possibilitat i és 
que es planteja. I, per tant, sí que ens hagués agradat tenir un feed back més gran en 
tot aquest tema abans d’arribar al Ple, per això ens abstindrem. 
 
A partir d’ara, estic convençuda, la senyora Paneque ja m’ho va avançar l’altre dia, per 
tant, estic convençuda que tot allò que vulguem la senyora Paneque ens ho anirà 
explicant, però sí que m’hagués agradat que temes així i, per tant, si n’hi ha algun altre 
que vingui en els propers mesos al llarg d’aquesta legislatura, que intentem que tinguin 
un servei tan important com el que estem parlant i altres que estic convençuda 
d’importants que tenim en aquest Ajuntament i que en els propers mesos haurem de 
posar a sobre la taula què fem, doncs que siguem hàbils des de l’oposició, però també 
des del Govern per parlar-ne abans i intentar arribar a una unanimitat, perquè al final jo 
crec que tots els vint-i-cinc estem d’acord que el millor o el que volem és que es millori 
el servei i que l’usuari estigui content i estigui a gust amb aquell servei que rep per part 
d’aquest Ajuntament. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
La senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, avui li arribaran per totes bandes 
i de maneres molt diferents, ja veurà, ja li dic ara. Nosaltres precisament avui votarem 
que no. De fet, fa un any vam votar aquesta pròrroga que fa un moment comentava i 
en aquell moment ja vam qüestionar la mateixa pròrroga. En aquell moment 
qüestionàvem precisament tots aquests temes laborals que ha comentat i llavors, 
doncs, vostè a més a més venia d’haver-se compromès a estudiar aquesta 
municipalització i llavors ens va respondre que no havia tingut temps. Un any després 
avui el Ple demana més temps, perquè al final és això, estem demanant més temps. 
 
Som conscients que han fet gestions, de fet, a diferència de la senyora Veray, 
nosaltres podem dir que hem estat al cas de tot el procés, perquè com que ens vam 
manifestar interessants, doncs realment hem anat seguint i hem anat preguntant sobre 
el tema i, per tant, ho hem anat coneixent, els diferents passos que ha fet. Per tant, no 
direm pas que no s’han fet gestions, és ben cert, el que passa que estem parlant d’un 
any i mig. 
 



Llavors nosaltres avui votarem que no, precisament perquè continuem sabent..., 
sabem que continuen aquells problemes que hi han al servei, sabem que continua 
aquesta precarietat laboral que vostè mateixa comentava i aquesta manca de drets a 
què ha de fer front les treballadores d’aquest servei. I, per tant, nosaltres avui no 
podem avalar sis mesos més perquè això acabi no municipalitzant-se, perquè em sap 
greu, però això em penso que no va per aquí el tema, almenys nosaltres així ho tenim 
entès. Sí que hi han unes diferents alternatives que s’estan valorant o que ja estan 
apuntant molt cap a on hauria d’anar, tampoc aquesta solució..., que sembla que serà 
la definitiva, també ens genera molts dubtes, perquè entenem que tampoc tindrem el 
control que sí que tindríem en una municipalització i perquè també ens genera dubtes 
si realment es resoldran tots aquests temes de precarietat laboral que estàvem 
comentant. 
 
Però, en qualsevol cas, entenem un any de pròrroga, que és el que va demanar ara fa 
un any, tenia sentit per la dificultat del procés de municipalització, però finalment per 
descartar la municipalització i, per tant, fer una alternativa que no deixa de ser un 
procés..., una externalització d’una manera diferent, però és una externalització, doncs 
no li avalarem sis mesos més. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, el senyor 
Albertí. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES):  Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, ja fa temps, 
exactament avui farà, aquest mes farà un any que denunciàvem en aquest mateix Ple 
la mala praxi d’aquesta empresa, de l’empresa Clece. En aquell moment coneixíem els 
problemes laborals que denunciaven reiteradament els seus treballadors, però en els 
darrers temps, els darrers dies hem estat coneixedors d’un tema que ens ha neguitejat 
encara molt més, que és el descontentament dels usuaris del sistema. I estem parlant 
d’un col·lectiu molt vulnerable, que en molts casos es troben molt desvalguts i sense 
cap mena de suport extern, ni tan sols familiar. I aquest neguit segur que és compartit 
per molts tècnics dels serveis socials d’aquest Ajuntament, segur, i estic plenament 
convençut que són coneixedors de les mancances que té el sistema actual. Per això 
no acabem d’entendre que des de la regidoria no s’hagi accelerat l’establiment 
d’aquesta nova solució del servei. 
 
I ara ens preocupem, molt preocupats, de debò que estem molt preocupats, com 
podem garantir que en els propers sis mesos els usuaris estaran correctament atesos? 
Per aquestes raons votarem negativament la continuïtat d’aquest servei. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí. Em sorprèn el vot negatiu tant de la CUP 
com d’Esquerra Republicana, perquè voler veure alguna cosa negativa en un procés 
de gestió pública d’un servei absolutament essencial i que va dirigit a població 
vulnerable, com he dit, de dependència, és ja voler posar la balança només amb allò 
negatiu. 
 



Efectivament, senyor Albertí, vostè s’escandalitza avui, però nosaltres ja fa molts 
mesos que vàrem saber d’aquest grau d’insatisfacció dels usuaris i que vàrem 
començar a actuar i a treballar, hi ha hagut reunions amb els delegats sindicals, amb 
els propis treballadors, amb l’Ajuntament i amb l’empresa i no és que hagi anat a pitjor, 
aquests últims mesos, en tot cas, ha anat a millor, precisament per aquesta vigilància 
continuada i exigent de l’Ajuntament de Girona. 
 
Per tant, no, jo avui no els estic demanant més temps, els estic dient i repeteixo, que 
aquest equip de govern compleix la seva paraula, inicia un camí decidit, inequívoc i 
absolutament necessari per prestar aquest servei des de la gestió pública. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passarem, 
doncs, a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. Senyor secretari. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos membres, i del Grup 
Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, i els vots en contra dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, requerir a l’empresa Clece per tal que 
continuï prestant el servei d’atenció domiciliària des del 15 de juliol i fins al 31 de 
desembre de 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Abstenció: 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
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. 
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 
 
15. Adhesió de l'Ajuntament de Girona a l'Acord Marc de Subministrament 
d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci 
Català de Desenvolupament Local a l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU. 
 
Vist que l'Ajuntament de Girona es va adherir a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques per acord del ple de 12 de setembre de 2011. 
 
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l'Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 6 d'octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió 
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l'entitat, 
adjudicar l'Acord marc pel subministrament d'energia elèctrica, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d'acord amb el següent detall 
d'empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL": Lot AT, 2) "ENDESA 
ENERGIA, SAU": Lots AT i BT, 3) "NEXUS ENERGIA, SA": Lots AT i BT, 4) "GAS 
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)": Lots AT i BT, 5) "IBERDROLA 
CLIENTES, SAU": Lots AT i BT i 6) "FACTOR ENERGIA, SA": Lots AT i BT, procedint- 
se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d'octubre de 2016. 
 
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d'octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l'entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l'acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l'Acord marc pel subministrament d'energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d'acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 
acord i a l'empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l'Acord 
marc del que deriva referenciat a l'apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l'adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 
electrònica entre els empreses seleccionades en l'Acord marc. 
 
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l'entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l'apartat anterior. 
Actualment l'Ajuntament de Girona té el subministrament d'energia elèctrica contractat 
amb l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU, contracte que es va formalitzar en data 30 
de setembre del 2013 i que, després de tres pròrrogues, finalitza el proper 29 de 
setembre de 2017 sense possibilitat de cap altra pròrroga. 
 



Atès que des de l'1 de gener de 2017, i d'acord amb els fets exposats, l'ACM ofereix la 
possibilitat d'adherir-se a la compra agregada d'electricitat i que el contracte té una 
durada de 12 mesos, a partir de l'1 de gener del 2017 al 31 de desembre de 2017. 
 
Vist l'informe emès en data 13 de juny del 2017 per la cap de secció de Serveis 
Ambientals en el que declara que després de comparar els preus de l'actual contracte 
de subministrament d'energia elèctrica de l'Ajuntament de Girona amb els preus que 
ofereix l'acord marc de l'ACM s'ha observat que els preus que ofereix l'acord marc de 
l'ACM són entre un 6% i un 13% més baixos que els preus actuals de l'Ajuntament, 
implicant una previsió d'estalvi d'uns 190.000 € anuals en cas de que es mantinguin 
els consums i conceptes regulats dels termes de potència i energia actuals. 
 
Vist que en la última licitació de l'ACM s'ha exigit en el plec de clàusules que l'energia 
subministrada sigui 100% verda, circumstància que no s'havia produït en l'anterior 
licitació de l'ACM, però sí que tenia l'Ajuntament de Girona en la seva pròpia licitació 
des de l'any 2013. 
 
Atès el contingut del plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny del 
2016 i publicats al perfil del contractant de l'entitat, que regeixen l'Acord marc del 
subministrament d'energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d'octubre de 2016 i publicats al perfil del contractant 
de l'entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya ( EXP. 2015.05 
d1). 
 
Atesa la clàusula tercera del plec de clàusules administratives que regeixen el 
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya ( EXP. 2015.05 d1) estableix que: Aquest 
contracte derivat tindrà una durada inicial de 12 mesos, a partir del 1 de gener de 2017 
o de la data en que es formalitzi el contracte amb les empreses adjudicatàries, si és 
posterior, període que es podrà prorrogar per dos més de dotze mesos addicionals 
com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de tres anys. De 
conformitat amb l'article 23.2 del TRLCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives 
per a l'òrgan de contractació i les empreses adjudicatàries, sense que es pugui produir 
pel consentiment tàcit de les parts. 
 
Atesa les clàusules tretzena i catorzena del plec de clàusules administratives regeixen 
el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya en quan a l'adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l'Acord marc. Així com els articles 198 en relació al 156 respecte 
de l'adjudicació i formalització de contractes derivats en un acord marc. 
 
Atès que l'article 205.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), preveu que 
les entitats locals, mitjançant els acords corresponents, es puguin adherir a sistemes 
d'adquisició centralitzada d'altres entitats locals. 



 
Atès l'article 23.2 del TRLCSP, sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Atès que segons es desprèn de l'informe emès per la cap de secció de serveis 
ambientals de data 13 de juny del 2017, en el que es preveu un valor estimat de 
consum pels mesos octubre - desembre del 2017, d' 1.073.629,79 €, l'import global 
màxim de consum previst, incloses les pròrrogues previstes en el plec de clàusules 
administratives que regula l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp.2015.05) superaria els 6 milions d'euros, 
per tant de conformitat la Disposició Add. 2a. del TRLCSP, la competència per 
l'adopció de l'acord d'adhesió correspon al Ple de l'Ajuntament. 
 
Primer.- ADHESIÓ del municipi de Girona al contracte derivat de l'Acord marc de 
subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.05 D01), a partir de 30 de setembre del 2017 i fins al 31 de desembre del 2017, 
per un valor estimat del contracte de 1.073.629,71 € en funció del consum, i d'acord 
amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
Preus del terme de potència:  
Lot 1 Baixa Tensió (BT) Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 
Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 
Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 
Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 
Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 
Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 
Sublot BT7 2.1A 128,298 
Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 
Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 
Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 
Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 
Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 
Sublot BT13 3.0AP1 97,098 
Sublot BT14 3.0AP2 83,098 
Sublot BT15 3.0AP3 55,458 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

 
Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 
Sublot AT2 3.1AP2 78,578 
Sublot AT3 3.1AP3 60,419 
Sublot AT4 6.1AP1 102,467 
Sublot AT5 6.1AP2 85,326 
Sublot AT6 6.1AP3 78,542 
Sublot AT7 6.1AP4 68,951 
Sublot AT8 6.1AP5 62,489 
Sublot AT9 6.1AP6 53,382 



Els preus del contracte seran actualitzats, d'acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D1). 
 
Baixa tensió €/KW i any Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 
2.0 A 38,043426 
2.0 DHA 38,043426 
2.0 DHS 38,043426 
2.1 A 44,444710 
2.1 DHA 44,444710 
2.1 DHS 44,444710 
3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
Alta tensió €/kW i any 
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 6 
3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731 
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 
6,540177 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d'1 de febrer de 2014). 
 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia Sau. 
-empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d'energia elèctrica-, per import de 1.073.629,79.- € que s'imputarà, dins el pressupost 
municipal de l'any 2017, d'acord amb la relació de partides que consta a l'informe 
emès per la cap de secció de serveis ambientals de 13 de juny del 2017, 
concretament: 
2017 130 33220 22100 Subm. energia elèctrica arxiu, 7.350,00 eur. 
2017 200 32300 22100 Subm elèctric escoles, 111.300,00 eur. 
2017 201 34200 22100 Subm energia elèctrica esports, 119.583,33 eur. 
2017 300 15000 22100 Subm. energia elèctrica urbanisme, 3.433,33 eur. 
2017 300 16500 22100 Subm. energia elèctrica enllumenat públic, 486.666,67 eur. 
2017 310 13300 22100 Subm. energia elèctrica semàfors, 42.436,67 eur. 
2017 310 44200 22100 Subm. energia elèctrica central autobusos, 4.130,00 eur. 
2017 310 92000 22100 Subm. energia elèctrica edifici brigades, 12.250,00 eur. 
2017 310 92500 22100 Sumb electric punts recàrrega vehicles, 3.666,67 eur. 
2017 410 92000 22100 Subm. energia elèctrica edifici consistorial, 42.665,00 eur. 
2017 500 23100 22100 Subm energia elèctrica serveis socials, 52.500,00 eur. 
2017 504 15210 22100 Subm.energia elèctrica edifici habitatge, 673,80 eur. 
2017 510 13200 22100 Subm. energia elèctrica bacià, 13.356,00 eur. 
2017 520 92500 22100 Subm. energia elèctrica joventut, 2.893,33 eur. 
2017 600 43300 22100 Subm. energia elèctrica promoció, 4.452,00 eur. 
2017 603 43120 22100 Subm. energia elèctrica mercat abastaments, 25.666,67 eur. 
2017 603 43130 22100 Subm energia elèctrica mercagirona, 5.100,00 eur. 
2017 700 17000 22100 Subm. energia elèctrica lavabos públics, 2.226,00 eur. 
2017 800 33301 22100 Subm. energia elèctrica cultura, 2.450,00 eur. 
2017 800 33302 22100 Subm. energia elèctrica cc la mercè, 10.356,67 eur. 
2017 801 33210 22100 Subm. energia elèctrica biblioteques - centres cívics, 

33.333,33 eur. 



2017 802 33321 22100 Subm. energia elèctrica mhg, 7.350,00 eur. 
2017 803 33331 22100 Sumb, energia elèctrica teatre, 21.390,00 eur. 
2017 805 33351 22100 Subm.energia elèctrica bòlit, 1.263,66 eur. 
2017 806 33361 22100 Sumb. energia elèctrica la marfà, 15.050,00 eur. 
2017 201 34220 22100 Subministrament energia elèctrica de l'estadi montilivi, 

20.000,00 eur. 
2017 310 13410 22100 Subministrament energia elèctrica dipòsit de vehicles, 1.300,00 

eur. 
2017 530 24100 22100 Subm.energia elèctrica smo, 6.666,67 eur. 
2017 540 15100 22100 Subm. energia elèctrica umat, 1.500,00 eur. 
2017 600 43000 22100 Subm.energia elèctrica sales rambla, 2.366,67 eur. 
2017 601 43210 22100 Subm.energia elèctrica of.turisme i punt benvinguda, 

436,67 eur. 
2017 603 43110 22100 Subm. energia elèctrica mercat ambulant, 933,33 eur. 
2017 710 17100 22100 Subm.energia elèctrica reg aspersor i parc migdia, 4.566,67 

eur. 
2017 720 31200 22100 Subm. energia elèctrica consultori i laboratori, 2.383,33 eur. 
2017 730 23120 22100 Subm.energia elèctrica cooperació, 1.250,00 eur. 
2017 740 16400 22100 Subm.energia elèctrica cementiri, 683,33 eur. 
 
Tercer.- El contracte es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos 
addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de tres 
anys. De conformitat amb l'article 23.2 del TRLCSP, les eventuals pròrrogues seran 
potestatives per a l'òrgan de contractació i l'empresa adjudicatària. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l'ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), per tal de que comparegui a l'Ajuntament, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà d'aquesta comunicació a 
signar el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya ( EXP. 2015.05 d1). 
 
Sisè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes, per a la seva inscripció les dades 
bàsiques d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP. 
 
Setè.- Publicar l'adjudicació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara a donar 
compliment al punt número 15 de l’ordre del dia. Senyor secretari. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquest punt 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, vist que 
l’Ajuntament de Girona estem adherits a l’Associació Catalana de Municipis des del 
setembre de 2011 i que nosaltres tenim un contracte d’energia elèctrica que el vàrem 
formalitzar el 2013, hem fet tres pròrrogues i que finalitza el setembre de 2017, però 
que l’1 de gener l’Associació Catalana de Municipis ens ofereix la possibilitat de poder-
nos acollir a una compra agregada elèctrica i que entenem, bé, aquest període era de 
dotze mesos, que ells tindran pròrroga, això l’Associació Catalana de Municipis. Vist 
que hi ha un informe de l’àrea en el qual el cap de servei de Medi Ambient ens diu que 
ens hi hauríem d’acollir perquè amb les mateixes condicions tenen un preu millor, pot 
ser entre un 6 i un 13 per cent de rebaixa, doncs bé, el que nosaltres portem aquí és 
acollir-nos a aquesta agregació que se’ns ha dit i el període de moment serà de tres 
mesos, tot i que llavors pot haver-hi una pròrroga ja que el contracte fet per 
l’Associació Catalana de Municipis permet fer pròrroga. Per tant, nosaltres creiem que 
aquesta acció d’anar a una demanda agregada ens obté millors preus amb les 
mateixes condicions que teníem com per exemple pot ser el cent per cent d’energia 
verda. I aquest és el que portem al Ple. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? El senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Nosaltres votarem 
no, votarem no a aquesta proposta perquè evidentment la senyora Planas explica una 
part de la història, que és certa, que és tècnicament certa, que amb aquesta compra 
agregada estem fent aquesta reducció, així ens ho han dit que serà així, ho 
comprovarem suposo quan paguem les factures, però el que també és cert és que 
això ens compromet amb Endesa una vegada més i sense ni tan sols tornar a obrir 
cap procediment, perquè ho fem directament amb una agregació de l’Associació 
Catalana de Municipis quan el 2017 vostè deia que al setembre s’acabava i ara ja 
estem fent un canvi i ens compromet amb unes condicions que ni tan sols..., perquè 
nosaltres ni tan sols ens podem plantejar anar més lluny del que havíem estat fins ara, 
vostè ens diu: «No, mantindrem les mateixes condicions que teníem el 2012.» Del 
2012 a ara han passat moltíssimes coses, senyora Planas, potser hauríem d’haver 
actualitzat alguns elements a l’hora de fer la contractació de la llum. 
 
Endesa, potser ho sabran –jo m’he informat una mica i no dec ser l’únic–, estem 
parlant d’una empresa que en els disset anys que fa que se la va quedar ja Enel ha 
aconseguit uns 25.300 milions d’euros de benefici. És una empresa que ha boicotejat 
des del primer dia la Llei de pobresa energètica aprovada pel Parlament de Catalunya, 
això va bé saber-ho. Un 80 per cent, per exemple, de les multes de pobresa energètica 
que es posen a Catalunya i que de moment no es paguen, perquè ho han recorregut 
sempre, Endesa, perquè no vol pagar malgrat li posin multen de pobresa energètica, 
doncs un 80 per cent de les multes són d’Endesa. Endesa, amb números de 2015, va 
deixar durant més de quaranta-vuit hores cent mil persones, perdonin, cent mil llars a 
l’Estat espanyol sense connexió elèctrica. I saben vostès per què la senyora Ada 
Colau no ha pogut fer el contracte que vostès ni s’han plantejat de fer amb l’energia en 
aquesta ciutat? Saben per què? La senyora Colau va intentar fer un nou mecanisme 



de contractació de llum, saben per què? Perquè Endesa va impugnar tot allò, totes 
aquelles clàusules que buscaven garantir que no hi haurien casos de pobresa 
energètica a la ciutat de Barcelona. 
 
Aquesta és l’empresa amb qui avui nosaltres ni tan sols a través d’un procediment ja 
obert ni res, nosaltres ens hi comprometem perquè hi ha un estalvi d’un 6 per cent a 
un 13 per cent que veurem. Val, això és la seva proposta, però nosaltres no podem 
estar d’acord amb una proposta que ens compromet amb aquesta empresa que té 
aquestes dades que li deia abans i que el que fa és ni tan sols que ens puguem 
plantejar un plec de contractació que sigui realment agosarat i propi no del 2012, sinó 
del 2017, senyora Planas. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Intervencions? Senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El nostre vot 
també serà contrari. A nosaltres ens hagués agradat que s’hagués avançat amb les 
clàusules de contractació ambientals i, per tant, que s’haguessin introduït criteris que 
no fixessin només la mirada en el tema econòmic, en el criteri economicista, perquè 
segurament si fos així, ja sé que la resposta habitual és dir: «No, és que l’empresa que 
ens ven aquesta, Endesa, en aquest cas, és cent per cent certificada.» Però si 
tinguéssim unes clàusules de contractació ambientals, segurament Endesa no s’hi 
podria presentar, perquè estem parlant que ha de ser l’empresa qui compleix amb uns 
criteris sostenibles que evidentment Endesa no compleix. És a dir, això, per posar un 
exemple, seria com si diguéssim: escolta, anem a fer una compra de productes, què 
sé jo, de paper, volem que no hi hagi desforestació i, per tant, volem comprar paper 
reciclat, i resulta que ho comprem a una empresa que fa paper reciclat i en fa que no 
ho és, i paper normal que provoca desforestació, per exemple. Clar, diu: «No, no, el 
paper que us venc a vosaltres és certificat, és cent per cent reciclat.» Però, per altra 
banda, la mateixa empresa s’encarrega de desforestar un bosc, per exemple. Això és 
el que estem fent amb l’energia, en el fons estem comprant energia que a nosaltres 
ens la venen certificada, però que en el fons ells per l’altra banda i en gran part la 
produeixen de forma molt poc sostenible, evidentment. I, per tant, no contribueix a 
pal·liar l’efecte del canvi climàtic, ni tampoc a l’eliminació de les nuclears, que és el 
que ens agradaria a nosaltres, quan es compra energia verda, no només que aquella 
que se’ns ven a nosaltres ho sigui, sinó que aquella empresa compleixi amb aquests 
criteris i, per tant, que estiguéssim donant negoci a una empresa que realment s’ho 
creu i que ho aplica en tota la seva activitat, i aquest no és el cas. I, per tant, nosaltres 
en aquest sentit hi votarem en contra. 
 
Però, a més a més, no sé si saben que a comarques gironines fa poc, em penso que 
era la setmana passada o fa deu dies, s’ha presentat una plataforma d’afectats per 
Endesa. Aquí ja no parlem només dels temes que comentava el regidor Salellas de 
males pràctiques en el camp de la pobresa energètica, estem parlant que la patronal i 
la majoria de col·lectius que tenen a veure amb l’energia s’han constituït en una 
comissió que agrupa la Taula d’Enginyeria, gremis d’instal·ladors, totes les patronals, 
PIMEC, FOEG, denunciant les males pràctiques d’Endesa, vull dir que en aquest sentit 
em sorprèn que des del propi Ajuntament s’obviï tota aquesta realitat de males 
pràctiques per part d’aquesta empresa i, per tant, que només ens fixem en aquest 
criteri econòmic, que evidentment produeix un estalvi del 6 per cent, però pel nostre 



criteri creiem que s’hauria anar més enllà només d’aquest únic criteri. Per tot això, com 
ja deia, votarem en contra. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Bé, primer dir 
que jo crec que el productor és Endesa, el productor de l’energia és Endesa i 
qualsevol altre és comercialitzador, o sigui, depèn d’Endesa, han d’anar a comprar-ho 
a Endesa. Per tant, nosaltres quan ens hem plantejat si fèiem el plec que encara que 
féssim un nou plec no hi estàvem a temps i, per tant, preferim acollir-nos al plec de 
l’Associació Catalana de Municipis per aquests tres mesos poder tenir un estalvi, si 
ens plantegem fer un plec necessitem més temps per fer un plec. Jo a l’últim 
concurs..., o sigui, pot concursar tothom, jo els recordo que en l’últim concurs només 
es varen presentar dues empreses i era lliure de presentar-se qualsevol empresa, però 
amb la quantia de subministrament que hi ha, doncs és molt poc el recorregut que 
tenim per part de l’Ajuntament. 
 
Respecte a les clàusules mediambientals, jo crec que nosaltres som exemplars i 
pioners amb les clàusules mediambientals, varen estar treballades i es va evolucionar 
bastant. 
 
Pel que fa al concurs de Barcelona, està paralitzat. El concurs de Barcelona crec que 
està paralitzat, perquè a vegades es volen fer coses que no són realistes i quan es fan 
les coses també s’ha de tocar de peus a terra, moltes vegades són molt teòriques, que 
sí que és veritat que en un moment surt el gran titular que fem això, però després 
resulta que es paralitzen. I, per tant, nosaltres no busquem grans titulars, fem la realitat 
amb el que ens podem acollir. 
 
Miri, jo li diré que hi ha un informe anual de, hem un informe anual d’energia i aigua de 
2016 en el qual ens diu que hi ha una reducció d’un 1,7 per cent del consum 
d’electricitat en equipaments municipals del 15 i el 16, tot i haver crescut en usos, hi ha 
una reducció del 5,3 de la despesa elèctrica en equipaments municipals equivalent a 
81.329 euros, estem parlant sempre de 2015-2016, tot i haver-hi més equipaments i 
usos, i gastem menys que fa cinc anys. Reducció d’un 6,9 per cent de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle. La bona gestió també de polítiques d’estalvi energètic 
són en bona part causants de les bones dades, tal com diu l’informe, és una auditoria 
que ens diu totes aquestes dades. I nosaltres dintre del que hi ha en el mercat fem el 
que podem, encara no hi ha una energia eòlica o un altre tipus d’energia al qual ens 
puguem acollir i, per tant, fem el que podem i aquesta és la realitat, som realistes amb 
el que podem fer. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 



Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou 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 dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’adhesió del 
municipi de Girona al contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya a partir del 30 de setembre de l’any 
2017 i fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents.  
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, 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. 
 
Vot en contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 
 
16. Aprovar provisionalment la modificació puntual PGOU núm. 68 ampliació 
Hospital Josep Trueta. 
 
El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2017, va adoptar l’acord 
de suspensió que disposa l’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificada parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, pel que fa als instruments de planejament derivat i de gestió, dins l’àmbit de la 
modificació puntual del PGOU núm. 68 ampliació de l’Hospital Trueta, que, en el 
mateix acord es va aprovar inicialment. 
 
L’expedient fou sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant Edictes 
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del dia 26 d’abril de 2017, 



núm. 7357; en el Butlletí Oficial de la Província núm. 82, del dia 28 d’abril de 2017 ; en 
el Punt Avui del dia 24 d’abril de 2017; i en el Diari de Girona del dia 26 d’abril de 
2017, publicant-se així mateix en el Taulell d’Edictes de l’Ajuntament des del dia 28 
d’abril de 2017, sense que, en el seu decurs s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions. 
 
Com a continuació de tràmit, procedeix l’aprovació provisional de la modificació 
puntual esmentada, i el lliurament de la documentació a la comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació urbana. 
 
Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de 
febrer. 
 
Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós 
conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el 
DOGC 4618 de 21/04/2006. 
 
Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost. 
 
Decret 297/2013 de 26 d’abril, pel qual es modifica el Decret 584/1972, de 24 de febrer 
de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de 
desembre sobre l’Ordenació dels Aeroports d’Interès General i la seva zona de Servei 
Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l’aeroport de Girona- Costa Brava. 
 
Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Foment de 13 de juliol, de proposta de 
servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de l’Aeroport de Girona. 
 
Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 68 ampliació Hospital 
Josep Trueta, de conformitat amb el que disposa l’article 96 en relació amb l’article 85 
del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i donar-ne trasllat a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la 
seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a donar 
compliment al punt número 16 de l’ordre del dia. Senyor secretari. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 



 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
I 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): Bona tarda, senyora alcaldessa. Bona tarda, 
senyors regidors i públic. Avui portem la proposta d’aprovació provisional de la 
modificació puntual, tal com deia el secretari, número 68 de l’ampliació de l’Hospital 
Josep Trueta i també, una vegada aprovada, donarem trasllat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. Continuem amb els tràmits d’aquesta modificació, com recordaran 
vostès, el mes d’abril ja es va fer l’aprovació inicial i ja ha passat el termini d’exposició i 
s’ha publicat als corresponents mitjans sense haver rebut cap tipus d’al·legació. 
 
Ja al mes d’abril els vaig manifestar que aquesta modificació té per finalitat l’ampliació 
dels serveis mèdics del centre hospitalari i aconseguir una millora continuada de 
qualitat assistencial, especialment de l’Institut Català d’Oncologia, permetent un 
increment del sostre edificable de l’esmentat equipament. Per nosaltres la prioritat és 
la millor atenció als pacients de tota la regió sanitària de Girona i garantir les millors 
condicions als treballadors i treballadores, per això hem aprovat aquesta modificació el 
més ràpid que hem pogut perquè es puguin començar a fer les ampliacions 
necessàries a l’actual Trueta el més aviat possible i que l’hospital guanyi espai i 
operativitat. Però el que realment fa falta és un nou hospital aprofitant els terrenys que 
l’alcaldessa ha ofert al Departament de Salut. El que portem a aprovació avui és una 
solució provisional però el que cal és una solució definitiva i desencallar d’una vegada 
la construcció del nou hospital Trueta a Domeny i començar les obres el més aviat 
possible. Per tot l’exposat confio en el seu vot favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, la senyora Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres, regidor Alcalà, li 
votarem a favor la proposta, igual que l’aprovació inicial. I ja que vostè fa esment al 
nou hospital, no faci tanta propaganda aquí i digui als seus companys de la CUP al 
Parlament, que són els que els aproven el pressupost, que incloguin també una partida 
pressupostària per al nou Hospital Trueta, així evitarem portar en aquest plenari les 
ampliacions de l’hospital actual. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, nosaltres, diguéssim, enteníem 
que aquest era un altre punt, no per parlar del futur del Trueta, si volen tenim el debat 
que no volen tenir mai, si volen, el tenim, però crec que avui el tema era un altre. 
Nosaltres no pensàvem intervenir i, per tant, votarem a favor. En el punt de precs i 
preguntes, ja parlarem, si volen i ens deixen, del futur del Trueta. 



 
I pel que deia, senyora Pujola, doncs bé, jo crec que el futur pressupost haurà de ser 
en el marc d’una república catalana catalana i nosaltres llavors o és en els nostres 
marcs o, si no, no hi haurà pressupost amb la CUP. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
també serà favorable, igual que en el tràmit inicial. Si bé el que volíem comentar, ja 
que ha comentat el tema del nou Trueta és que cal ser transparents i explicar que 
aquesta modificació del planejament permetrà unes millores en l’hospital actual no de 
poca quantia, estem parlant d’ampliació de dues plantes en l’edifici de l’ICO i 
d’ampliació de la part d’entrada de l’edifici actual, segurament tot plegat i a falta de 
tenir un pressupost acurat, estem parlant d’uns quants milions d’euros, per sota de 10, 
segurament, però estem parlant d’uns quants milions d’euros. Ho dic en el sentit de ser 
clars de cares a la ciutadania i explicar que quan una administració pública fa una 
inversió de prop de 10 milions d’euros, per posar una xifra aproximada, és poc 
probable que immediatament després ho foti a terra, per dir-ho clar, i en faci un de 
nou. Per tant, està bé que tinguem el debat, que sapiguem on anirà aquest nou Trueta, 
però hem de ser clars de cares a la ciutadania i que se sàpiga que segurament estem 
parlant d’uns quants anys vista, perquè seria poc eficient amb el diner públic actuar 
d’aquesta manera poc responsable. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Agrair el seu vot favorable, evidentment no parlem 
d’un dia per l’altre, sinó que parlem d’aquí un temps, però sí que hem d’insistir en la 
creació d’aquest nou Trueta que és necessari. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. En tot cas, 
aquests terminis s’hauran de parlar i s’haurà de veure i tots tenim consciència que la 
construcció d’un edifici com aquest portarà el seu temps, però això no vol dir que no es 
puguin prendre de forma relativament ràpida totes les decisions que s’hagin de 
prendre en aquest sentit. Per tant, crec que una cosa no és contradictòria en absolut 
amb l’altra i, per tant, d’exigir la rapidesa de la presa de decisions respecte de la nova 
ubicació del Trueta. Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I si els sembla, passem a la 
votació d’aquesta proposta. Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbanística número 68. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 



 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 
 
17. Modificar l'article 5.1 de l'Ordenança reguladora de guals i entrades de 
vehicles. 
 
Mitjançant acord de Ple de data 23 de desembre de 2011 es va aprovar definitivament 
l'Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles. 
 
Atès que durant el període de vigència de l'esmentada Ordenança s'ha detectat la 
necessitat d'aclarir la redacció de l'apartat 1 de l'article 5, que actualment és la 
següent: "5.1 Per als habitatges s’autoritzaran guals i entrades de vehicles sempre que 
la capacitat sigui, almenys, per a dos vehicles, o per a un vehicle en habitatges aïllats 
uni o plurifamiliars (torres, xalets o altres d’anàlegs)." 
 
Atès que una de les estratègies per permetre l'augment de la competitivitat dels 
comerços urbans i garantir amb èxit la convivència amb els centres comercials de 
nova generació i les àrees comercials d'atracció externa és la no proliferació de guals 
als baixos dels immobles de la ciutat, impedint d’aquesta manera la desertització 
comercial als nuclis urbans i afavorint la continuïtat de comerços, la creació de fluxos 
comercials i la competitivitat econòmica. 
 
Atès que eliminar la porta freda comporta el màxim d’esforços possibles per evitar el 
discontinu comercial que podria provocar un mal irreversible a futurs comerços que es 
vulguin implantar en zones on hi ha hagut una proliferació de guals, ja que provocaria 
una disminució de locals per oferta comercial amb el conseqüent augment de la 
demanda i encariment de costos i preus pels emprenedors, portant a una carència de 
servei al consumidor final. 
 



Segons l’inventari comercial i de serveis en baixos comercials, elaborat per 
l’Ajuntament de Girona el 2016, a la ciutat de Girona hi ha un total de 6.891 locals en 
baixos comercials comptabilitzats i 4.212 activitats comercials i de serveis en 
funcionament, el que suposa el 61,10% d’activitat comercial en els locals en planta 
baixa existents a la ciutat. Els locals sense activitat econòmica en baixos comercials 
són 2.676, el que representa un 38,90%. 
 
Per tal de posar el text de l'Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles en 
consonància amb l'anteriorment esmentat, així com amb les Ordenances d'edificació, i 
amb el Pla general d'ordenació urbana, 
 
D'acord amb la Llei Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
D'acord amb al Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'article 5.1 de l'Ordenança de guals i 
entrades de vehicles, que passarà a tenir la següent redacció: "5.1 La concessió de 
llicència de gual i entrada de vehicles requereix que la capacitat del recinte al qual doni 
accés cadascuna de les portes, individualment pugui contenir dues places 
d’estacionament d’un mínim de 2,30 m d’amplada per 4,80 m de fondària, amb 
excepció dels habitatges que de conformitat amb el Pla general d’ordenació urbana 
només els hi sigui exigible una plaça d’estacionament. Les places que tinguin situat un 
element fix - com a mínim- en un dels seus laterals en una longitud superior al 25%, 
han de disposar d’una amplada mínima de 2,80 m". 
Segon. Sotmetre a informació pública l'expedient i el text modificat, pel termini de 
trenta dies, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Girona, per a la formulació de 
reclamacions i suggeriments. Si no s'hi formula cap reclamació o suggeriment 
l'Ordenança quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, 
llevat de la seva publicació íntegra, tal i com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i regirà mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem ara, a donar 
compliment del punt número 17 de l’ordre del dia. Senyor secretari. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I substanciarà 
aquest punt el tinent d’alcalde Joan Alcalà. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies. Efectivament proposem la 
modificació de l’article 5.1 de l’ordenança de guals i entrades de vehicles. D’aquesta 



manera, adeqüem les condicions d’atorgament o de negació dels guals amb la 
normativa urbanística municipal, que són l’aprovada definitiva el 13 d’abril de 2015 que 
fa referència a plaça d’aparcament i no a nombre de vehicles, segons l’apartat de 
l’article 157, i el pla general d’ordenació urbana, aprovat el 28 de febrer de 2002, que 
estableix les reserves d’aparcament en els seus articles 113 i 114. Amb aquesta 
edificació també es pretén evitar el discontinu comercial. Com saben vostès una de les 
estratègies que permet l’augment de la competitivitat dels comerços urbans i garantir 
amb èxit la convivència amb els centres comercials de nova generació i de les àrees 
comercials externa, és la no proliferació de guals als baixos dels immobles de la ciutat, 
impedint d’aquesta manera la desertització comercial dels nuclis urbans i afavorint la 
continuïtat de comerços, la creació de fluxos comercials i la competitivitat econòmica. 
Actualment el redactat que diu «per als habitatges s’autoritzaran guals i entrades de 
vehicles sempre que la capacitat sigui al menys per a dos vehicles o per a un vehicle 
en habitatges aïllats o en plurifamiliars en torres, xalets o anàlegs», durant aquests 
anys s’ha aplicat el criteri que dos vehicles eren dos turismes, això donava confusió. 
 
En definitiva, la proposta que acordem, que proposem, és unificar el criteri de guals 
dins de l’Àrea de Mobilitat amb l’urbanístic clarificant el nombre de places amb mides i 
evitarà un discontinu comercial. Per tot l’exposat, els demanem el seu vot favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, el nostre vot serà favorable. Estem d’acord 
en l’objectiu d’aquesta modificació, ens sembla que recentment hi ha hagut algun 
exemple que fins i tot n’havíem parlat aquí en el Ple, per exemple en el carrer Bernat 
Boades, un antic gimnàs que després va ser seu del Departament de Justícia, es va 
reconvertir tot i amb la conseqüent tala dels arbres que hi havia al seu davant, es va 
convertir tot en aparcaments individuals amb els seus corresponents guals. Clar, és 
molt difícil revertir aquesta situació. Per exemple, en aquest tram de carrer arribem 
tard, difícilment allò que havien sigut locals comercials al barri de la Devesa es 
revertirà, perquè ara actualment ja són aparcaments individuals, cadascun amb la 
seva entrada, ja dic, amb la corresponent tala dels arbres que tenien al davant. 
 
Per tant, estem d’acord amb aquest esperit, no sabem si feta la llei, feta la trampa, és 
possible que algú digui «escolta, doncs en comprem dos i així ja tindrem l’espai 
necessari per poder-ho reconvertir», per tant, en comptes de reconvertir un únic local, 
doncs possiblement es faci amb dos i ja serem allà mateix. I tanmateix també recordo 
el cas de Pou Rodó, en què l’efecte buscat era el contrari, en aquell cas es va 
reconvertir uns locals comercials, es va canviar l’activitat, perquè poguessin ser 
aparcaments per tal que el propietari que s’havia de fer càrrec de la reforma de l’edifici 
preferia que allò fossin aparcaments, atès que al Barri Vell no hi pot haver aquesta 
possibilitat i demanava que aquells locals deixessin de ser locals comercials i fossin 
aparcaments. I no sé, en aquest sentit, si amb això impedirem nous casos com aquest, 
en qualsevol cas, ens sembla bé avançar en aquesta línia, però no tenim la certesa 
que aconseguim l’objectiu buscat del cent per cent. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  



Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del 
Grup Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 
 
PROPOSTES URGENTS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
18. Desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. Xavier Ballell Ruhí en 
representació de la societat d'economia mixta AIGÜES DE GIRONA, SALT I 
SARRIÀ DE TER, SA 
 
Primer.- El Ple de la Corporació va aprovar amb data 13 de febrer de 2017 nomenar 
una Comissió Tècnica per a l'exercici de les funcions inherents a la intervenció tècnica 
en la societat d'economia mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA (AGISSA) 
que es detallen en l'acord aprovat. 
 



Segon.- Amb data 22 de març de 2017 el Sr. Xavier Ballell Ruhí en representació de la 
societat d'economia mixta AGISSA va presentar en el Registre General de la 
Corporació municipal recurs de reposició contra l'acord plenari de data 13 de febrer de 
2017 instant la seva revocació i anul·lació. 
 
Tercer.- Amb data 6 de juliol de 2017 el Secretari General emet informe corresponent 
a l'expedient 2016015762 que en la part que interessa es transcriu a continuació: 
 
"Sisè.- Resolució del recurs de reposició presentat pel Sr.Xavier Ballell i Ruhi en nom i 
representació de la entitat mixta AGISSA contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de 
Girona de data 22 de febrer de 2017 nomenant una Comissió Tècnica en l'exercici de 
les funcions de control i vigilància del servei que es objecte de prestació per la entitat 
mixta. 
 
Sens perjudici dels pronunciaments de la Intervenció municipal en el seu informe de 
data 10 d'abril de 2017 en quan a les limitacions a l'exercici de la funció interventora 
per part dels Consellers Delegats de la societat, mitjançant el present informe es 
donarà resposta a la fonamentació jurídica de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació 
municipal amb data 22 de febrer de 2017. 
En concret es va provar per unanimitat dels membres que integren el plenari municipal 
el següent ACORD : 
 
"... 
Primer.- NOMENAR, i en l'exercici de les facultat de control i vigilància que preveuen 
els arts.65 i 78 de la Llei de Contractes de l'Estat de 1965, 200 i 231 del Reglament de 
la Llei de Contractes de l'Estat i 60 del Reglament de Contractació de les Corporacions 
Locals de 1953, una COMISSIÓ TÈCNICA per a l'exercici de les funcions que es 
detallaran en el punt dispositiu segon de la present proposta envers els serveis que 
presta la societat d'economia mixta AGISSA de conformitat amb els contracte adjudicat 
amb data 12 de maig de 1992 per a la prestació del servei d'abastament i distribució 
d'aigua al sistema de Girona (aquest modificat amb dates 8 de juliol de 1997, 14 de 
juliol de 1998 i 11 de març de 2013) per a la prestació del servei de manteniment de la 
xarxa de clavegueram del municipi de Girona. 
 
Aquesta Comissió estarà integrada pels següents membres: 
 
Per part de l'Ajuntament de Girona : 
 
- Sr. David Bancells i Juncà, Arquitecte municipal adscrit al Departament d'Intervenció 
municipal. 
- Sr. Jordi Figueras i Bosch, Cap d'Àrea del Departament de Sostenibilitat i Medi 
Ambient. 
- Sr. Vicenç Estanyol i Bardera, Assessor Jurídic adscrit a la Secretaria municipal. 
 
Per part de l'Ajuntament de Salt : 
 
- Sra. Andrea Llusent i Guillamet, Arquitecta municipal Directora de l'Àrea de Territori. 
 
Segon.- Les funcions que s'assignen a l'esmentada comissió són les que a continuació 
es detallen fins a l'expiració del contracte administratiu: 



 
a) Control i seguiment de l'inventari de les instal·lacions i béns adscrits o utilitzats en la 
prestació dels serveis d'abastament i distribució d'aigua al sistema de Girona i de 
manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi de Girona, tant si aquestes 
instal·lacions o béns resten afectes a la explotació del servei com si han estat 
aportades per la mercantil integrant de la societat d'economia mixta. 
b) Control i seguiment del compliment dels plans aprovats relatius a l'execució d'obres 
amb càrrec al fons de reposició i de les obres de primer i successiu establiment 
aprovades amb càrrec al fons d'amortització. 
c) Control, seguiment i anàlisi de l'estat de les instal·lacions i béns que hauran de 
revertir als ens titulars del servei un cop finalitzi el contracte adjudicat a la societat 
d'economia mixta. 
d) Anàlisi acurat del cost del servei tant d'abastament i distribució d'aigua al sistema de 
Girona i com del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi de 
Girona, mitjançant l'anàlisi del compte d'explotació, en particular els costos directes 
afectes a la prestació dels diferents. 
 
L'esmentada comissió emetrà informe semestral de cadascun dels punts anteriorment 
esmentats, donant-se compte de l'esmentat informe a cadascun dels òrgans plenaris 
dels Ajuntaments que integren la societat d'economia mixta com a ens titulars del 
servei. 
 
El primer dels informes per l'esmentada Comissió s'haurà d'emetre amb data 31 de 
març de 2017. 
 
..." 
 
En quan a l'esmentat acord es qüestiona per part de la entitat mixta les següents 
consideracions incorporades a l'esmentat acord : 
 
a) normativa objecte d'aplicació a la prestació del servei de manteniment de la xarxa 
de clavegueram per part de la entitat mixta AGISSA 
b) facultat del ple municipal per nomenar una comissió tècnica 
c) funcions assignades a la comissió tècnica. 
 
1.- Normativa objecte d'aplicació al servei de de manteniment de la xarxa de 
clavegueram per part de la entitat mixta AGISSA 
 
La entitat mixta recurrent i tractant l'adjudicació del servei de manteniment de la xarxa 
clavegueram com una prestació independent de la prestació del servei d'abastament i 
distribució d'aigua al sistema de Girona adjudicat pel Ple de la Corporació en sessió de 
data 12 de maig de 1992, considera que al servei de manteniment de la xarxa de 
clavegueram li es objecte d'aplicació la llei 13/95, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
(qui subscriu el present informe comparteix amb la recurrent que hauria d'haver estat 
tractada com una nova adjudicació la prestació del servei de manteniment de la xarxa 
de clavegueram a l'entitat mixta però de la documentació que consta a l'expedient no 
es pot considerar la mateixa com una nova adjudicació sinó como una modificació de 



les prestacions adjudicades amb data 12 de maig de 1992 pel ple de la Corporació 
municipal ). 
 
Ara bé contràriament al manifestat per la recurrent el manteniment de la xarxa de 
clavegueram no es tracta d'una prestació independent de la prestació del servei 
d'abastament i distribució d'aigua potable, sinó que la voluntat del plenari municipal i 
així es desprèn de la documentació que consta a l'expedient núm.458/97 es incorporar 
al contracte adjudicat amb data 12 de maig de 1992 les prestacions consistents en el 
manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi de Girona, i per tant no es 
trobem davant d'una nova adjudicació sinó davant d'una modificació del contracte 
adjudicat amb data 12 de maig de 1992 acordada pel Ple de la Corporació municipal 
en sessions de data 8 d'abril de 1997 i 8 de juliol de 1997. 
 
A més de la documentació que consta a l'expedient anteriorment referenciat, prova 
evident del manifestat és que l'acord de prorroga acordada pel Ple de la Corporació 
amb data 11 de març de 2013 únicament fa esment al contracte d'abastament d'aigua 
potable en el seu punt dispositiu primer i no fa esment a la prestació del servei de 
manteniment de la xarxa de clavegueram, i la part recurrent entén de la mateixa 
manera que la pròpia Administració que varen ser objecte de "prorroga" amb dues 
prestacions fruït de la consideració de la existència d'un únic contracte, ens al contrari 
l'Administració municipal hauria d'haver acordar de manera expressa la "prorroga" del 
contracte consistent en la prestació del servei de manteniment de la xarxa de 
clavegueram del municipi de Girona. 
 
Conseqüència del manifestat es que de conformitat amb la DT 1era de la Llei 13/95, 
DT 1era del TRLCAP, DT 1era de la Llei 30/2007 i DT 1era del TRLCSP el règim 
jurídic a aplicar a les prestacions del servei de manteniment de la xarxa de 
clavegueram serà el mateix que per a les prestacions del servei d'abastament i 
distribució d'aigua potable al sistema de Girona, de fet diferents clàusules del plec de 
condicions que regula la prestació del servei de clavegueram es remeten al plec de 
condicions que regula el servei d'abastament i distribució d'aigua potable al sistema de 
Girona i fins i tot la prorroga del contracte adoptada pel Ple de la Corporació en sessió 
de data 11 de març de 2013 prorroga un únic contracte i incorpora un únic pla 
econòmic financer. 
 
2.- Facultat del Ple per nomenar una comissió tècnica per al control dels serveis que 
presta la entitat mixta AGISSA. 
 
Prèviament a l'anàlisi de l'escrit de reposició, en quan a les manifestacions que aquest 
conté pel que fa a la potestat de l'Administració actuant, en aquest cas l'Ajuntament de 
Girona, pel que fa al nomenament i designació d'una comissió als efectes de dur a 
terme les funcions d'intervenció tècnica, es necessari fer esment als serveis adjudicats 
a la societat Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. ( en endavant AGISSA ) 
 
Així i com be s'ha fes esment en el present informe i mitjançant acord adoptat pel Ple 
de la Corporació municipal en sessió celebrada el dia 12 de maig de 1992 es va 
acordar adjudicar a la societat d'economia mixta AGISSA el contracte per a la 
prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua potable al sistema de Girona. 
 



Amb posterioritat i mitjançant acord plenari de data 8 de juliol de 1997 es va acordar 
adjudicar a la societat d'economia mixta AGISSA el servei de manteniment de la xarxa 
de clavegueram del municipi Girona. 
 
Serveis adjudicats que pel que fa a la seva titularitat com be s'ha esmentat amb 
anterioritat correspon i en quan al servei d'abastament i distribució d'aigua potable al 
sistema de Girona als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i en quan al servei de 
manteniment de la xarxa de clavegueram recau la seva titularitat i tenint en compte 
l'àmbit territorial de prestació al municipi de Girona. 
 
Conseqüència de l'esmentada titularitat es l'atribució, i amb la finalitat de garantir una 
prestació eficient i de qualitat del servei, d'una sèrie de prerrogatives que neixen de la 
pròpia normativa objecte d'aplicació al contracte adjudicat a la societat AGISSA. 
Prerrogatives, que son fruït d'una relació de preeminència de l'Administració titular del 
servei envers la societat adjudicatària del contracte, i que tenen com a finalitat 
aquestes prerrogatives garantir l'interès públic inherent a qualsevol norma 
administrativa, en aquest cas vetllar per una adequada i eficient prestació del servei 
públic. 
 
En aquest sentit, i en l'àmbit dels contractes de gestió de serveis públics, a més de les 
prerrogatives que amb caràcter general reconeix la normativa contractual pública a les 
diferents Administracions Públiques, l'Administració gaudeix d'altres prerrogatives, i 
així cal fer esment a la potestat de vigilància, que inclou totes aquelles actuacions 
encaminades a inspeccionar i comprovar la correcta organització i funcionament dels 
serveis públics per garantir una prestació adequada i eficient, la potestat de direcció, la 
potestat de tutela i la potestat de sanció. 
 
Així i pel que fa a la potestat de vigilància, la "Ley de Contratos del Estado" de 1965 ja 
preveia en el seu art.65 que " En todo caso, la Administración del Estado conservará 
los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio de que 
se trate ", o bé el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de l'any 
1953 preveia en el seu art.60 que " La Administración intervendrá en el cumplimiento 
de los contratos fiscalizando los bienes, obras y servicios, para lo cual podrá designar 
delegados o inspectores, con amplias facultades de vigilancia, acceso a los locales y 
exament de documentación en relación con lo que sea objeto del contrato " o bé el 
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado de 1975 preveia en el seu art.200 que " 
En todo caso, la Administración del Estado conservará los poderes de policía 
necesarios para asegurar la buena marcha del servicio de que se trate ( Art.65 LCE ) i 
per últim i en quan al contracte concessional preveia el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales de 1955 i dins de les potestats de les Administracions 
Públiques les següents : "...2 Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto 
podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales y la documentación 
relacionada con el objeto de la concesión y dictar las órdenes para mantener o 
restablecer la debida prestación". 
 
Concreció dels esmentat poders de policia i vigilància, es la potestat que la pròpia 
normativa atorga a les Administracions Públiques, i amb la finalitat que els bens 
adscrits a la prestació del servei reverteixin a la Corporació municipal, ha adoptar totes 
aquelles mesures que estimin adients, prerrogativa que neix de la pròpia normativa 
com be s'ha manifestat amb anterioritat i sens perjudici que determinats aspectes de 



l'esmentada potestat es puguin concretar i definir en el plec de clàusules que informa 
la relació contractual. 
 
En aquest sentit l'art.78 de la "Ley de Contratos del Estado" de 1965 ja preveia en el 
seu art.78 que "...Durante un tiempo prudencial anterior a la reversión, deberá el 
órgano de la Administración competente adoptar las disposiciones encaminadas a que 
la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas " o bé l'art.231 del 
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado de 1975 preveia en el seu art.231 que 
"... Durante un periodo prudencial anterior a la reversión, deberá el órgano de la 
Administración competente adoptar las disposiciones encaminadas a que la entrega 
de bienes se verifique en las condiciones convenidas ( art.78 LCE) " ( Preceptes que 
no esmenta el recurrent en el seu escrit de reposició o bé els esmenta amb un altre 
finalitat ). 
 
El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis Locals aprovat pel Decret 179/95 i pel que fa 
a l'esmentada potestat preveu : 262.2 Amb anterioritat a la reversió, durant el termini 
que assenyali el plec de clàusules i, en tot cas, com a mínim, en el d'un mes per cada 
any de duració de la concessió, la gestió del servei es regula de la manera següent: a) 
L'ens local designa un interventor tècnic a l'empresa concessionària, el qual ha de 
vigilar la conservació de les obres i del material i ha d'informar la corporació sobre les 
reparacions necessàries per tal de mantenir-les en les condicions previstes. 
 
L'esmentat precepte reconeix i atorga directament als ens locals la potestat de 
designar un interventor tècnic amb la finalitat de controlar l'estat de conservació dels 
bens afectes a la concessió als efectes de que aquest reverteixin a la Corporació 
municipal en perfectes condicions d'ús, si bé aquest precepte habilita als ens locals i 
mitjançant l'òrgan competent en matèria de contractació a preveure en el plec el 
termini prudencial en el que l'Administració haurà de designar l'esmentat interventor 
tècnic, i si el plec no preveu l'esmentat termini, el precepte preveu que com a MINIM el 
termini per a la designació de l'interventor tècnic serà d'un més per cada any de 
durada de la concessió, es a dir, que la potestat de designar un interventor tècnic no 
neix del plec de clàusules sinó de la pròpia normativa aplicable al contracte, i que el 
termini en el cas que el plec no prevegi l'esmentat termini aquest haurà de ser com a 
mínim d'un mes per cada any de durada de la concessió. 
 
En aquest sentit i pel que fa a les mesures a adoptar per a garantir la reversió dels 
bens i materials afectes a qualsevol contracte de gestió de serveis públics, la "Ley de 
Contratos del Estado" i el reglament que desenvolupa la mateixa, no concreten les 
mesures que pot adoptar la Corporació municipal per garantir la reversió dels bens i 
materials en perfectes condicions d'us, sinó que manifesta que l'òrgan adoptarà les " 
disposiciones " que consideri adients per garantir la correcta reversió dels bens i 
durant un termini prudencial, es a dir, que ni preveu termini per a l'adopció d'aquestes 
mesures ni preveu les mesures a adoptar ( arts.78 LCE i 278 RLCE ). 
 
Del manifestat fins ara, per tant cal concloure, que les prerrogatives que la normativa 
contractual pública atorga a les Administracions Públiques en el marc de qualsevol 
contracte de gestió de serveis públics neixen de la pròpia normativa i no del contracte ( 
en aquest sentit es manifesta la doctrina, entre d'altres Rodríguez Arana que manifesta 
que les potestats de direcció, control i inspecció no son " expresión de un derecho 
subjetivo, sino de una potestad atribuida " ex lege " para atender los intereses 



públicos" ), i que les diferents Administracions Públiques i amb la finalitat de vetllar i 
garantir una prestació adequada i eficient dels serveis públics, poden adoptar les 
mesures que estimin adients per controlar la prestació dels esmentats serveis ( dins de 
les quals es troba el nomenament d'un interventor tècnic ), tant pels concessionaris 
quan la modalitat de gestió indirecte és un contracte concessional, com de les 
societats d'economia mixta quan els diferents serveis son gestionats per les mateixes. 
 
El recurrent en el seu escrit de reposició manifesta que de conformitat amb l'establert a 
l'art.262.2 del ROAS si el plec de clàusules no preveu la designació de la intervenció 
tècnica aquesta no es pot designar per l'òrgan competent i a més que ha de ser el 
propi plec de clàusules el que ha de preveure el termini prudencial amb el que s'haurà 
de designar aquesta Intervenció tècnica. 
 
Qui subscriu el present informe discrepa de la interpretació realitzada per la recurrent 
ja que la prerrogativa de designar la intervenció tècnica neix de la pròpia normativa i 
no del plec de clàusules i a més, en quan al termini, aquest si no el preveu el plec de 
clàusules haurà de ser com a mínim d'un més per cada any de durada de la concessió 
i no com a màxim d'un mes per cada any de durada de la concessió com manifesta la 
recurrent, en aquest sentit la normativa contractual aplicable al contracte adjudicat 
amb data 12 de maig de 1992 i modificat amb data 8 de juliol de 1997 no només 
habilita a la Corporació municipal per adoptar totes aquelles mesures que estimi 
adients en l'exercici de la potestat de vigilància per garantir una prestació adequada i 
eficient del servei públic adjudicat a AGISSA, sinó que particularment i pel que fa a la 
reversió dels bens preveu que pot adoptar i en un termini prudencial totes aquelles 
mesures que consideri adients per garantir la reversió dels bens afectes a la prestació 
del servei en perfectes condicions d'ús. 
 
Així si bé es cert que les funcions que a la Intervenció Tècnica atorga l'art.262.2 del 
ROAS tenen com a finalitat garantir una adequada reversió dels bens i amb aquesta 
finalitat vigilar i controlar la conservació dels bens i materials afectes a la concessió i 
informar a la Corporació municipal de les reparacions necessàries per tal de garantir la 
reversió dels bens en perfectes condicions d'ús com be manifesta la recurrent, res 
impedeix que amb la finalitat de controlar i vigilar una adequada i eficient prestació del 
servei, la Corporació municipal pugui assignar a l'esmentada Intervenció Tècnica 
d'altres funcions, ja que la pròpia normativa habilita a que les Corporacions municipals 
puguin adoptar totes aquelles mesures que tenen com a finalitat controlar una 
prestació adequada i eficient del servei per part dels adjudicataris de contractes de 
gestió de serveis públics. 
 
Per tant qui subscriu el present informe entén que si bé una de les funcions que pot 
assumir la Comissió tècnica es controlar els bens que hauran de revertir a la 
Corporació municipal un cop extingit el contracte adjudicat a la societat AGISSA al 
efectes de garantir la continuïtat en la prestació del servei, res impedeix que l'òrgan 
competent i fent ús de les facultats que la normativa li atorga en matèria de control i 
vigilància pugui atorgar a l'esmentada Comissió tècnica d'altres funcions i que tenen 
com a finalitat garantir una prestació adequada dels serveis que té per objecte la 
societat AGISSA. 
 
3.- Adequació de les mesures establertes en l'acord del ple de la Corporació municipal 
de data 22 de febrer de 2017 per garantir el bon funcionament del servei. 



 
La societat d'economia mixta AGISSA es una societat participada per la mercantil 
AIGÜES DE GIRONA S.A. i per els Ajuntaments de Sarrià de Ter, Salt i Girona, i en 
concret la participació en el capital social i en quan al percentatge de participació, 
correspon el 80% a la mercantil anteriorment esmentada, el 14% a l'Ajuntament de 
Girona, el 4% a l'Ajuntament de Salt i el 2% a l'Ajuntament de Sarrià de Ter com be 
s'ha manifestat en el present informe. 
 
L'esmentada participació es correlativa a les facultats de decisió en l'àmbit del Consell 
d'Administració atenent a la composició del mateix, i sens perjudici de l'habilitació del 
Consell per poder escollir entre els seus membres un conseller com a conseller 
delegat per a l'exercici de les funcions que li pugui delegar el Consell d'Administració ( 
el Consell d'Administració està integrat per 9 membres dels quals 5 son designats per 
Girona S.A. i la resta de membres son escollits per les Corporacions municipals que 
integren la societat d'economia mixa ). Tot i que la normativa vigent permetia en el 
moment de l'adjudicació del contracte a AGISSA i la normativa actualment vigent 
permet, que pugui establir-se una proporcionalitat diferent entre el capital social i la 
gestió. 
 
Per tant, i tenint en compte la participació tant en el capital social i particularment en 
els òrgans de gestió de la societat AGISSA, no podem parlar que les Administracions 
que participen en la mateixa tinguin la consideració d'accionariat-gestor, ja que no son 
titulars de participacions suficients en el capital com per a compartir la gestió social 
amb facultats suficients i decisòries. 
 
En aquest sentit manifestar que una de les finalitats i objectius que persegueix la 
creació d'una societat d'economia mixta es el manteniment d'un major control per part 
de l'Administració participant en la societat sobre el servei ja que participa en els 
òrgans de decisió mitjançant el nomenament de representants de la mateixa, a 
diferència de la prestació de serveis mitjançant l'adjudicació del corresponent contracte 
concessional en el que el control es extern, ara be aquest major control dependrà del 
percentatge de participació de les Administracions tant en el capital social com en els 
òrgans de gestió. 
 
Conseqüència del manifestat, es que les Administracions participants en AGISSA 
puguin adoptar mesures que tinguin com a finalitat controlar la prestació del serveis 
adjudicats a AGISSA i sens perjudici de la seva participació en els òrgans de gestió de 
la mateixa. 
 
En aquest sentit i amb aquesta finalitat la pròpia normativa ja preveia i preveu en 
l'actualitat ( art.293 ROAS ), mesures per garantir un major control sobre el servei en el 
cas que la participació de les Administracions sigui minoritària, com la possibilitat de 
designar un delegat o adjunt, previsió que per altre part ja es va establir en el conveni 
regulador de les condicions de prorroga del contracte aprovat pel Ple de l'Ajuntament 
de Girona amb data 11 de març de 2013, a banda que en l'esmentat conveni també es 
preveu la creació d'una comissió de contractació als efectes de garantir una major 
transparència en la contractació per part de la societat AGISSA. 
 
En aquest sentit per tant, les tres Corporacions que participen en la societat AGISSA 
resten habilitades per a l'adopció de totes aquelles mesures que estimin adient per 



garantir una prestació adequada i eficient dels serveis adjudicats a AGISSA i dins de 
les facultats de control que ostenten, si bé aquestes mesures no han d'adoptar-se de 
manera arbitraria ni alhora hauran d'impedir el normal desenvolupament de l'activitat 
per part de la societat AGISSA. 
 
En quan al deure de control de la prestació dels serveis públics s'han pronunciat en 
diferents ocasions els Tribunals així com de les conseqüències inherents per la manca 
d'exercici del deure de vigilar i controlar la prestació dels diferents serveis, així entre 
d'altres STSJ d'Andalusia de data 14 d'octubre de 2013 que preveu : " Y si bien, en el 
presente caso el servicio era prestado por una empresa concesionaria, que asumiría la 
responsabilidad por los daños ocasionados a tercero; no puede olvidarse que en 
última instancia la Administración tiene atribuido el deber de vigilancia respecto de la 
concreta forma en que los concesionarios desarrollan los contenidos de la concesión 
con aquella formalizado, sobre todo cuanto afecta a la prestación de un servicio 
público. Y en el supuesto de hecho se determina que la relación de causalidad entre la 
actividad administrativa y el daño se produce por el mecanismo de la culpa in vigilando 
de la Administración Pública, al omitir la debida inspección sobre los elementos o 
instalaciones propias del servicio, del que, en última instancia, la Administración 
demandada es la titular, y por ende, responsable" 
 
(el subratllat i la intensitat dels caràcters és de qui subscriu el present informe) 
 
En l'exercici de l'esmentat deure i sempre respectant el normal desenvolupament de 
l'activitat per part de la mercantil AGISSA, el ple de la Corporació en sessió de data 22 
de febrer de 2017 va aprovar una sèrie de mesures que tenen com a finalitat vetllar pel 
bon funcionament del servei i alhora garantir la reversió dels bens afectes als diferents 
serveis en perfectes condicions d'ús, mesures que en cap cas intercedeixen en el 
normal desenvolupament de l'activitat per part de la societat AGISSA i per tant en cap 
cas suposen una limitació a la llibertat d'empresa com manifesta la recurrent com 
manifesta la recurrent. 
 
En aquest sentit val a dir que la societat AGISSA i de conformitat amb el plec de 
clàusules que regula el contracte adjudicat amb data 12 de maig de 1992 te l'obligació 
de mantenir actualitzat l'inventari valorat de les instal·lacions i bens afectes a la 
prestació del servei, així com lliurar a la Corporació municipal titular del servei 
anualment l'inventari als efectes d'incorporar-lo a l'inventari municipal. Obligació que 
ha incomplert reiteradament la entitat mixta. Amb la finalitat de garantir la correcta 
formalització del mateix en l'acord adoptat amb data 22 de febrer de 2017 es va 
atorgar a la Comissió Interventora facultats per dur a terme el control i seguiment de 
l'esmentat inventari, es a dir, a un examen acurat del mateix, sense que aquesta funció 
atorgada incideixi en el normal desenvolupament de l'activitat de la societat. 
 
A més la formalització acurada de l'esmentat inventari permetrà alhora a la Comissió 
comprovar els bens i drets afectes al servei i que hauran de revertir a la Corporació 
municipal una vegada finalitzat el contracte adjudicat a la societat AGISSA. 
 
En quan a la segona de les funcions assignades a la Comissió Interventora te com a 
finalitat garantir el compliment de les inversions afectes al pla d'explotació i millora del 
servei així com les obres de reposició que preceptivament ha de realitzar la mercantil 
AGISSA als efectes de garantir la reversió dels bens en condicions adequades d'us, si 



bé les funcions de la Comissió es limiten al control i seguiment de l'esmentat pla així 
com de les obres i actuacions que es realitzen amb càrrec al fons de reposició, es a 
dir, un examen acurat del esmentats plans per comprovar les inversions i actuacions 
realitzades i la correcta imputació de les mateixes a cadascun dels fons, i per tant en 
res incideix en el funcionament de la societat AGISSA ( tot això sens perjudici de 
l'informe que han d'emetre els serveis tècnics municipals i al que s'ha fet esment en el 
present informe ). 
 
En quan a la tercera de les funcions assignades senyalar que aquesta no es 
qüestionada per la recurrent, si bé la finalitat es garantir la reversió dels bens en 
perfectes condicions d'us i més si es te en compte que el plec no determina l'estat en 
el que hauran de trobar-se les instal·lacions i bens en el moment de finalització del 
contracte ( art.131.1 RSCL ), i per tant la finalitat es vetllar perquè aquests bens es 
trobin en perfectes condicions d'ús als efectes de garantir la continuïtat del servei. 
 
Per últim, se li assigna la funció de realitzar un anàlisi acurat del cost del servei, funció 
que se li assigna tot tenint en compte que el plec que regula les condicions de 
prestació del servei no detalla els mitjans personals i materials necessaris per a la 
prestació del servei entre d'altres elements que integren el cost del servei, sinó que en 
l'article 10 del plec preveu que la empresa per a la correcta prestació del servei es 
dotarà de la " estructura necessària " però no concreta ni defineix la mateixa, i per tant 
la funció de la comissió es vetllar perquè els mitjans assignats per la empresa siguin 
els necessaris i adequats per a la prestació del propi servei, tant pel que fa a la 
prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua com pel que fa al servei de 
manteniment de la xarxa de clavegueram entre d'altres elements que integren el cost 
del servei, així com a analitzar els diferents elements que integren el cost del servei, si 
bé limitant-se les funcions de la comissió al control i seguiment i per tant sense incidir 
en el normal desenvolupament del funcionament de la societat ni incidir en la pressa 
de decisions. 
 
Per tant i de conformitat amb el manifestat amb anterioritat, les funcions assignades a 
la Comissió Interventora formen part de les funcions que integren la potestat de control 
que qualsevol Administració té respecte els serveis titularitat de la mateixa i gestionats 
indirectament ja mitjançant contracte concessional ja mitjançant societat d'economia 
mixta, restant l'assignació de les esmentades funcions emparades per la normativa 
objecte d'aplicació al contracte adjudicat a la societat AGISSA. 
 
Conseqüència del manifestat és que qui subscriu el present informe entén que l'acord 
adoptat pel Ple de la Corporació municipal no resta viciat de desviació de poder, sinó 
que les facultats que la normativa atorga a l'òrgan de contractació han estat utilitzades 
amb la única finalitat de garantir una prestació adequada del servei per part de la 
entitat mixta AGISSA." 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Atès allò que disposa l'article 52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de 
Règim Local, pel que fa als actes i acords de les entitats locals que posen fi a la via 
administrativa. 
 



Segon.- Vist allò que disposen els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en quant a 
l'òrgan competent, tramitació i resolució del recurs potestatiu de reposició. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer.- DESESTIMAR, de conformitat amb l'informe emès pel Secretari de la 
Corporació municipal que es transcriu en els antecedents del present acord el recurs 
de reposició interposat pel Sr. Xavier Ballell Ruhí en representació de la societat 
d'economia mixta AGISSA. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la societat d'economia mixta AGISSA. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara crec que ja sabien vostès 
que hi havia una proposta que calia presentar més que res per portar una unitat amb el 
que s’ha aprovat abans respecte a les aigües. Crèiem que era important dur-la avui en 
aquest Ple. Ja els ho vam explicar, és el tema de la comissió tècnica que ara 
substanciarà el regidor, però primer recordin que cal votar la pertinència de la 
urgència. Nosaltres els demanaríem que es votés aquesta urgència, perquè ens 
sembla important que l’Ajuntament realment pugui dur a terme aquesta acció 
fiscalitzadora amb la comissió, tal com està acordat, tan aviat com sigui possible 
traient de sobre els dubtes sobre la possible o no legitimitat que pugui tenir o no. En 
aquest sentit, votarem primer la urgència. 
Vots a favor de la urgència? 
Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesos a votació la urgència 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, 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 i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja directament pot substanciar 
el vicealcalde, senyor Berloso. 
 
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. En el Ple del dia 22 
de febrer de 2017 es va nomenar una comissió tècnica amb la voluntat de fer un 
control i aixecament de les instal·lacions i els béns adscrits a Agissa. Aquesta comissió 
–el que preveu la normativa actual– és una eina de control en el seguiment i supervisió 
que anem fent de la companyia. En el seu moment, Agissa va presentar en forma 
d’al·legació els seus dubtes, tres, que són, primer, la normativa d’aplicació a la 
prestació dels serveis de manteniment del clavegueram; dos, la capacitat del Ple per 
nomenar la comissió; i tres, les funcions de la comissió tècnica. 
Per tal que no hi hagi cap dubte, es va demanar al secretari que informi al respecte i 
per això, d’acord amb l’informe que, d’una forma resumida diu: «El servei de 
manteniment de clavegueram té en consideració de modificació de contacte 
d’abastiment d’aigua i, per tant, el règim jurídic que aplica el servei de manteniment de 
clavegueram serà el mateix que el del servei d’abastiment d’aigua. Dos, el 
nomenament de la comissió tècnica correspon al Ple. Tres, les funcions de la comissió 
són les apropiades i reglamentàries no només per garantir la correcta revisió dels 
béns, sinó per garantir el bon funcionament del servei.» En conclusió, desestimem les 
al·legacions. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, breument. En primer lloc, 
nosaltres votarem a favor de la proposta que ens porten avui a resolució, perquè 
precisament – i a diferència del discurs que ha fet al final la senyora alcaldessa i que 
no compartim – nosaltres sí que veurem la feina tècnica que s’ha fet i creiem que és 
molt important que es continuï i s’eixampli. Nosaltres el que especificàvem abans és 
que crèiem que des del vessant més polític és on faltava fer feina i treball i és el que 
hem explicat. Com també reivindicàvem, perquè amb l’explicació del senyor Berloso 
no hi deia res de la feina que havia fet la resta de gent i només explicava la versió que 
interessava al Govern. I per això nosaltres hem fet la intervenció que hem fet, per 
reivindicar la feina que fèiem i evidentment ara votarem a favor que hi pugui haver 
aquesta comissió. 
 
I la pregunta se’m fa molt senzilla a mi, si volem tots, o la gran majoria dels que som 
aquí, que aquesta comissió funcioni i aquesta comissió tècnica faci la seva feina i el 
que ens trobem a davant és un senyor que és el conseller delegat de l’empresa mixta, 
que el que vol és precisament impedir que es faci aquesta feina i per això no para de 
posar recursos contra el que estem aprovant com a ajuntament, si a això li sumem tot 
allò que hem anat veient en els informes que han sortit, no creu vostè que vindria sent 
l’hora de proposar que aquesta persona se l’ha de cessar del càrrec? Una persona 
que està anant directament com a conseller delegat de l’empresa mixta contra allò que 



decidim democràticament pel servei de l’aigua municipal? Hem de continuar amb els 
braços plegats? És aquesta la nostra pregunta, senyor Berloso: hem de continuar fent 
veure que el senyor Xavier Ballell treballa en el benefici de tots, quan a l’hora de la 
veritat el que està fent és intentar posar pals a les rodes al fet que fem la nostra feina? 
Hem de continuar permetent-ho, això? Ja deixant de banda tot el que surt en l’informe 
de la tasca que ha fet aquest home en els últims anys, deixant de banda que és una 
persona que està encausada, deixant tot això de banda, però és que aquest senyor 
està posant pals a les rodes a allò que decidim entre tots i totes. L’hem de continuar 
recolzant com a conseller delegat? És la nostra pregunta, senyor Berloso. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí. Breument també. Amb relació al que hem 
estat parlant abans, jo no sé si he dit que no s’hagués fet re des de l’Ajuntament, diria 
que no ho he dit, en qualsevol cas, si ho he dit, no era la voluntat, òbviament, perquè 
sí que s’ha fet feina. Jo el que deia i que crec que és el que he dit en l’anterior torn, 
feia referència que cal avançar en la transparència d’aquestes dades que s’han 
obtingut, és a dir, que ens falta informació no sé si s’ajusta ben bé a la realitat, més 
aviat jo tinc la sensació que ara mateix ens en comença a sobrar, entengui’m, en el 
bon sentit de l’expressió. Tenim unes quantes auditories penjades a la web, en tenim 
de noves que estan arribant acompanyades d’informes d’Intervenció, de Secretaria, 
que detecten moltíssimes irregularitats i simplement el que jo deia és que es reuneixi 
la comissió de seguiment per tal de poder valorar, ponderar aquestes irregularitats, 
saber destriar el gra de la palla, quines són realment greus, quines no ho són tant, més 
enllà dels indicis que pugui haver-hi de delictes penals que hi hagin d’aquestes 
actuacions. Jo crec que l’administració en aquest cas responsable, que és 
l’Ajuntament de Girona, vull recordar, perquè s’ha fet referència a l’Ajuntament de Salt i 
al de Sarrià, però l’administració actuant és l’Ajuntament de Girona i és el que té la 
capacitat tècnica per poder emprendre totes aquestes actuacions. Per tant, també crec 
que val la pena recordar-ho perquè les responsabilitats no són a parts iguals i molt 
menys des del punt de vista de la capacitat. 
 
Per tant, jo el que reclamo és que aquesta comissió pugui ponderar aquesta 
informació i crec que un ajuntament i en aquest cas el de Girona, que repeteixo que és 
el de l’administració actuant, pot emprendre actuacions més enllà que allò que faci 
l’empresa que té el contracte de la gestió de l’aigua tingui conseqüències penals o no, 
crec que hi ha marge d’actuació més enllà dels indicis que pugui haver-hi en aquest 
sentit. Crec que ens trobem, en aquest punt en concret, ens trobem davant d’un nou 
cas d’obstaculització, en aquest cas, l’empresa el que intenta, la part privada el que 
intenta és obstaculitzar aquesta feina de control posant pals a les rondes i, per tant, no 
vol que hi hagi aquesta comissió tècnica d’intervenció. Això, per una banda. Però 
també ens hem trobat recentment que ens ha carregat a l’empresa mixta la minuta 
d’un bufet d’advocats, sis mil euros mensuals, per defensar-se a la part privada, però 
amb càrrec a l’empresa mixta, és a dir que ens tocarà pagar-ho entre tots i que això el 
propi Ajuntament –i, per tant, ja ho reconeixem, la part pública– ha recorregut aquesta 
decisió del consell d’administració, això ho reconeixem, però vull dir que ens trobem 
davant d’aquesta empresa amb aquestes males pràctiques. O si reculem una mica 
més enrere, ens trobem amb una empresa que el que va proposar és que anul·léssim 
les partides dedicades a fer aquestes auditories per dedicar-les a un programa de 



beneficència que es va treure de la màniga quan ja té l’obligació de portar-lo a terme. 
Per tant. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, sí, acabo. Vull dir que el nostre vot és 
favorable per tal que això pugui avançar en la línia que pertoca. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Berloso. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Salellas. 
Vejam, vull dir, fins quan continuarà el senyor Ballell? Fins que, o sigui el treball que 
estem portant a terme junt amb els altres dos ajuntaments així ens ho recomani i sigui 
factible. Això, quant a la pregunta i la preocupació de vostè. El senyor Ballell està 
posant impediments? Bé, sí, ho han intentat, la part privada, els socis de la part 
privada, però la potestat, ja diu aquí a l’informe del senyor secretari, que el 
nomenament de la comissió és competència de l’Ajuntament, d’aquest Ple. Per tant, 
això queda garantit. 
 
Quant a, senyor Terés, la taula de seguiment, de fet el que vol dir aquesta tècnica que 
avui estem aprovant, i l’altra? Bé, ja sap que ja es fan en la reunió de portaveus, doncs 
vàrem estar tractant el tema i es va aclarir allà que mentrestant aquesta comissió 
tècnica no estigui constituïda i ens pugui aportar informació, no reunirem..., vàrem 
quedar que reuniríem per explicar els components en el seu moment d’aquesta 
comissió de seguiment, en quina situació ens trobem, i que després no començaria a 
treballar fins que aquesta comissió tècnica pogués aportar material suficient perquè 
pugui tindre treball aquesta taula de seguiment. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
passaríem a la votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Xavier Ballell Ruiz 
en representació de la societat d’economia mixta Agissa contra l’Acord del Ple de la 
Corporació de data 13 de febrer de 2017 pel qual es nomenava una comissió tècnica. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 



Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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 
 
19. Moció que presenta l'entitat CCOO i UGT de suport a LGTBI. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a 
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l'Estat 
aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu. 
 
Atès que la llei en l'article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que "La Generalitat i els 
ens locals han de garantir el compliment d'aquesta llei i promoure les condicions per a 
fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius". 
 
Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que "el Govern, en l'àmbit de les 
seves competències, ha de dictar en el termini d'un any a comptar de l'aprovació 
d'aquesta llei les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar-la i 
desplegar-la". 
 
Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l'entorn 
educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte 
cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques 
i actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com 
més petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el 
mateix entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 
80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, 
amenaces, agressions, aïllament...) cap a persones LGTB. Greu és el cas del jove 
català transsexual de només 17 anys, l'Alan, que es va suïcidar a Rubí el desembre 
del 2015 per culpa de l'assetjament escolar. 
 
Atès les campanyes d'odi LGTBIfobic que recentment s'han donat per algunes entitats, 
com el repartiment de llibres a un gran nombre de centres educatius de caràcter 
LGTBIfobic, o l'atac contra els menors transsexuals en un bus que pretenia passejar el 
seu missatge d'odi per diferents municipis. 
 
Atès que el Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i 
Intersexuals de Girona és un òrgan consultiu de participació que te com a finalitat el 



foment de la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les 
lesbianes i els homes i les dones transsexuals, bisexuals i intersexuals i, des de 
l'aprovació de la llei 11/2014, promoure la seva implementació a nivell local. 
 
És per tot això que tots els grups municipals que composen el Consistori municipal 
amb el beneplàcit del Consell Municipal LGTBI demanen que l'Ajuntament de GIRONA 
ratifiqui els següents acords: 
 
− REAFIRMAR el municipi de Girona com a ciutat respectuosa amb la diversitat 

sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals 
contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o 
identitat sexual. 

− REALITZAR tots els esforços dins de les competències municipals per informar a 
la ciutadania sobre la pluralitat afectivo-sexual i les famílies homoparentals, com 
del dret a la diferència i l'homofòbia existent al món i al nostre país, basada en 
prejudicis, desconfiança o desconeixement sobre la diversitat d'orientacions 
sexuals. Amb aquest fi i en col·laboració amb el Consell Municipal LGTBI es 
realitzaran, entre d'altres, campanyes de sensibilització i informació entre el teixit 
turístic i comercial. 

− DESENVOLUPAR actuacions que promoguin l'eradicació de les actituds 
homòfobes en les competències esportives, amb la implicació i la col·laboració en 
aquest àmbit dels principals clubs i entitats esportives de la localitat i alhora 
emprendre i reforçar la coordinació i les accions necessàries entre els serveis 
d'infància i adolescència de l'Ajuntament i els centres educatius del municipi per tal 
de fer front i prevenir possibles casos d'assetjament LGTBfòbic. 

− IMPEDIR dins de les competències municipals, qualsevol campanya publicitaria o 
de qualsevol altre tipus que faci apologia de la LGTBIfòbia i que vagi contra els 
drets de les persones LGTBI. L'ajuntament es compromet a aturar les incitacions a 
l'odi LGTBIfobic desenvolupat per persones o entitats dins de la ciutat de Girona. 

− POTENCIAR i donar veu als acords i activitats del Consell Municipal LGTBI. 
− TRASLLADAR el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les 
entitats que van impulsar la Llei de drets de les persones gais, lesbianes i 
transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la 
interfòbia. També al Consell Nacional LGTBI, així mateix com al conjunt de les 
entitats del municipi sigui quina sigui la seva finalitat (cultural, esportiva, educativa, 
de lleure...). 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a iniciar el torn 
de les mocions, en aquest cas n’hi ha una de ciutadana, una moció per part d’entitats 
ciutadanes. Serà substanciada concretament per la senyora Àngels Torrents per part 
de la UGT i el senyor Pau Gálvez per part de Comissions Obreres. També veig que 
vénen acompanyats per part de l’entitat del col·lectiu LGTBI d’aquí de Girona, als 
quals els donem a tots, a totes, la benvinguda en aquest plenari. Estem contents que 
la ciutadania vulgui participar en aquest acte i que vulgui expressar les seves 
inquietuds i fer-nos avinents les seves reflexions. Per tant, molt benvinguts. 
 
El senyor Pau i la senyora Àngels poden venir fins aquí davant on tenim preparat el 
faristol en què poden fer una intervenció conjunta d’uns cinc minuts aproximats, però 
no es preocupin que no baixen els micròfons, no es preocupin. I després els diferents 



portaveus podran fer les reflexions que creguin convenients i vostès tindran de nou un 
altre torn per si volen donar resposta al que els hagin dit o manifestat els diferents 
portaveus. Per tant, tornar-los a donar la benvinguda de nou. Tenen la paraula. 
 
Sr. Pau Gálvez: Moltes gràcies, alcaldessa. Gràcies també a les regidores, regidors, 
per permetre’ns presentar aquesta moció. A veure, aquesta moció té uns objectius que 
en ella mateixa ja estan molt clars. Jo espero que l’hàgiu llegit tots i totes i que 
l’aproveu. Però la meva part serà una petita introducció. 
 
Vull recordar que la primera entitat LGTBI va sortir el 1988 a la ciutat de Girona. A 
vegades fem la metàfora des dels mateixos col·lectius i ens recordem de la Girona 
més enrere, de la Girona grisa, d’una Girona durant el franquisme una mica fosca i 
com de mica en mica, amb la democràcia, aquesta Girona cada vegada ha tingut una 
mica més de llum. En el 88 per nosaltres aquesta llum es fa més gran, es crea el Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya i a partir d’aquesta entitat es comença el camí per 
demanar la no-discriminació de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, intersexuals i 
de tota aquesta [dissidència #, 01:59:44] que durant molt de temps o va haver de 
portar una doble vida, va haver de fugir a Barcelona o simplement es va haver 
d’amagar a les golfes. Podem recordar en aquests anys, per exemple, algunes 
campanyes de les que es van fer, com per exemple va ser el cas de la denúncia que 
ens van obligar a fer d’una professora de la Universitat de Girona que ensenyava que 
amb teràpies conductistes es podia curar l’homosexualitat i venia més o menys a 
comparar-la, i així ho deixava per escrit als seus alumnes, que era comparable a la 
bulímia o al tabaquisme. També podem recordar com, a l’hotel ja desaparegut  
Inmortal Gerona, una parella de nois que expressament van demanar una habitació se 
li va ser denegada perquè es van presentar com a parella homosexual, com a parella 
de dos homes, no com a parella homosexual, simplement no es van reprimir la seva 
afectivitat davant de la persona que els havia de donar aquesta habitació. Com 
aquestes, podríem continuar, però no venim aquí a fer una llista de greuges. 
 
Podem recordar que la ciutat ha anat donant nous fruits, noves entitats, com després 
es va crear el grup de Lesbianes de Girona, com es va crear també Girona Orgullosa, 
una entitat que agafa també la part lúdica i cultural del moviment, com els universitaris 
també primer com amb l’entitat Sin Vergüenza, que ara s’ha convertit, es diuen 
Diversity, també ha pres la iniciativa. I totes aquestes entitats són el que hem discutit la 
moció que vosaltres, regidors i regidores d’aquest Ajuntament, teniu a les vostres 
mans. 
 
Aquesta moció alguns, aprofitant que hi ha hagut el dia 28 de juny, dia de 
l’alliberament LGTBI, s’ha produït també el Pride, etcètera, no és per recordar, com 
algunes veus diuen, ho tenim tot aconseguir. Per desgràcia en el nostre país encara 
falta camí per fer, podem recordar les agressions que aquest mateix any es van 
produir a l’Ajuntament de Breda, podem recordar ja fa dos anys, però ho recordem, el 
suïcidi del trans Alan, que es va suïcidar per culpa del bullying o més recentment tota 
la «pantotxada» que ens va organitzar aquesta entitat ultra anomenada «Hazte oír» 
amb seu autobús, però també una cosa que sembla que ha passat més 
desapercebuda, però és l’entrega de llibres a totes les escoles del nostre país. 
 
Girona avança d’acord amb la majoria de la societat i és una realitat, això ja ho parlarà 
la meva companya, que per exemple s’ha creat el consell LGTBI i vam ser la segona 



ciutat a nivell tant del país com d’Estat. I la nostra moció, jo solament em centraré en 
un punt i és el que parla de realitzar. Què volem que es realitzi? L’equip de govern, 
l’Ajuntament i de fet a tota la ciutat? Doncs volem que s’informi, que s’informi que hi ha 
ciutadans i ciutadanes, gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, intersexuals i que 
tenim drets i que som ciutadans i ciutadanes de Girona, que Girona és diversa, és 
plural i ja no és grisa, creiem que Girona és de colors i nosaltres som part d’aquests 
colors. Demanem campanyes de sensibilització, perquè pensem també que el comerç 
i que el nostre teixit també ha de reflectir aquesta idea de diversitat perquè és una 
riquesa i és una riquesa que té Girona i que jo penso que hem d’estar orgullosos de 
tenir-la. 
 
Sra. Àngels Torrents: Bé, jo m’agradaria recordar que fa uns cinc anys érem en 
aquest mateix lloc amb el senyor Berloso com a regidor i vam aconseguir aprovar el 
Consell Municipal LGTBI a Girona. Enguany creiem que després d’aquests cinc anys 
hem d’anar un pas una mica més enllà i llavors què és el que demanem a 
l’Ajuntament? Demanem més compromís, un compromís amb més accions per 
desenvolupar, per exemple, dins de la moció ho veureu, actuacions amb l’esport 
aprofitant que, per fi, el Girona som a primera, doncs aprofitar i fer campanyes amb el 
Girona o apropar aquesta realitat, aquesta diversitat a la part esportiva de la ciutat de 
Girona. 
 
També seria molt important, tal com s’ha fet en algun moment en qüestions d’igualtat 
quan hi va haver tota la campanya del Circ Raluy, que es va poder frenar i es van 
canviar els cartells del circ degut al contingut, fer el mateix sempre que veiéssim 
actituds LGTBIfòbiques, alhora que també es podria reflectir aquesta diversitat que 
tenim en el món, perquè la tenim a Girona i la tenim arreu del món, en totes les 
campanyes que hi hagin de publicitat per part de l’Ajuntament. És important que des 
de l’Ajuntament es potenciï tot aquest vessant i que tot això es traslladi evidentment a 
dins de, hi ha hagut un partit error, malgrat és el meu departament, que jo hi treballo, 
no és Departament de Benestar i Família, sinó el Departament de Treball i Afers 
Socials i Família. 
 
Bé, només demanar-vos que, si us plau, voteu a favor i que endavant tots. D’acord? 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Heu marxat 
molt directes, potser voldreu intervenir després, però després torneu, no hi ha cap 
problema. Però perquè consti en acta és important fer-ho bé amb el micròfon al 
davant. Moltes gràcies. 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. Anunciar el vot 
favorable del meu grup a aquesta moció, de fet, quan a la Junta de Portaveus vam 
comentar que es presentava aquesta moció, jo vaig ser la primera a preguntar per què 
no ho fèiem directament com una declaració institucional, que és on s’estava fent a les 
diferents administracions arreu del territori i em van dir que no, que havien demanat 



poder-la fer les entitats, cosa que jo respecto i, per tant, només faltaria. Però sí que és 
veritat que nosaltres l’havíem de plantejar com una declaració institucional 
precisament per donar-li allò que avui ells al presentar-la han demanat, que és aquest 
caire solemne que estem tots d’acord que efectivament s’ha de treballar pel respecte, 
per la no discriminació, que Girona és plural i diversa, i tant, que s’ha de lluitar contra 
l’eradicació de les actituds no només homòfobes a la ciutat, sinó també la 
discriminació d’altres col·lectius. Perquè per desgràcia hi ha altres col·lectius a la ciutat 
que també pateixen temes de discriminació, també en la mateixa línia s’ha de seguir 
treballant amb l’eradicació de la violència masclista a la ciutat de Girona. 
 
Per tant, efectivament, nosaltres tot el que sigui respecte, no-discriminació, informar 
més els ciutadans, intentar canviar alguns rols que des de fa molts anys estan 
instal·lats a la societat en què vivim, perquè la societat ha evolucionat, crec que tant en 
Pau com l’Àngels ens han explicat aquesta història de com era Girona fa quaranta 
anys i com és Girona avui, això és fruit d’una evolució de la societat que hem de seguir 
treballant, que efectivament per desgràcia encara es detecten actituds d’homofòbia 
que s’han d’eradicar i que ens hi hem de posar tots i de fer-ho de manera conjunta, 
però com dic no només amb els temes d’homofòbia, sinó que nosaltres considerem i 
creiem que s’ha de defensar qualsevol col·lectiu que en un moment donat pugui patir 
temes de discriminació en l’esport, el qual estem d’acord que és important, però també 
en altres àmbits del dia a dia de la nostra societat. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
La senyora Pujola, per Ciutadans. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, bona tarda i 
moltíssimes gràcies per l’exposició que ens heu fet d’aquesta moció. Nosaltres només 
podem dir-vos que subscrivim i subratllem la moció que ens heu presentat. Creiem que 
aquesta és una moció que es presenta per mantenir una visibilitat que a dia d’avui és 
complicada, tot aprofitant, crec que en un dia molt encertat, aprofitant la setmana de 
l’orgull LGTBI, que va tenir lloc la setmana passada a Madrid i aquest cap de setmana 
passat a Barcelona. 
 
Nosaltres creiem que la defensa de tota opció i condició sexual està fora de tot dubte 
en aquest consistori, com així ho mostren les diferents mocions presentades en aquest 
mateix sentit. No fa tant de temps en aquest mateix plenari votàvem una moció 
presentada precisament pel meu grup municipal en defensa..., i de la condemna, 
perdó, de tot comportament de transfòbia o de discriminació, en especial a l’entorn 
educatiu, però si bé és necessàriament extrapolable també a tots els àmbits de la 
societat. Per tant, no m’allargaré més perquè el protagonisme avui és vostre, només 
donar-vos les gràcies per haver vingut a presentar aquesta moció. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Agrair la presència evidentment 
dels representants dels col·lectius LGTBI. Aclarir, diguéssim, que no és que nosaltres 
us ho permetem, sinó que és un dret que teniu el fet d’assistir al Ple i, per tant, estem 
molt contents que l’exerciu. Jo vull dir que sembla que hi haurà evidentment un ampli 



consens en aquesta moció i jo crec que això és un senyal que en aquest tema hem 
superat etapes molt dures, molt fosques, molt dures per al col·lectiu LGTBI, de rebuig, 
de repressió de la diversitat sexual no a tot arreu, no a tot arreu tenen aquesta sort, 
podríem dir, encara a molts llocs del món han estat repressors d’aquesta diversitat 
sexual, com aquí vam haver de patir també. I, per tant, doncs celebrem que hi hagi 
aquest consens avui. Però també és veritat que aquest consens no és del tot real, 
podríem dir, encara avui al carrer a la nostra ciutat. A la moció poseu alguns exemples 
i mostreu d’alguna manera que queda molta feina per fer encara en el carrer. 
 
La moció precisament es centra en temes com la informació, la sensibilització, 
l’eradicació d’actituds homòfobes o LGTBIfòbiques que en definitiva són àmbits de 
prevenció, podríem dir, de la LGTBIfòbia. I és ben cert que l’Ajuntament pot tenir un 
paper important en aquest àmbit. Vosaltres poseu alguns exemples i comentava 
l’Àngels el tema dels esports. És evident que l’Ajuntament signa molts convenis amb 
entitats esportives, amb empreses que organitzen esdeveniments esportius i, per tant, 
doncs és un bon espai on treballar aquest tema, i incloure exigències de respecte a 
aquesta diversitat sexual i compromisos ferms en aquest sentit. Però també en l’àmbit 
educatiu, veient tots els casos que hi han hagut també a la nostra ciutat de 
problemàtiques concretes d’assetjaments, doncs és cert que hi ha camp per recórrer. 
Si bé és cert que sí que tenim ja tenim avui recursos educatius que entomen aquest 
tema de la diversitat sexual, també és cert, doncs, que com bé evidencien els casos 
que hi han hagut, encara tenim feina per fer i espais on treballar. 
 
Jo sí que volia aprofitar per animar-vos –heu parlat també d’aquest Consell LGTBI– a 
esprémer les possibilitats d’aquest consell. Jo crec que és un bon espai de participació 
i de treball de les entitats amb l’Administració i crec que és un bon moment per donar-li 
una bona empenta. Jo crec que heu de ser exigents i ambiciosos en els reptes, 
apunteu algunes propostes i crec que aquest Consell LGTBI és un bon espai per 
treballar aquestes propostes i treballar-les amb profunditat i convertir el consell en un 
espai gran de proposta, de seguiment, però també de fiscalització, de pressió quan no 
es tiri endavant suficientment totes aquelles mesures que avui porteu al Ple o aquelles 
que vosaltres en cada moment creieu oportunes. 
 
Per tant, animar-vos que aprofiteu aquest context per donar sentit també a aquest nou 
local que teniu, aprofitar el Consell LGTBI per donar-li contingut. I crec, diguéssim, que 
les propostes avui tenen molt sentit i tenen sobretot garanties d’èxit, si vosaltres hi sou 
darrere i, per tant, si aprofiteu aquest consell per donar-li força. 
Per tant, ànims i bona feina. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Albertí. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Bé, en primer lloc, com no podria ser d’una altra 
manera, doncs agrair-vos als components del col·lectiu la presentació d’aquesta moció 
que avui ens porteu al Ple. Recordo que en el Ple de l’abril de 2017 i prèvies 
converses amb diferents membres del col·lectiu LGTBI, el nostre grup municipal 
presentava una moció per sol·licitar que Girona fos ciutat LGTBI friendly, aquest segell 
certifica que a les ciutats que el disposen es dona un tracte respectuós cap a aquest 
col·lectiu amb la forma d’empara legal, acceptació social, oportunitats econòmiques i 
d’oci. En aquella ocasió se’ns va demanar, i així ho vàrem acceptar, que la moció 



quedés sobre la taula per tal de treballar més acuradament tot aquest tema amb el 
col·lectiu. I bé, veig que afortunadament això ha tirat endavant. Perquè des del nostre 
grup estem realment preocupats pel dret del col·lectiu LGTBI i estem especialment 
amoïnats per un estudis que esmenteu en el preàmbul de la moció, que demostren 
que en els darrers anys, les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment 
i que conclou que el 80 per cent dels joves –aquesta dada la trobo especialment 
rellevant i preocupant– han presenciat en una o altra ocasió situacions de 
discriminació, insults, amenaces, agressió o aïllament cap a persones del col·lectiu. 
 
Per tant, no podem estar més d’acord amb la presentació d’aquesta moció que 
pensem que permetrà garantir els drets del col·lectiu i que permetrà emprar accions 
per tal d’eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al mateix temps que 
impossibilitar qualsevol acció de propaganda d’odi contra el col·lectiu en l’exercici de 
les competències municipals en aquesta matèria. 
 
I trobem especialment important, i permeteu-me que ho remarqui, el que es demana 
amb un dels acords que esmenta que cal emprendre les accions necessàries entre els 
serveis d’infància i adolescència de l’Ajuntament i els centres educatius municipals per 
tal de fer front a prevenir casos de possible assetjament en el col·lectiu. La prevenció 
és fonamental. I és que, com s’esmenta a la part expositiva de la moció, el col·lectiu de 
joves i adolescents són els que més pateixen aquestes agressions i en molts casos, i 
ho podria certificar, per companys d’estudi o activitats esportives. 
 
I agafant l’ham que em llençava una de les persones que ha presentat la ponència, 
veig molt encertat que en el tema de l’esport s’emprenguin accions per impulsar un 
codi ètic en els clubs esportius de la ciutat, especialment en el Girona, que la ponent 
esmentava, per tal de l’eradicació de conductes homofòbiques en els camps de futbol, 
que desgraciadament algun cop també n’hem sentit i n’hem presenciat. 
 
Per tant, com no podria ser de cap altra manera, endavant. I, com no podria ser de cap 
altra manera, votarem favorablement. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I per part del 
Govern, la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Moltes gràcies. Gràcies als diferents 
representants de les entitats LGTBI per ser aquí, sobretot gràcies per fer aquest 
esforç. Com deia el regidor Albertí, la moció que havia presentat Esquerra 
Republicana va quedar sobre la taula i des de les entitats l’heu treballat, jo crec que 
l’heu fet més transversal, més àmplia i sobretot més d’acord a les necessitats i a les 
reivindicacions que des de les diferents entitats ens veniu demandant al Govern i a tot 
aquest plenari. 
 
Volia començar, però de fet ho heu fet vosaltres, donant valor al Consell Municipal 
LGTBI, però vosaltres també ho heu fet. Perquè jo crec que és de les primeres 
mocions que ens arriben a aquest plenari on es diu que aquesta moció compta amb el 
beneplàcit d’un consell municipal. Això mostra no només la importància que per 
vosaltres té aquest consell, sinó la que crec que ha de tenir i que hem de potenciar, 



perquè és on realment es poden fer aportacions d’alt valor que llavors traslladem a 
aquest plenari els diferents grups municipals. 
 
Efectivament heu fet un recorregut per la història de les vostres entitats i també de la 
societat i de com ha anat evolucionant. Confiem, aquest equip de govern, i m’atreveixo 
a dir que tot aquest plenari, que l’obertura del nou espai LGTBI a la nostra ciutat, al 
carrer Nou del Teatre, ha de suposar també un avenç no només en visibilitzarció, en 
organització d’actes per part de les entitats, sinó també per un aspecte que per 
vosaltres sé que és especialment important, que és el servei d’atenció integral, ha de 
significar un punt de rebuda i d’enxarxat amb els equips municipals i també amb els de 
la Generalitat. Entrar a la Xarxa de Municipis LGTBI crec que també ha estat una 
aportació per part vostra i molt convençuts també des de l’equip de govern per tal de 
poder treballar amb xarxa amb ajuntaments capdavanters en aquest àmbit i que ens 
ajudaran a compartir aquestes bones pràctiques. 
 
En l’àmbit de la publicitat, com haureu sentit en els punts anteriors a la modificació del 
clausulat, com no podria ser d’altra manera s’inclourà el compliment de la Llei 11/2014, 
dels drets LGTBI i l’eradicació de l’LGTBIfòbies. 
 
I finalment demaneu un àmbit on crec que sí que tenim recorregut, que és la 
sensiblització en àmbits específics com poden ser l’educatiu, l’esportiu, el comercial i 
el turístic. Aquí sí que crec que tenim un recorregut per fer i que de ben segur que 
aquest equip de govern i les pròpies entitats volem i hem de fer conjuntament. Per 
tant, crec que tenim uns bons fonaments, que tenim un teixit d’entitats prou potent com 
per assumir-ho amb l’impuls d’aquest equip de govern i que puguem aconseguir que 
qualsevol persona, sigui quina sigui la seva identitat o opció sexual, es pugui 
expressar amb total llibertat a la nostra ciutat i en veu d’absoluta igualtat a la ciutat de 
Girona. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Moltes gràcies. No sé 
si voleu fer una reflexió final o no? Fantàstic. Doncs res més. Moltíssimes gràcies. 
Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí. Moltíssimes gràcies a tots els col·lectius per 
la feina que feu cada dia, no per la moció que avui es presenta aquí, sinó per la feina 
que feu cada dia, en feu molta i molt ben feta i tot l’Ajuntament en ple ens sentim 
orgullosos que ens sentiu al vostre costat, volem estar al vostre costat i estarem 
amatents a tot el que calgui, a tot el que faci falta per treballar en la línia que ens 
proposeu i amb la qual tots ens hem mostrat tan d’acord, de fet, ens sentim molt 
orgullosos de poder votar a favor d’aquesta moció amb vosaltres. Per tant, si us 
sembla, fem la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
 
(Aplaudiments.)  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor secretari. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció per una Girona respectuosa i inclusiva amb les comunitats LGTBI. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies. 



 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la moció de l’entitat ciutadana és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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: 
 
20. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-Crida per Girona per a la creació 
d'una Bústia d'Ètica de denúncia de la Corrupció i males pràctiques públiques. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
Atès que la corrupció és per si mateixa una trama que afecta a multitud de persones, 
imprescindibles perquè aquesta es dugui a terme. 
 
Atès que la denúncia de la corrupció i/o males praxis en l'àmbit laboral és una pràctica 
de risc per a la persona honesta ja que pot veure en perill les seves circumstàncies 
personals, laborals o de salut. 
 
Atès que la corrupció porta implica sempre una trama de favors i temors que dificulten 
a les persones que la voldrien denunciar, preservar el seu anonimat per por. 
Atès que la corrupció acostuma a donar-se entre càrrecs directius i, per tant, ja 
inquireix en una jerarquia que difícilment els subordinats es veuen en cor de 
transgredir. 
 
Atès que la col·laboració ciutadana s'ha demostrat una peça clau en la detecció i 
destapament de casos de corrupció a tot l'estat i també a nivell internacional. 
 
Atès que sense denúncies anònimes i desinteressades, preocupades pel bé comú no 
s'hagués destapat la trama corrupta de la cúpula de Bankia ni l'estafa de les 
participacions preferents, a través de la Bústia i la feina contra la corrupció de Xnet. 
 



Atès que entenem que el dret la llibertat d'expressió i el dret d'informació són 
inalienables i totes les administracions han de vetllar per a complir-lo. 
 
Atès que l'Administració ha de ser valenta, innovadora i adoptar les mesures 
extraordinàries necessàries per acabar amb la xacra i l'estructura de la corrupció. 
 
Atès que La xarxa Tor és una eina que permet millorar la teva privacitat i seguretat a 
Internet. En navegar mitjançant Tor, la connexió passa a través d'una sèrie de túnels 
xifrats virtuals en lloc de fer-se per connexió directa, la qual cosa dificulta rastrejar la 
font de la informació protegint així la identitat de la persona que l'envia. La Interfície 
utilitzada és GlobaLeaks, un projecte de programari lliure del Hermes Center for 
Transparency and Digital Human Rights que, a més de ser usat a l'Estat espanyol per 
iniciatives ciutadanes com la Bústia de Xnet, és usat en tot el planeta per desenes de 
iniciatives activistes o institucionals: (https://en.wikipedia.org/wiki/GlobaLeaks# ). 
Atès que l'anonimat ha de ser una garantia no només desitjable sinó també 
demostrable per a l'usuari de la bústia. 
 
Per tot això, la CUP-Crida per Girona proposa que el Ple de l'Ajuntament de Girona 
acordi: 
 
Primer. La creació d'una Bústia Ètica : una bústia de denúncies ciutadanes contra la 
corrupció o altres pràctiques lesives per al bon govern de la ciutat de Girona a través 
de la qual , la ciutadania pot enviar - també de forma anònima i segura -, denúncies, 
pistes o indicis de casos que considera que l'Ajuntament hauria d'investigar. 
 
Segon. Que l'Ajuntament, un cop rebudes les denúncies, haurà de respondre a totes 
elles i investigar aquelles que consideri plausibles o enviar-les a la institució adequada. 
Paral·lelament, el denunciant conservarà el poder de revelar o no la seva identitat i 
tindrà constància de quin seguiment s'ha fet de la seva sol·licitud per poder supervisar-
la. 
 
Tercer. Que per garantir l'anonimat de les persones denunciants es farà servir el 
mecanisme de codi obert que permeti que ni l'Ajuntament conegui el receptor de la 
informació. Per a aquest objectiu proposem la utilització de l'eina esmentada, Tor. 
 
Quart. Que la comissió de seguiment de totes les denúncies estarà formada per 
membres de govern, representants dels grups polítics i el Defensor del Ciutadà i els 
representants del comitè d'empresa de l'ajuntament. Aquesta comissió es trobarà un 
mínim d'una vegada per trimestre. 
 
Cinquè. Contactar amb la iniciativa Xnet, per a la consulta i assessorament en la 
instal·lació de la Bústia ètica. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passaríem, ara sí, a les 
mocions presentades pels diferents grups municipals. En primer lloc hi ha una moció, 
la número 20, que presenta el Grup municipal CUP - Crida per Girona respecte a la 
creació d’una bústia ètica de denúncia. Substanciarà aquesta moció la senyora Ester 
Costa, endavant. 
 



Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. La 
democràcia necessita la col·laboració en igualtat de condicions entre institucions i la 
ciutadania vigilant i organitzada, aquesta bústia vol ser la posada en pràctica d’aquesta 
col·laboració, la corrupció no pot solucionar-se amb les institucions vigilants de si 
mateixes, la societat civil ha de jugar un paper central i constant, l’anonimat, o sigui 
l’ús d’eines com la Tor, permet corregir la asimetria entre institucions i multinacionals, 
que poden vigilar i perseguir, i la societat civil, els ciutadans del carrer, que poden patir 
represàlies quan participen realment de la governança dels béns comuns. Per això 
proposem facilitar eines d’anonimització per a la ciutadania i l’hem d’ajudar a 
implementar-les. Som conscients que vivim en una societat on tenim adormides les 
nostres capacitats de participació real, de presa de responsabilitats i de gestió de les 
nostres llibertats. Som conscients també que s’intentaran cometre abusos en l’ús de la 
bústia, però sempre seran menys que els abusos que es compleixin sense ella. 
 
La nostra proposta consisteix en un dispositiu digital gestionat per l’Ajuntament i a 
través d’ell la ciutadania pot enviar, també de forma anònima i segura, denúncies, 
pistes o indicis de casos que considera que l’Ajuntament hauria d’investigar. Un cop 
rebudes les denúncies, l’Ajuntament haurà de respondre a totes elles i investigar 
aquelles que considera poc plausibles o enviar-les a la institució adequada. D’altra 
banda, el denunciant conservarà el poder de revelar o no la seva identitat i tindrà 
constància de quin seguiment s’ha fet de la seva sol·licitud per poder supervisar-ho. 
 
Les raons per impulsar aquesta bústia és la necessitat que les persones que denunciïn 
puguin fer-ho de forma anònima, correspon a l’Ajuntament que rep la informació 
treballar i investigar per construir un cas sòlid o descartar la informació. En el cas que 
la informació enviada per un ciutadà derivi en una denúncia judicial, aquesta no pot ser 
anònima i, per tant, serà l’Ajuntament d’ofici la que denunciï, i les comunicacions 
anònimes simplement hauran servit per arribar a trobar unes proves que no s’haurien 
trobat mai sense aquest mecanisme. Res diferent a com ha funcionat sempre la 
premsa, a partir de fonts que romanen anònimes perquè són vulnerables. 
 
Aquesta estructura ens permet corregir una de les desigualtats més grans, la de la 
ciutadania davant l’Administració i les grans empreses. Administracions i corporacions 
tenen la força de controlar-nos i perseguir-nos, mentre nosaltres, els ciutadans de 
carrer, no podem fer el mateix, això crea la asimetria que és la font de tots els abusos. 
No apostem perquè les institucions fomentin les denúncies anònimes entre ciutadans 
iguals normals i corrents, ja que aquestes trenquen la solidaritat, però les eines han 
d’existir, com les tenen molts països en què sovint els nostres ajuntaments 
s’emmirallen i també ajuntaments com Barcelona i Sant Cugat del Vallès. La corrupció 
i el mal govern només es poden corregir sota la vigilància de la ciutadania, mai només 
des de dins, és la societat civil la que està contribuint a corregir. 
 
Per tot l’exposat, sense voler-nos estendre massa, des de la CUP - Crida per Girona 
us demanem que voteu a favor d’aquesta moció en pro de la democràcia. 
Moltes gràcies. 



 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat, senyora 
Costa, que la moció ja em preocupava, però la seva moció li he de dir que encara m’ha 
preocupat més. Sí que volen fomentar les denúncies secretes i anònimes, això és el 
que intenten fomentar, que això fa que sigui impune, denunciar anònimament i de 
manera secreta et deixa impune, pots inventar-te allò que et doni la gana i muntar un 
«lio» a una persona que és totalment innocent i que està fent la seva feina 
perfectament i amb tota la transparència del món, per tant, a nosaltres no ens trobarà 
a fomentar precisament això, la denúncia anònima, la denúncia secreta que crea 
impunitat i que crea, sincerament li dic, desequilibris i desnivells entre uns i altres. Les 
coses, jo agrairia que les digués pel seu nom, perquè el que fomenta la seva moció és 
això. 
Em preocupa més que facin demagògia i presentin aquesta moció amb un tema tan 
important i que preocupa tant els ciutadans com és la corrupció, també li dic, perquè 
és venir aquí a intentar posar sobre la taula un tema que preocupa molt tots els 
ciutadans i totes les ciutadanes, també els gironins i les gironines, i que avui per avui 
corrupció com a tal d’aquest Ajuntament no n’hi ha o no la coneixem, si n’hi ha i surt, 
després en parlarem i tots donarem la nostra opinió, però intentar crear una ombra de 
dubte sobre aquest Ajuntament a dia d’avui o sobre altres administracions 
supramunicipals, en aquest cas, a la ciutat de Girona o a la província de Girona –que 
no cal demanar disculpes, senyora Madrenas, quan es refereix a Girona com a 
província, no cal que demani disculpes, ja li dic, malgrat que abans ho ha fet–, doncs a 
un ens de la província de Girona com pot ser en aquest cas la diputació. Per tant, em 
preocupa que vulguin jugar amb aquest tema. 
 
A més, parlen de pràctiques lesives per al bon govern de la ciutat de Girona a través 
de la qual la ciutadania pot enviar. O sigui, està dient que els ciutadans li diguin a 
l’Ajuntament que el denuncien per pràctiques corruptes del propi Ajuntament. Home, 
és una mica surrealista, escolti, si algun ciutadà té indicis que hi ha alguna pràctica 
corrupta en aquest Ajuntament, que vagi a la policia o que vagi als jutjats i que ho 
denunciï i que s’iniciï el procés judicial que calgui. I encara menys quan ara en la seva 
intervenció, que això no ho han escrit, diu que a més després qui haurà de denunciar 
serà el propi Ajuntament. O sigui l’Ajuntament no haurà tingut les pistes, ni els indicis, 
no haurà tingut res, vostè vol que investigui i a més que denunciï. Home, sincerament 
li dic, crec que és allò de rizar demasiado el rizo, ja li dic. 
 
Per tant, nosaltres no li donarem suport a la seva moció i agrairíem que intentin no 
posar ombres de dubte sobre temes de corrupció en aquesta ciutat que crec que avui 
per avui no hi ha cap cas de corrupció i, per tant, els gironins i les gironines poden com 
a mínim estar orgullosos que no n’hi hagi hagut cap i jo crec també que tranquils en un 
futur i que siguin una mica més rigorosos i responsables, allò que deia el senyor 
Salellas al principi, que eren tan, bé, jo crec que no ho eren veient la foto que han 
posat del revés ja ho demostren. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
La senyora Pujola. 



 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, felicitar-los 
perquè veig que comencen vostès a complir les lleis, jo sé que com que no estan 
acostumats, potser es pensen que si s’aixequen veuran la foto bé, però el públic no la 
pot veure bé, però no passa res, vostès la giren una miqueta i estarà col·locada de 
forma perfecta, senyors de la CUP. 
 
Miri, senyora Costa, nosaltres hem de reconèixer que vostès mai ens deixen de 
sorprendre. Jo m’he molestat a buscar què significava corrupció, no? «En las 
organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de 
las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus 
gestores.» 
 
Li haig de dir que així com les propostes de la moció em semblen correctes, al redactat 
de la moció creiem que li falten molts matisos i molts detalls, perquè per corrupció no 
només hem d’entendre la de Bankia, la de Pujol, la del cas Palau de la Música o la 
dels ERE d’Andalusia, sinó també el concepte d’allò que sense haver de ser un 
director general, un alcalde o un expresident també de comunitat autònoma poden fer 
individus o càrrecs electes obviant els seus deures i les seves obligacions. Si vol, 
podem parlar de fer servir el càrrec o la visibilitat per a accions il·lícites o il·legals com 
accedir sense autorització a dependències de l’Ajuntament actuant de forma que el 
consistori incompleixi la Llei de banderes, podem parlar d’animar ocupacions il·legals, 
podem parlar d’aquell comportament que vulnera els pactes i els acords filtrant, per 
exemple, informació a entorns o mitjans de comunicació, podem parlar d’animar, 
fomentar o de permetre que les joventuts d’un partit ocupin seus de partits polítics 
«amedrentant» els treballadors i simpatitzants que allà es troben, podem parlar també 
del comportament irrespectuós que crema fotos i que crema banderes. Al cap i a la fi, 
senyora Costa, corrupció són moltes coses i, com pot veure, no sempre tothom està al 
marge d’aquestes actuacions. 
 
Dit això, si per bústia ètica entenem un llistat de fets a recordar, no sé si és molt útil, la 
veritat, no crec que sigui molt útil, però per altra banda, no obstant, si l’observatori ha 
d’incloure eines que evitin la creació de nous espais de corrupció de qualsevol tipus, 
no hi podem estar més d’acord. Però, senyora Costa, en tot cas, evitar la demagògia i 
el populisme hauria de ser el punt fonamental d’aquesta bústia i en aquest moment no 
sabem ben bé a quin tipus de corrupció es refereixen vostès, a tota mena o només 
aquella que li permet una rendibilització dels resultats electorals fet servei el nou 
organisme per al seu profit? Nosaltres creiem, senyora Costa, i esperem que no sigui 
això últim, doncs seria, i com diu la dita, como poner al zorro guardando a las gallinas. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres el 
nostre vot serà l’abstenció, serà l’abstenció perquè compartim el fons d’aquesta moció, 
que és avançar en les bones pràctiques, en la transparència, en la persecució de la 
corrupció, però sí que és veritat que el mètode que es proposa ens sembla que, bé, 
ens genera dubtes, ens genera dubtes en el sentit que, per exemple, la instauració 
d’aquesta bústia per part de l’entitat a la qual feu referència, que és Xnet, ells mateixos 
diuen en la seva pròpia web que estan desbordats. Què no ens assegura que això 



també pugui passar amb una administració pública com és l’Ajuntament? I, per tant, si 
el criteri per decidir a quines denúncies es dona seguiment i a quines no és de la 
pròpia Administració, també s’està incorrent en una certa incoherència, perquè 
possiblement no li interessi al propi Ajuntament perseguir aquelles que possiblement 
en pugui sortir més perjudicat. Ja sé que no seria el cas, no és que ho posi en dubte, 
però en el fons no estem garantint l’objectiu final d’aquesta bústia. Ens sembla que pot 
haver-hi, per tant, aquest ús abusiu. Això és possible segurament en alguns entorns, 
però en canvi en una Administració pública els recursos són limitats i, per tant, com 
destriar les que es dona recorregut de les que no. A més a més, es pot donar empara 
a possibles injúries o calúmnies soterrades, fins i tot entre els propis treballadors, 
perquè tenen accés a informació que pot comprometre companys i, per tant, si es fa 
de forma anònima ens sembla que hi ha alguns riscos. A més a més, els recursos 
necessaris, en cas que es generalitzés, com deia, serien molt elevats, perquè podria, 
el que està passant amb la pròpia bústia d’Xnet, que estan desbordats i, per tant, no li 
poden donar seguiment a totes les peticions que reben. 
I després tampoc queda clar, en el cas que s’actuï de fora anònima, com es compensa 
aquella persona que hagi estat investigada de forma infructuosa. Perquè evidentment 
es pot acabar sabent que hi ha una investigació oberta, però si finalment això no porta 
enlloc el fet que s’hagi fet de forma anònima és difícil que es pugui revertir, no? 
Nosaltres hem preguntat a experts en la matèria, en dret, i fins i tot amb advocats 
progressistes, i ells ens comenten que això no s’ajusta a dret, que és contrari a la llei 
de procediment i que, per tant, s’hauria de buscar una altra fórmula o intentar polir-la 
d’alguna manera per tal que es permetés la finalitat que busca aquesta moció, però 
sense utilitzar aquesta forma anònima. De fet, el propi sistema ja permet la denúncia 
de forma, garantint-ne la privacitat i eines com el defensor o com els propis cossos de 
seguretat, doncs segurament ja permetrien tirar endavant això i el que s’hauria de fer 
és potenciar canals de comunicació amb la ciutadania per tal que, en funció del tipus 
de denúncia, que la ciutadania fos conscient de quins canals disposa i, per tant, fer-ne 
difusió i propaganda per tal que fossin més utilitzats en cas que hi hagués aquesta 
necessitat. Bé, per tot això, com deia, ens abstindrem. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, i 
manifestant la mateixa repulsa envers la corrupció, el que sí que voldríem trencar una 
llança de forma pública, perquè a voltes sembla que això s’oblida, de la immensa 
majoria de gent, persones, homes i dones, que han decidit dedicar-se al servei públic i 
que estan dedicant-se a la política, que no són ni han estat mai corruptes i que són 
titllats últimament per aquesta presumpció que recau en tota la gent que ens dediquem 
a la política perquè se n’abusa de determinats conceptes, i els que n’han fet són una 
minoria, se’ls ha de criticar, la repulsa ha de ser-hi i evidentment, si la investigació 
perdura, han de ser condemnats i evidentment han de complir la llei. 
 
Dit això, el que preocupa de la seva moció és que canvien un principi fonamental del 
dret, transformen el principi de presumpció d’innocència en el principi de culpabilitat. 
És a dir, canvien i fan un gir total en un principi fonamental. Semblaria que el que val 
és el principi de culpabilitat i no el principi d’innocència. Això és el que estava dient el 
senyor Terés fa un moment quan ha consultat aquests advocats progressistes, que 
algun dia m’agradaria conèixer, perquè tots opinem exactament el mateix, vull dir, no 



fa falta titllar un de progressista o no progressista per opinar respecte a una realitat. 
Evidentment l’anonimat el que genera és la pèrdua també d’un altre principi 
fonamental que és el principi de responsabilitat, senyor Salellas, que és un altre 
principi molt important en un estat de dret, el principi de responsabilitat envers els 
propis actes que fa cadascú. I el fet d’estar anònim i permetre denúncia anònima, el 
que fa és que es dilueix aquest concepte de responsabilitat i es permet fer acusacions 
que poden portar, com li estava dient el senyor Terés, a situacions realment molt 
complexes. 
 
Fa molt poc jo li vaig dir que li convenia a tots, no a vostè, a tots, llegir un llibre que es 
diu Patria, no sé si l’ha començat o no l’ha començat, però és un llibre que reflecteix 
una realitat que va patir el País Basc en un determinat moment. Hi ha un passatge 
molt interessant d’aquest llibre i és que quan es pinta una paret i s’acusa una persona 
determinada utilitzant l’anonimat es generen fractures familiars, fractures socials i 
evidentment es trenca la convivència. Hem de ser molt curosos quan pretenem aixecar 
una bandera de no sé què i ser paradigmes de no sé què de ser molt curosos a 
protegir quelcom molt important, que és el dret a una convivència, i sobretot el que li 
deia, a la responsabilitat i al principi d’innocència. 
Per això hi votarem en contra. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Costa. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
no penso contestar pràcticament res del que s’ha dit aquí, perquè l’única cosa que s’ha 
fet ha sigut tergiversar tot el que hem comentat: ens esteu dient que estem parlant 
d’il·legalitats i que ens carreguem drets fonamentals. La senyora Veray que m’expliqui 
què ha fet el seu partit en contra la corrupció, potser que en parlem. 
 
En fi, jo tot el que he sentit aquí no té res a veure amb la moció que nosaltres hem 
presentat; sincerament, no penso contestar. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Passem a la votació de 
la moció. 
Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, la moció 
presentada per la CUP - Crida per Girona per a la creació d’una bústia ètica de 
denúncia de la corrupció i males pràctiques públiques, amb els vots en contra del Grup 
Municipal Convergència i Unió, integrat per nou membres, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, i el Partit Popular, integrat per un membre; 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, i el vot a favor del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres. 
 
Sra. Marta Madrenas i 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, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Vots a favor: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
 
 
21. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans per a la Protecció de la 
Marca Girona. 
 
Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi: 
 
Girona és molt més que una ciutat, Girona ha esdevingut marca gràcies a una 
manera de ser i de fer dels gironins, a excel·lents empreses de la nostra ciutat, al 
turisme, a la gastronomia, a la cultura, i l'esport. 
 
La marca Girona, per tant, ha de potenciar la seva imatge i força, i ha de saber 
transmetre en tot moment els valors d'igualtat, respecte, diversitat, esforç, constància 
i qualitat. 
 
L'ús generalitzat del nom de la ciutat sense atributs mínims que garanteixin la 
consistència del seu valor simbòlic, prestigi i bona reputació, facilita la pèrdua de la 
seva força i imatge, així com l'associació de la nostra ciutat a productes i serveis que 
no mereixen aquesta associació o a valors que no li son propis. 
 
Tots coneixem casos del mal ús del nom d'un municipi que ha acabat associant- se a 
turisme de borratxera, de poca qualitat, tot fent malbé la imatge de la ciutat, tant a 
nivell nacional com internacional. Casos com aquest, vinculat a turisme, gestió, 
empresa o ciutadania es podrien produir fent un mal ús d' una marca o veient-se 
associada a comportaments o dinàmiques poc ètiques o que erosionen el bon nom 
de la ciutat. 
 



L'ajuntament ha de vetllar creant un sistema de seguiment de l'ús de la seva marca i 
quins atributs han de complir aquelles empreses i activitats que aprofiten  i exploten 
el nom de la nostra ciutat. La potenciació de la marca Girona és un element de 
present i futur imprescindible tant pel teixit econòmic com pel sentiment d'orgull i 
identificació dels ciutadans i ciutadanes de Girona. 
 
L'ajuntament ha de fer el seu paper institucional i gestor que permeti evitar 
utilitzacions comercials abusives. 
 
Girona és més que una marca merament turística i els ens públics i privats hem de 
potenciar tot allò que fa créixer el nostre número de visitants però també de 
productes i serveis de qualitat. 
 
La gestió i supervisió del nom de la marca que ens representa a tots ha de ser real i 
ha de buscar mantenir i incrementar la reputació i prestigi d'allò que entre tots hem 
anat creant, és per això que l'ajuntament, mitjançant els organismes creats a tal 
efecte hauria de poder reconèixer i premiar a aquelles iniciatives que facin més gran 
el nostre nom. 
 
La imatge que projectem a l'exterior: anuncis, sèries de TV o pel·lícules també son 
elements que, ben portats, enriqueixen, aporten valor, orgull de pertinença i projecció 
internacional,  raó per la qual aquesta imatge positiva també hauria de ser una de les 
competències a perfilar al reglament que entre tots ens hauríem  de dotar. En una 
ciutat del segle XXI s'ha d'assumir riscos, promoure iniciatives i innovar. 
 
La relació entre marques comercials, la ciutat i les dinàmiques que entre tots portem 
a terme poden generar beneficis per totes les parts, per això és  de l'interès de 
tothom mantenir el bon nom de la nostra marca a través d'una planificació estratègica 
que sigui eficaç i que es recolzi en els principis de la participació ciutadana, la 
col·laboració i cooperació público-privada, el debat plural, el consens, el compromís 
en l'acció i sobretot la unitat en la defensa dels temes clau. 
 
PROPOSEM: 
 
a. Registre de la marca col·lectiva "Girona" a l'oficina espanyola de patents i 

marques i estudiar la possibilitat d'incorporar-ho també a la Oficina de Propietat 
Intel·lectual de la UE (EUIPO) per vigilar-ne l'ús comercial i prevenir-ne el mal ús. 

b. Creació d'una comissió per redactar el reglament de la marca Girona. 
c. Creació d'un organisme municipal que gestioni la marca i treballi en la projecció 

de la ciutat a tots els nivells. 
d. Estudiar l'Adhesió a associacions de marques de primer nivell nacional i 

internacional que protegeixi els interessos comercials i jurídics de Girona, com per 
exemple l'associació de marques de renom espanyoles format per importants 
empreses i institucions de l'Estat 

 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem, doncs, a la moció 
número 21, en aquest cas, presentada pel Grup Municipal de Ciutadans, respecte a la 
protecció de la marca Girona. Senyora Pujola. 
 



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. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Hem parlat amb la regidora 
Plana i si bé nosaltres destaquem el nostre interès en la marca Girona, en la seva 
projecció, protecció i ordenació, en aquest plenari la deixarem sobre la taula. 
 
Creiem que és una moció que no s’ha estudiat en profunditat, regidora, i per això ens 
posem a disposició tant de l’equip de govern com dels altres grups municipals per 
aclarir qualsevol dubte que pugui existir.  
 
I nosaltres només volem insistir en l’acceleració necessària de la creació de la marca 
en el temps més breu possible, perquè creiem que és interès de tots. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pujola. 
 
 
22. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular Català de rebuig al 
referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d'octubre de 2017. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
Atès que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat la pregunta i 
la data per a la celebració d'un referèndum il·legal el proper 1 d'octubre. 
 
Atès que no estem d'acord ni compartim la celebració unilateral i al marge de la 
legalitat democràtica vigent d'aquest referèndum. 
 
Atès que s'ha de salvaguardar i garantir que es respectin els drets de tots els 
catalans i catalanes, no només dels que el Govern de la Generalitat vol representar 
amb el seu procés secessionista. 
 
El grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple d'aquest 
Ajuntament, l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Girona a no donar suport ni 
proporcionar cap tipus d'ajuda, ni recurs material o de personal municipal, a la 
celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar el dia 1 d'octubre. 
 
SEGON.- Que l'Ajuntament de Girona abandoni de forma immediata l'Associació de 
Municipis per la Independència (AMI). 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords a les AAVV del  municipi, a la Generalitat  de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Girona, al Congrés dels 
Diputats i a la Delegació del Govern d'Espanya a Catalunya. 
 



Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Per tant, passaríem a la moció 
número 22, en aquest cas, presentada pel Grup Municipal del Partit Popular Català. 
La senyora Veray, té la paraula. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Estava preparada 
per intervenir a la de la marca Girona, em sap greu, però és que no sabia que es 
quedava sobre la taula. 
 
No, amb relació a la moció que presenta el meu grup, i abans de començar la seva 
explicació, dues coses. Una, a últim moment i just abans d’entrar al plenari, a les sis 
menys cinc se’ns ha fet entrega d’un informe del secretari, que desconec quina és la 
raó per la qual el secretari fa aquest informe, tenint en compte que la moció que el 
meu grup presenta no parla de res que no tingui a veure –que en aquell moment es va 
demanar l’informe per això– amb una competència d’aquest Ajuntament, perquè, 
precisament, el que demana és que aquest Ajuntament no doni cap mena d’ajuda ni 
recurs, ni material ni personal, ni, per tant, de recursos humans, amb relació al 
referèndum il·legal que es pretén celebrar el dia 1 d’octubre. Ni tampoc va ni es 
dirigeix a cap acord del Parlament de Catalunya, que és en el que es basa l’informe 
del secretari. Per tant, sí que m’ha sorprès una mica aquest informe, tenint en compte 
que desconec quin és el motiu pel qual s’ha fet. 
 
Dit això, també l’altra apreciació, tenint en compte que el portaveu del seu partit, 
doncs, el dia de la Junta de Portaveus em deia que jurídicament era molt fluixa, la 
moció. Efectivament, podríem haver fet una moció amb un fonament i una exposició de 
motius de tres i quatre pàgines, però crec que tots hem debatut i hem parlat molt 
d’aquest tema; per tant, tots saben el que pensa el meu grup municipal amb relació al 
referèndum il·legal que volen celebrar –ara ja sabem quin dia, l’1 d’octubre, i amb 
quina pregunta. I tenint en compte que al final el que es vota són la proposta d’acord i 
el que s’envia als ajuntaments i a qui es diu que s’ha de traslladar són només les 
propostes d’acord, vam considerar que era millor, doncs, enfocar la moció a allò que 
anava, i és que atès que el president de la Generalitat, el senyor Puigdemont, ja ha 
anunciat quin dia i quina pregunta, doncs, vol fer en el referèndum il·legal que serà el 
proper, ho ha anunciat, que seria el proper 1 d’octubre; atès que nosaltres, el meu 
grup municipal i el meu partit, la meva formació política no està d’acord ni comparteix 
la celebració d’aquest referèndum unilateral i al marge de la legalitat democràtica 
vigent, i perquè creiem que s’han de salvaguardar i garantir que es respectin els drets 
de tots els catalans i les catalanes i, per tant, de tots els gironins i les gironines i no 
només d’aquells que pensen com el Govern de la Generalitat, que és qui proposa 
aquest referèndum il·legal, nosaltres avui demanem a aquest Ajuntament que es 
comprometi –com deia–, doncs, a no donar cap mena de suport ni a proporcionar cap 
mena d’ajuda ni recurs material ni de recursos humans municipals a la celebració 
d’aquest referèndum il·legal que es pretén fer el dia 1 d’octubre. Que hi hagi aquest 
compromís, malgrat nosaltres seguim defensant, i així ho avanço, que l’1 d’octubre no 
hi haurà cap referèndum il·legal a Catalunya. 
 



I també allò que li hem demanat reiteradament, que tampoc crec que sorprengui ningú, 
que és que aquest Ajuntament abandoni l’Associació de Municipis per la 
Independència, l’AMI, i destini els recursos que ara destina a pagar la quota de l’AMI a 
altres polítiques d’aquest Ajuntament. Tampoc crec que sorprengui ningú; és més, 
hem tingut debats en aquest plenari sobre aquest tema i, per tant, tots saben el que 
penso. 
 
La moció diu això. És molt concreta i és molt clara. Nosaltres, i també ho avanço, no 
hem demanat un informe jurídic al secretari amb relació a si l’Ajuntament decidís, 
perquè sabem per declaracions públiques als mitjans de comunicació que l’alcaldessa 
s’ha compromès a donar aquest recolzament que nosaltres li demanem que es 
comprometi a no donar, no li hem demanat avui, perquè el referèndum il·legal no està 
convocat oficialment. I, per tant, nosaltres el dia que el president de la Generalitat signi 
alguna cosa, demanarem que el secretari ens digui jurídicament quina és la 
repercussió que pot tenir per als regidors, per a l’Ajuntament i per a la ciutat en general 
el fet que vostès, doncs, vulguin donar suport a un referèndum il·legal.  
 
Perquè si una cosa diu l’informe del secretari, que desconec qui l’ha demanat, que es 
refereix a l’informe que ja ens va facilitar al mes de novembre, és que tots els poders 
públics i, en aquest cas també, l’Ajuntament i els regidors, estan obligats al compliment 
de les sentències del Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional ja ha dit que 
el referèndum que es vol fer a Catalunya és il·legal i que no es pot fer, perquè no 
correspon a la legalitat democràtica vigent i, per tant, no té cabuda a la Constitució 
espanyola. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. I, senyora Veray, aquesta és 
una moció que nosaltres esperàvem i a la qual no podem fer una altra cosa, doncs, 
que sumar-nos-hi. 
 
Creiem que independentment de la ideologia o sensibilitat que tingui qualsevol 
persona, des de Ciutadans, tal com hem dit sempre, respectem l’estat de dret, les lleis, 
els procediments i també les sentències. 
 
Entenem que la línia coherent que ha de mantenir tot partit i persona pot tenir matisos, 
però no pot tenir grans canvis o girs que facin defensar avui una cosa i demà una altra. 
Que hi hagi un partit o una coalició que digui que les sentències del Constitucional 
estan polititzades quan no atén els seus interessos i que, per altra banda, qualifiqui 
d’exemplars les sentències que responen millor als seus plantejaments, ens demostra 
que preferirien una justícia més propera físicament i també ideològicament, però no 
per això millor. 
 
Aquesta moció no tracta només d’un referèndum, sinó també del respecte a les lleis, a 
l’ordenament i molt especialment al respecte que mereixen els nostres funcionaris. 
Creiem que tota llei té el seu mecanisme d’esmena i millora i no té cap sentit que es 
puguin vulnerar ordenaments de manera parcial i interessada. Perquè quina credibilitat 



té un ajuntament que incompleix unes lleis per fer complir-ne unes altres de dubtosa 
legitimitat o considerades il·legals. 
 
Quina legitimitat té un màxim representant que permet vulnerar drets i sentències? 
Creiem que la funció del polític a l’ajuntament no hauria de ser la d’enquistar-se al 
poder, sinó ser un gestor que opera en un marc estable, un marc conegut i previsible 
que es recolza en la tasca dels funcionaris de l’ajuntament per portar a terme les 
millores que aquesta ciutat necessita. 
 
L’abandonament de l’AMI no és una sol·licitud nova en aquest Ajuntament ni estranya 
en aquest grup municipal, perquè no té sentit participar com a ajuntament en una 
institució que divideix entre bons i dolents, parcial i gens transparent i que només 
comporta una despesa per a la ciutat de Girona.  
 
Per suposat –com ja he dit–, votarem que sí a la moció, no sense abans demanar a la 
senyora Veray que transmeti al seu partit que també des d’aquell posicionament d’un 
partit constitucionalista com el nostre demanem que deixem les tàctiques electoralistes 
per centrar-nos a la resolució dels temes oberts i que en ocasions via determinats 
grups de comunicació fa que sembli tot a l’abisme, quan segurament, doncs, creiem 
que amb certs canvis i rectificacions que no comportessin vulneració de lleis estaríem 
més a prop, doncs, del final que del principi de tots aquests temes. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara intervindrà 
la senyora Sílvia Paneque, en nom del PSC, perquè saben vostès que tenim aquest 
acord de govern que en aquests temes, doncs, expressaran la seva pròpia opció. 
Senyora Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Ho deia vostè mateixa, 
senyora Veray, en començar la seva intervenció, i és que definir aquest text que avui 
presenta vostè com a moció política em sembla del tot equivocat. De fet, aquest text té 
de tot menys argumentari polític, però això no fa més que reflectir allò que el Partit 
Popular està expressant els últims anys al respecte del conflicte entre Catalunya i 
Espanya. 
 
Vostè coneix perfectament el nostre posicionament, però no em fa res repetir-lo. I ja li 
ho avanço, si vostè ens està preguntant si compartim l’aplicació de la duresa de la llei, 
aquest no és el model del Socialistes. La meva opinió –com li deia– ja la coneix: el 
model del Partit Popular de recollir signatures en contra de Catalunya i portar l’Estatut 
al Tribunal Constitucional no és el model dels Socialistes. I tot això acompanyat d’una 
corrupció sistèmica d’aquells que han pensat que Espanya era el seu cortijo, i l’han 
portat al pitjor moment de la seva història en democràcia. 
 
Per tant, li ho diré en paraules que el senyor Albiol pugui entendre, ja que sabem que 
quan acaben aquest tipus de mocions, vostè surt corrents a fer la trucada al seu cap 
orgànic: que Déu salvi la unitat d’Espanya dels patriotes del Partit Popular, de Rajoy i 
d’Albiol, perquè mai s’havia vist una situació a Espanya tan corrupta i tan lluny de la 
unitat i de la fraternitat dels pobles d’Espanya que havia imperat. 
I el que no entenc és que vostè, que no para de repetir que vol unir, presenti aquesta 
moció precisament per veure la separació dels diferents posicionaments entre els 



grups municipals. Vostè suposo que avui pretén que el PSC triï un bàndol, que és el 
que estan intentant moció rere moció; tothom ho entendria millor, oi?, i per mi també 
seria més fàcil, però no ho penso fer, perquè penso que Catalunya no ho mereix: no 
tenim bàndol en aquesta qüestió. I espero que aquest posicionament algun dia aporti 
un gra de sorra perquè a Catalunya no hi hagi confrontacions ni bàndols passi el que 
passi. 
 
Però, vostè en aquest escenari ha decidit presentar una moció estèril per intentar, 
suposo, generar titulars a nivell nacional, que és l’única manera que vostè té de sortir a 
premsa. I la veritat és que, com vostè sap, a mi m’agrada estar centrada a Girona i no 
pretenc jugar a aquest joc. 
 
El dia que nosaltres vàrem votar en contra de la judicialització de la política, que és un 
posicionament que defensem els Socialistes, l’endemà vam veure per sorpresa nostra 
com el senyor Albiol, movent la moció a davant de les càmeres, parlava dels 
Socialistes gironins titllant-nos de traïdors i de poc coherents i, fins i tot, que anàvem 
en contra del posicionament dels Socialistes a nivell de Catalunya. 
 
Senyora Veray, vostè crec que té capacitat per separar la política i la relació fora 
d’aquest plenari, però avui li haig de dir que porta ja unes quantes vegades anant més 
enllà del que hauria de ser normal en política. I si presenta aquesta moció per tornar a 
córrer a buscar el senyor Albiol o per generar alguns titulars, que sàpiga que nosaltres 
ja no ens queda més estómac per jugar a aquest joc. 
 
Assistim amb preocupació i cada vegada ens sembla una situació més greu l’ascens 
de tensió entre opinions dures entre els nacionalistes espanyols i els independentistes. 
I en aquest escenari, senyora Veray, li haig de dir que no recordo una moció més inútil 
i estèril com la que avui presenta vostè aquí. 
 
Miri vostè la composició d’aquest plenari, de veritat venia vostè avui a aquest Ple 
pensant que aconseguiria. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyora 
Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): - sí, acabo - tretze vots perquè aquesta moció 
tirés endavant? Aquí es veu clarament que la seva única voluntat era la de generar 
titulars a través del senyor García Albiol. Per tant, senyora Veray, aquesta moció no 
tindrà el suport dels Socialistes de Catalunya. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Miri, començaré 
per una lliçó, si m’ho permet, de matemàtiques bastant senzilla, que segur que vostè 
en va aprendre a l’escola on anava. 
 
Eleccions municipals del 2015 a la ciutat de Girona, si vostè compta el resultat dels 
partits que es presentaven a favor del referèndum –i no hi compto el Partit dels 
Socialistes de Catalunya–, 25.000 vots; si compto els que s’hi presentaven en contra, 
10.200 vots. És a dir, 71 per cent a un 29 per cent. En aquests 10.000 hi he comptat el 



Partit dels Socialistes de Catalunya, que diuen que no escullen el bàndol –no sé si vol 
dir que no estan a favor del referèndum o hi estan. Per tant, si els traguéssim, com una 
mena de satèl·lit que està allà fora, la situació seria encara més bèstia: seria 71 per 
cent a favor i tan sols un 15 per cent en contra que es faci un referèndum a la ciutat de 
Girona. 
 
Això és el que volen els gironins i les gironines, senyora Veray i senyora Pujola; això 
és el que volen, ho van dir clarament el 2015. Ho van tornar a dir llavors el setembre. 
Però és que aquest és el resultat. Vostès ens venen a dir aquí que no, que allò que 
van votar democràticament en unes urnes, els gironins i les gironines, que no, que 
vostès tenen una mena de llei superior que diuen que no, que no es pot fer el que 
volen els gironins i les gironines, que no toca, que, a més, és que el que no toca és 
votar, que el que no toca és posar urnes, que el que no toca és que decidim el nostre 
futur polític com a nació. Els estan dient això als gironins i a les gironines; els estan 
dient: «Mirin, allò que vostès pensen millor es quedin a casa, millor callin, millor no 
surtin a reivindicar-ho.» Això és el que volen, el que volen és que abaixem el cap i 
diguem sí a tot, «sí, bwana». És el que volen, «sí, bwana» al que es diu de l’Estat 
espanyol. I em sap greu, però viuen en una ciutat que no vol això; per tant, acceptin la 
realitat, si us plau, acceptin-la d’una vegada per totes i posin-se al costat de la 
democràcia. 
 
Perquè sí que hi ha un bàndol, senyora Paneque, en aquest moment: sí, n’hi ha un –
n’hi ha un–, des del nostre punt de vista n’hi ha un, que és el de poder fer un 
referèndum i defensar la democràcia que els gironins i les gironines i la resta de 
catalans i catalanes puguin votar per allò que han decidit que s’ha de votar, en 
reiterades eleccions. Sí, i ja sé que el senyor Sánchez s’ha posat al costat del senyor 
Rajoy per dir que l’1 d’octubre no s’ha de votar; no, home, ja ho sé –ja sé que em fa 
això amb el cap–, però és que és el seu secretari general, i vostè va fer un míting amb 
ell per defensar que fos el secretari general. No em digui que no tenen res a veure, 
perquè va defensar la seva candidatura un dia públicament. I ja sé que el seu secretari 
general del PSOE diu això. 
 
Però nosaltres creiem que el referèndum s’ha de defensar, té legitimitat democràtica, 
tota, la dels gironins i les gironines i la dels catalans i les catalanes. L’octubre votarem, 
l’octubre guanyarem i el 2 d’octubre aplicarem els resultats. I, evidentment, utilitzem… 
Si em deixa quinze segons, per dir-li a la senyora alcaldessa que Marta Madrenas 
s’associï al nom de Jordi Baiget o de Mercè Conesa; no, nosaltres el que volem és una 
alcaldessa determinada. Vostè fins ara ha sortit i ha declarat sempre que això serà 
així; esperem que continuï així, perquè, evidentment, sentir el senyor Baiget o la 
senyora Conesa no dóna confiança en l’escenari actual. Necessitem polítics ferms i 
polítics determinats, i esperem que vostè estigui on li toca estar com a alcaldessa de la 
nostra ciutat. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Roca. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Senyora Veray, té raó vostè, ha començat la defensa de la seva moció dient que tots 
els aquí presents sabem perfectament quin posicionament tindrem davant d’aquest 
text. 



 
I jo sí que li agraeixo que hagi fet una moció tan precisa i tan curta, i la meva 
intervenció també serà molt precisa i molt curta: com vostè ja sap, nosaltres no 
donarem suport a aquesta moció, perquè votar és la voluntat de la majoria dels 
ciutadans de Girona, votar l’1 d’octubre, i nosaltres no anirem mai en contra de la 
voluntat de les persones. 
 
Tota aquesta gent que vol votar són la gent que a les passades eleccions varen triar 
forces polítiques independentistes. 
També li he de dir que tenim confiança absoluta en el Govern del nostre país, en el 
president Puigdemont, i confiança també en aquest Ajuntament. Estem convençuts 
que seguirà la voluntat del poble i posarà les urnes i nosaltres els ajudarem que sigui 
així. Per tant, estem convençuts que votarem. 
 
I a mi el que m’agradaria, senyora Veray, és que vostè també ajudés en democràcia 
com estem que poguéssim votar, que ajudés que poguéssim posar les urnes, que tot 
el país, la gent pogués mobilitzar-se i que una vegada això estigui segur, vostè fes 
campanya pel no i jo faré campanya pel sí, amb arguments, eh? I ens trobarem en els 
arguments i les idees. A mi és això el que m’agradaria. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Ens trobem de nou amb 
una moció que jo li diria la moció de la prejudicialització dels companys, però bé. 
 
Contestaré molt breument el que demana pròpiament la moció sense entrar a debats 
que van més enllà. Es parla, al primer punt, d’un compromís: evidentment, el Govern 
d’aquesta ciutat es compromet i estarà al costat dels ciutadans de Girona a fi que 
puguin expressar-se quant als seus pensaments i d’una manera democràtica. Això és 
el que demanava la moció i això és el que manifestem. I aquest compromís sempre hi 
serà en favor de tots aquells que vulguin defensar la democràcia. 
 
Respecte al segon punt, de l’abandonament de l’AMI: evidentment, ho han dit els 
portaveus que m’han precedit és ben clar el nombre de persones i de representants de 
partits polítics que tenen molt clar que volen estar a l’AMI, i això és una decisió 
democràtica escollida per aquest plenari i, per tant, la seguirem mantenint. 
Per tot això, votarem en contra de la moció. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per al·lusions 
del senyor Salellas, per aquella. Vostè, per què, senyora Pujola? 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Jo per al·lusions del senyor Salellas vull intervenir 
molt breument. Home, alcaldessa, la moció no l’ha presentada el meu grup, 
alcaldessa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Parli tranquil·lament. 
Quina al·lusió exactament? 
 



Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Home, per les paraules que ha dirigit el senyor 
Salellas cap a mi, quan interpreto que si a alguna persona s’havia de dirigir era a la 
senyora Veray i era al Partit Popular Català, que presentava la moció; no era 
Ciutadans. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Doncs, ja està? 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): No, no està. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Això no és una al·lusió. Em digui 
quina al·lusió li han fet. Jo he vist clara l’al·lusió que han fet a la senyora Paneque, 
però a vostè no he vist que li diguessin cap al·lusió a vostè. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Si el senyor Salellas es dirigeix directament a la 
senyora Pujola, entenc, alcaldessa, que és una al·lusió. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, molt ràpida. Digui. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Jo, senyor Salellas, això del «sí, bwana», i miri que 
sóc políglota, eh?, però encara mai ho he escoltat. Potser, no ho sé, deu ser que tinc 
més respecte que vostè –deu ser que tinc més respecte que vostè. 
 
I pel tema de les eleccions, senyor Salellas, potser li pot dir algun company que té de 
partit, algun company molt proper que té al Parlament que li expliqui una miqueta quin 
és el posicionament de Ciutadans, perquè sempre –sempre– hem dit que volem votar, 
i hem demanat al senyor Puigdemont que posi les urnes amb garanties democràtiques 
en eleccions de veritat, senyor Salellas. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Ara deixaré també un 
moment a la senyora Paneque per les al·lusions del senyor Salellas i perquè la 
senyora Veray, evidentment, pugui fer el tancament. I molt breu, si us plau, també. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): És molt breu i sense cap ànim de polemitzar, 
senyor Salellas, però el secretari general del PSOE és el senyor Pedro Sánchez; 
efectivament, jo hi vaig donar suport. El meu primer secretari és Miquel Iceta. I vostè, 
que mostra un interès sempre tan gran per la vida orgànica del PSC, si més no a 
través de Twitter, m’estranyava que no ho sabés. 
 
En tot cas, quan parlava de bàndols, senyor Salellas, el que vull dir és que estem 
comptats i recomptats. Ho hem fet el 9N, ho vam fer en unes eleccions que vostès 
mateixos van dir que eren plebiscitàries, i el que crec que no es pot construir és un 
projecte polític per a Catalunya amb la meitat de Catalunya. A això és al que em 
referia.  
 
(Comentaris de fons.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Silenci, si us plau. Senyora 
Veray. 
 



Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo li he de 
dir, eh?, senyora Paneque, que assisteixo amb preocupació a la seva intervenció. 
Aquest és el problema quan li escriuen una intervenció i no és capaç de canviar-la 
quan escolta la meva, perquè és que no m’he referit a vostè per a res. Ni al Partit 
Socialista. 
 
De fet, crec que he sigut l’única, crec que he sigut l’única dels que m’han precedit, fins 
que ha arribat la senyora Roca, que ha tornat a baixar el to, que no s’ha referit a vostè. 
Per tant, li he de dir, la seva intervenció ha estat fora de lloc: és que jo no m’he posat 
ni amb el Partit Socialista ni amb vostè; he vingut a defensar la meva moció, el punt de 
vista del meu partit. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, senyora Veray, és que 
la senyora Paneque estava responent al senyor Salellas, no s’estava referint a res de 
vostè. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Home, perdona, ha fet una intervenció contra mi 
total.  
(Algú diu de fons: «A la primera intervenció.») 
Jo estic tancant la ronda, dic jo, que he presentat la moció. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, vostè ara està tancant la 
ronda, però ho dic perquè com que semblava que ara li estava dient que aquestes, 
però ella estava contestant el senyor Salellas. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, la primera intervenció, senyora alcaldessa, 
que no l’ha escoltada? Home, si s’ha posat el nom de Xavier García Albiol vint-i-cinc 
vegades a la boca! 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, d’acord, doncs, 
continuï. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Amb tres minuts ha dit més vegades ella «el 
senyor Albiol» que jo en el temps que porto en aquest plenari, imagini’s. 
Per tant, jo crec que li han escrit una intervenció i s’ha equivocat, perquè jo he sigut 
molt curosa, no he parlat del PSC ni he parlat del Pedro Sánchez ni de l’Iceta ni de 
ningú. 
 
I, mirin, el nombre de vots –i ho dic per a tots en general–, el nombre de vots d’unes 
eleccions a mi no em faran renunciar a defensar les meves conviccions i a defensar 
l’estat de dret. I això és el que jo he fet, i el meu partit polític i el meu grup municipal, a 
través d’aquesta moció: un 15 per cent, doncs, es mereix la feina. Un 15 per cent diu 
vostè que només; doncs, mereix la pena, perquè són gironins i gironines. I, per tant, la 
veu de defensa del pensament d’aquestes persones si el Grup Municipal del Partit 
Popular és qui l’ha de portar en aquest plenari, la seguirem portant. 
 
I en cap moment és un tema electoralista quan només parlem del 15 per cent, que diu 
el senyor Salellas, sinó que és de convicció. 
 



Volen votar? Escolti, estic d’acord que el senyor Puigdemont convoqui l’1 d’octubre 
eleccions autonòmiques, que és molt fàcil, és la seva potestat, ho pot fer: que 
convoqui eleccions autonòmiques i votem tots els gironins i totes les gironines, tots els 
catalans i les catalanes. 
 
Escolti’m, aquesta moció és important, per nosaltres sí. I també per donar tranquil·litat 
a aquells funcionaris de l’Ajuntament de Girona que a dia d’avui estan preocupats per 
si se’ls obligarà a donar suport i ajudar a través d’ells com a recursos humans a un 
referèndum que ells també defensen com nosaltres si és il·legal i que es fa al marge 
de la legalitat vigent democràtica.  
Perquè la democràcia, senyor Salellas, m’ha sentit a dir moltes vegades, pot haver-hi 
lleis sense democràcia, però no democràcia sense lleis. I les lleis democràtiques 
vigents en aquest moment és la Constitució espanyola. No li agrada, treballi per 
canviar-la. Però avui ara com ara és la que hi ha.  
 
I només una cosa, eh?, senyora Paneque, i ja he dit que jo no volia parlar de vostè, 
però vostè m’ha obligat. 
 
Miri, la web garantia.es: en democràcia la garantia és la llei és del senyor Iceta; no del 
senyor Xavi García Albiol.  
 
Moltes gràcies. 
(Remor de veus.) 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): És que abans a nosaltres ens han dit 
mil coses i no hem tingut temps. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, no. 
(Forta remor de veus.) 
Si us plau, els prego que ho deixin aquí.  
 

**Guaiti, jo únicament em sento en l’obligació perquè ha fet referència als 
funcionaris: hem de totes les formes possibles, el Govern ha dit de totes les formes 
possibles que en cap cas es posarà en perill els funcionaris. Vostès continuen volent 
utilitzar l’estratègia de la por; l’estratègia de la por no funcionarà. A aquesta alcaldessa 
no li tremolaran les cames, farem el que hàgim de fer, perquè nosaltres creiem en la 
democràcia i no faré mai res que impedeixi els ciutadans i les ciutadanes de Girona 
que es puguin expressar lliurement i democràticament. Li asseguro que fer una altra 
cosa m’avergonyiria, i, per tant, li asseguro que no serà així –no serà així. 
I també crec que és important reconèixer i dir clar l’estratègia que estan des del seu 
partit en el Govern espanyol utilitzant i crec que és poc digne moltes vegades, eh?, 
perquè aquesta estratègia de la por i especialment parlant de funcionaris, crec que no 
dignifica la política. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la votació d’aquesta 
moció. 
Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 



Abstencions? 
Senyor secretari. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular de rebuig al referèndum il·legal 
anunciat per al proper 1 d’octubre de 2017, amb els vots en contra dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per nou membres, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres; l’abstenció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i el vot a favor del Grup Municipal Ciutadans, integrat per 
dos membres, i el Grup Popular, integrat per un membre. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció es desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, 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. 
 
Abstenció: 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
Vots a favor: 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
23. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-MES per convertir Girona en 
una ciutat que promou la cultura científica i tecnològica. 
 
És habitual que quan es parla de cultura pensem en disciplines com la literatura, l'art, 
la música, les arts escèniques, etc. però és menys freqüent tenir en compte la cultura 
científica com una àrea més dins la cultura general. La promoció de la cultura 
científica, en totes les seves vessants -ciències formals, naturals i socials- esdevé 
una condició indispensable per poder comptar amb una ciutadania competent i més 
lliure en la canviant societat del coneixement. 
 



A la vegada el foment de la cultura científica és una condició indispensable per poder 
promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre els joves, i especialment 
entre les noies, que encara tenen una presència inferior en la majoria d'estudis 
cientificotecnològics. 
 
La Unió Europea en el seu programa "Ciència amb i per a la societat" es fixa com a 
objectius desenvolupar formes per augmentar el nombre de joves de qualsevol origen 
i condició que entrin en el camp de l'educació científica, però també saber identificar i 
abordar els obstacles per a la igualtat de gènere que es donen en el camp de la 
recerca. A més també pretén desenvolupar mecanismes per millorar la comprensió 
del paper de la ciència en la societat i aconseguir que els resultats de la recerca 
finançada amb fons públics siguin més accessibles. Finalment, la UE també pretén 
que s'aprofundeixi en el punt de vista ètic i responsable de la recerca. 
 
Malgrat que la coordinació entre administracions amb responsabilitats en el camp de 
la recerca, l'educació secundària i universitària és del tot necessària per a la 
consecució d'aquests objectius, el paper dels municipis, com a administració més 
propera a la ciutadania, també es demostra cabdal. 
 
Cal tenir en compte que la promoció en l'àmbit local de la cultura científica i 
tecnològica contribueix a generar un espai de coneixement, cultiu de noves iniciatives 
en el terreny públic o privat, que garanteix la futura competitivitat de la ciutat en 
termes de recerca i que ajuda a diversificar l'economia local. 
 
Girona compta amb diferents centres de recerca, que reben inversió pública, i és des 
de l'esfera local que es pot ajudar a consolidar la imatge de la recerca i la innovació 
com a activitats generadores de riquesa i, per tant, com a elements clau de 
desenvolupament local. 
Per sort, la ciutat compta amb tota una relació d'equipaments i recursos, públics i 
privats, articuladors de la cultura científica i tecnològica a la ciutat i cal que des de 
l'Ajuntament se'ls ofereixi suport i es lideri una coordinació necessària per assolir els 
objectius plantejats. 
 
La promoció d'una xarxa a la ciutat de Girona, oberta a l'àrea urbana, permetria 
fomentar el coneixement i la difusió dels valors locals científics i tecnològics entre la 
població, i especialment entre els joves, trencar estereotips de gènere, i convertir la 
ciutat en un referent en la matèria. En aquesta xarxa s'hi podria incorporar els 
centres i equipaments 
 
propis amb que compta l'Ajuntament, i de forma voluntària la Universitat de Girona, la 
Generalitat de Catalunya, les fundacions i associacions que intervenen en aquests 
camps, els organitzadors de les diferents fires de la ciència i concursos de robòtica 
que es fan a la ciutat, els col·legis professionals dels camps científics i tecnològics, 
etc. i les empreses de la ciutat que fan recerca o disposen de processos tecnològics 
avançats. 
 
Des de l'àmbit d'un municipi com Girona és possible impulsar una estratègia per fer 
de l'educació en el camp científic i tecnològic una opció atractiva per als  joves, i 
alhora posar aquests coneixements a l'abast de tothom. Una promoció cultural 
integral, que cerqui la cohesió i el progrés de la societat, també ha de vetllar per la 



promoció de la ciència i la tecnologia com a patrimoni comú. 
 
Acords 
− Crear i donar suport a la Taula de Promoció de la Cultura Científica i Tecnològica 

de Girona, com una xarxa d'agents locals d'aquest  àmbit conformada per 
centres, equipaments i recursos públics i privats de la ciutat i la seva àrea urbana. 

− Definir una estratègia i un pla d'actuació per promoure la cultura científica i 
tecnològica a nivell local. 

− Coordinar i crear una agenda de les diferents activitats de promoció de la cultura 
científica i tecnològica a la ciutat, oferint el suport necessari als seus 
organitzadors. 

− Promoure un pla d'orientació per a joves, coordinadament amb els centres de 
secundària i la universitat, que fomenti les vocacions  científiques i tecnològiques. 

− Senyalitzar i difondre punts i itineraris a la ciutat que tinguin a veure amb 
personatges científics i tecnològics o emplaçaments rellevants en aquest camp 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la moció 
número 23, en aquest cas és presentada pel Grup Municipal Esquerra - Mes, per 
convertir Girona en una ciutat que promou la cultura científica i tecnològica.  
I la substanciarà el senyor Terés. Endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies. Si ens trobéssim en un programa 
televisiu demanaria d’anar a publicitat per allò de poder fer un canvi de tema, perquè 
aquesta moció queda aquí al mig una mica com un sandvitx entre diferents temes que 
m’imagino pel bé d’aquesta moció que no aixecaran el mateix nivell de debat que hi ha 
hagut a l’anterior i que m’imagino que hi haurà en les properes. 
 
En qualsevol cas, doncs, ens trobem davant d’una moció que vam tenir la intenció de 
presentar en aquest plenari ara mateix deu fer gairebé un any, l’agost de l’any passat. I 
que se’ns va demanar que retiréssim per poder. Doncs, debatre i consensuar i així ho 
hem fet. No és que haguem estat un any intensament treballant-hi al darrere, però sí 
que per diferents circumstàncies s’ha anat posposant. I jo crec que ens hem de 
satisfer, doncs, de poder portar un text que em sembla que va en la línia, doncs, de la 
intenció inicial, no? 
 
Què pretén aquesta moció? Bàsicament, una qüestió que crec que és comuna en 
molts altres camps, no? Que és el treball en xarxa, treball en xarxa a partir de recursos 
existents a la ciutat de Girona. En quin camp? En el camp de la promoció de la cultura 
científica i tecnològica. 
 
Ens sembla que és un terreny que val la pena treballar-hi i donar suport als agents que 
ho estan fent sobre el terreny i, per tant, el que demanem és que sigui l’Ajuntament qui 
impulsi i lideri una taula, una taula de promoció de la cultura científica i tecnològica a 
partir, doncs, d’aquesta xarxa d’agents locals del mateix municipi, però també de l’àrea 
urbana.  



 
En què estem pensant? Doncs, bàsicament en els propis recursos de l’Ajuntament de 
Girona que ja hi ha en aquest camp: des de la Caseta, els recursos educatius que 
tenen a veure amb ciència i tecnologia, però també altres organismes propis del 
mateix Ajuntament com, per exemple, el Museu d’Història, que té una vessant 
dedicada a la tècnica; el mateix Museu del Cinema, que també es dedica, doncs, a la 
difusió d’unes tecnologies en concret.  
 
Però, més enllà, no?, sobretot aprofitar allò que hi ha a la ciutat a partir sobretot de la 
Universitat de Girona. Té diferents organismes que es dediquen a aquest camp, en 
especial la Càtedra de Cultura Científica i Digital, que des de la mateixa universitat 
organitza, per exemple, la Nit de la Recerca, però altres esdeveniments i programes 
que du a terme. Però la mateixa Universitat de Girona també té programes d’acord 
amb els instituts per promoure i fer difusió dels seus estudis i de programes 
d’orientació. 
 
I després hi ha altres recursos que tenen a veure amb fundacions i associacions, 
doncs, que tenen presència a la ciutat en el camp de la promoció de la cultura 
científica i tecnològica, com poden ser des dels mateixos col·legis professionals 
d’aquest camp o associacions que promouen concursos de robòtica, Associació 
d’Astronomia, etcètera. 
 
Quin és l’objectiu? Intentar enfortir aquesta xarxa dotant-la de recursos, creant una 
estratègia i un pla d’actuació per promoure la cultura científica i tecnològica a nivell 
local. Un dels primers passos, i en això ens hi hem trobat en altres àmbits és, per 
exemple, crear una agenda comuna, no? Això és una cosa tan senzilla com no 
solapar-se; una de les primeres necessitats de coordinació quan hi ha diferents 
persones treballant en un tema és no solapar-se. A vegades es dóna la casualitat que 
a la mateixa setmana hi ha dos esdeveniments que promouen o persegueixen 
objectius similars; el fet de crear una xarxa d’entrada et permet avançar en aquest 
camp. Però, evidentment, no volem només que es quedi en la creació d’una agenda, 
sinó que sigui capaç d’anar molt més enllà, i un dels reptes que tindrà al davant és la 
promoció de la cultura científica i tecnològica entre els joves, d’acord? Perquè és 
veritat que fan falta això que se’n diu vocacions, que segurament potser el terme no és 
el més ajustat, però ja ens entenem, és a dir, que hi hagi més joves disposats a fer 
estudis científics i tecnològics, sobretot entre les noies, que moltes vegades i per una 
qüestió d’estereotips, els sembla que no són estudis que se’ls adrecin o que els puguin 
interessar. 
 
L’altre dia llegia un estudi que deia justament que les noies, malgrat tenir millors 
capacitats i aptituds en temes com les matemàtiques, renuncien, doncs, a fer aquest 
tipus d’estudis més tecnològics per un tema d’estereotips senzillament, els sembla que 
són coses de nois. I, per tant, encara ocupen un percentatge petit de l’alumnat en 
depèn de quines carreres sobretot. 
 
Però més enllà d’això, ens sembla que és interessant que en la societat que ens 
trobem, una societat del coneixement, una societat de la informació, de les noves 
tecnologies, ens sembla molt important que sigui tota la ciutadania qui també tingui 
accés a una cultura en aquest camp –ja vaig acabant, eh? Tot sovint, considerem 



cultura només allò que té a veure amb les arts, les lletres i, en canvi, deixem de banda 
la part de cultura científica.  
 
Molts gironins, per exemple, no saben que Narcís Xifra i Masmitjà va ser un dels 
introductors de l’energia elèctrica a tot l’Estat. Era amic de Thomas Alva Edison, per 
exemple, i va ser capaç, doncs, de portar l’enllumenat públic primer a Barcelona, a 
través d’una empresa pròpia, però també a Girona, vinculat a la central del Molí, no? 
Coses com aquestes que haurien de ser d’orgull per als gironins, moltes vegades es 
desconeixen pel sol fet que estan en un camp que és la ciència i que, per tant, és per a 
uns pocs. 
 
I, per últim, l’últim punt que proposa aquesta moció és senyalitzar i difondre punts i 
itineraris a la ciutat amb relació a aquest exemple que us posava que donin a conèixer 
els personatges científics, el patrimoni industrial i tecnològic o emplaçaments 
rellevants en aquest camp de la ciutat. I, per tant, que es puguin fer aquest tipus 
d’itineraris, es puguin donar a conèixer perquè qui vulgui els pugui seguir. 
 
Bé, doncs, us demano el vot favorable, evidentment, a aquesta moció i espero que es 
pugui aprovar. 
Gràcies.         
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo seré tan 
ràpida com la senyora Roca en la moció anterior, i és sí, nosaltres donarem suport a 
aquesta moció. 
 
Crec que el senyor Terés ha fet una gran explicació, a més sé que l’han treballat amb 
el Govern, hem parlat amb la senyora Muradàs i també en aquest sentit sé que han 
estat en converses. Per tant, tot el que sigui, doncs, millorar en cultura científica i 
tecnològica, millorar en formació, millorar, doncs, en el nivell tecnològic que hi ha a la 
ciutat de Girona benvingut sigui.  
 
Efectivament, saben que no som gaire partidaris de crear taules de tot, però si vostès 
consideren que aquesta és la millor manera de funcionar, no direm que no a la moció 
per la creació d’una taula. Però sí que és veritat que possiblement hauríem de tots en 
el nostre imaginari i començar a pensar en altres fórmules segur més imaginatives que 
no requereixin tant de presència física, no?, però que permeti estar en contacte la 
diferent gent a l’hora de poder treballar per definir l’estratègia. 
 
Però tindrà el nostre vot favorable. 
Gràcies. 
 



Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, Girona té un dels parcs 
científics i tecnològics més importants de tot l’Estat, té una infraestructura, doncs, on 
totes les administracions interessades han destinat molts recursos, però que, 
malauradament, no ha estat suficient per evitar la seva delicadíssima situació. Això 
ens demostra que no només amb una aposta econòmica s’assoleixen els resultats, 
especialment en temes pedagògics i de difusió d’avenços i novetats científiques i 
tecnològiques, raó per la qual el finançament si bé ajuda, doncs, no ens garanteix 
l’èxit. 
 
Des de Ciutadans entenem que per a la correcta difusió de la cultura científica i 
tecnològica l’aposta de l’Ajuntament no és suficient, doncs, perquè no en fem prou. 
Creiem que és necessària la «involucració» de la Generalitat, del Govern central, 
d’universitats i també d’empreses, perquè creiem que sense aquesta creació d’aposta 
comuna i de sinergies i amb l’única aposta de l’Ajuntament és un projecte que neix 
coix. 
 
També destaquem la feina feta per fundacions com, per exemple, la Fundació 
Princesa de Girona, aquesta que vostès tan rebutgen i que en aquest sentit no estaria 
de més que reconeguessin, doncs, la feina que fan, que reconeguessin de primera mà 
el projecte de la fundació, així com el seu esforç en la creació de difusió i divulgació 
científica. 
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció tot instant la corporació, totes les 
administracions, empreses i fundacions necessàries per fer d’aquest projecte no 
només una idea, sinó una realitat.  
 
I si em permet, senyor Terés, ja que vostès han estat treballant aquesta moció amb el 
Govern, vostè ha dit quelcom que a mi m’ha semblat molt interessant, que era el tema 
de no solapar-se: potser el Govern en aquest cas s’ho podria aplicar, es podria 
organitzar millor i en el tema de diferents reunions no convocar-ne tres al mateix dia i a 
la mateixa hora, ajudaria que tots els grups hi poguessin participar. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): La CUP - Crida per Girona, doncs, 
donarem suport a aquesta moció. I sí que, doncs, més enllà de recolzar-la i l’explicació 
que n’ha fet el senyor Terés, sí que voldríem aprofitar una mica en la línia del que 
apuntava la senyora Veray, doncs, aquell primer punt de creació de la taula, que si bé 
és cert, doncs, que sembla que la majoria dels temes. Se sent molt malament, oi? 
Provarem a veure si aquest se sent millor. Sembla que sí. 
 
Doncs, donarem suport a la moció. I volíem aprofitar aquest primer punt de creació de 
la taula, com ha comentat una mica la senyora Veray, que sembla que en la majoria de 
temes ens sembla oportú que hi hagin espais de participació entre diferents agents 
que tenen alguna cosa a dir sobre el tema. Nosaltres, evidentment, estem convençuts 



que aquesta és una aposta molt oportuna i, per tant, doncs, contínuament proliferen 
aquests espais, siguin taules, comissions, consells, etcètera. Llavors, nosaltres 
simplement creiem que potser seria el moment, seria oportú crear una certa estructura 
de participació amb una visió de conjunt més que no pas intentar anar fent creació de 
taules, no?, sense una lògica conjunta. Per tant, doncs, emplacem el Govern també 
que pensi una mica si aquesta és una possibilitat per donar una mica de coherència de 
conjunt i llavors veure, doncs, en quina d’aquestes estructures té espai un tema com 
aquest.  
 
Entenem que la resta de punts són, precisament, propostes que després s’hauran de 
concretar en aquest espai de participació. Almenys així nosaltres creuríem oportú.  
 
I posen l’exemple de l’agenda, doncs, també una mica en la línia del que dèiem, no?, 
crec que val la pena que s’aprofiti ja l’agenda ciutadana que existeix, que entenc que 
no correspon ben bé amb el que vostès proposaven, eh?, però sí que val la pena que 
aprofitem també ja aquells recursos existents per incloure-hi totes aquestes propostes. 
I el cas de l’agenda és un exemple. Però també, si cal, modificar-los perquè hi 
càpiguen millor aquestes propostes que fan, ens semblaria molt oportú. 
Per tant, tant en el cas de la taula com en el de l’agenda, intentar aprofitar una mica 
els recursos existents i donar una visió com més de conjunt a tot plegat. 
 
Agrair també, doncs, molt aquesta perspectiva de gènere. Crec que és molt oportuna 
en aquest tema i, precisament, demostra aquesta transversalitat, aquesta necessitat 
d’aquesta mirada crítica en perspectiva de gènere que han de tenir tots els temes. 
Sense més explicacions, avanti amb la moció. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, efectivament, 
és un tema que s’ha estat treballant amb el Govern, tant amb la regidora Isabel 
Muradàs com també amb la regidora Elisabeth Riera, que és qui defensarà la posició 
del Govern. 
Endavant, si us plau. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Des de l’equip de 
govern considerem que aquesta moció sí que aporta noves idees que treballen en 
favor de la gent de Girona i d’una ciutat millor i amb més oportunitats per als joves. I 
per això hi votarem positivament. 
 
Hem estat parlant amb el regidor Terés i tant des de la regidoria de Joventut com de la 
regidoria d’Educació, hem anat veient positiu i interessant treballar en aquesta línia 
conjuntament amb les altres entitats i museus, universitats que estan involucrades en 
la promoció de la cultura científica i tecnològica de la ciutat de Girona. 
 
Avui en dia són molts els esdeveniments que es fan a la ciutat per promocionar la 
ciència entre els joves. I a destacar, per exemple, la Fira de la Ciència, que està 
adreçada a infants de primària, que aquest any van celebrar la novena edició i la Fira 
de Ciència entre tots, adreçada a nois i noies de secundària. 
 
Hi ha moltes altres activitats de promoció de la ciència i fer aquesta agència de 
coordinació seria jo crec que molt positiu. 
 



S’ha fet molta feina tant des de l’Ajuntament com des d’altres administracions, des de 
la universitat, instituts, etcètera, però la creació d’aquesta taula ens permetrà fer més 
xarxa, fer més i de forma més coordinada amb els diferents agents. 
 
Encara hi ha molt per fer, per acostar la ciència als joves, despertar la seva curiositat 
pel coneixement del funcionament del món. I un dels temes que hi ha molt a treballar 
és el que també s’ha parlat en intervencions anteriors, el tema de la igualtat de gènere. 
Avui en dia encara hi ha grans diferències de gènere en la matrícula d’estudiants 
majoritàriament homes en carreres tecnològiques. Per exemple, en carreres com 
informàtica o de telecomunicacions hi ha una estudiant dona per cada nou homes 
matriculats. Per això hi treballarem des del Govern tots junts. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés, 
si vol fer. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, per tancar. Bé, primer de tot agrair el suport 
de tots els grups. M’he oblidat al principi de concretar, doncs, evidentment, l’agraïment 
personal a la Isabel Muradàs i a l’Elisabeth Riera, amb qui hem estat parlant d’aquesta 
moció durant aquest temps. Però, evidentment, també el suport de tots els grups que 
han manifestat això, que hi votaran a favor, no? 
 
Em sembla important el tema aquest de la taula, eh? Jo també coincideixo amb el que 
comentàveu. De fet, la idea inicial era crear una xarxa, però què ens vam trobar? 
Doncs, que la figura de xarxa no existeix, per tant, que no podem crear una cosa que 
no està recollida, evidentment, en cap dels nostres reglaments. I, per tant, segurament 
la que s’ajustava més a la idea de xarxa era taula, una taula, doncs, de coordinació en 
aquest sentit, que permetrà fer aquesta feina, que el que pretén és fer un treball en 
xarxa, no? 
 
L’altra alternativa era el consell, però ens semblava que potser era una mica massa 
rígid per al que buscàvem i en aquest sentit, possiblement sí que estaria bé intentar 
millorar, doncs, aquest tipus d’organismes de què disposem per relacionar-nos, no?, 
l’Ajuntament amb les altres administracions, entitats, fundacions, etcètera. 
Un dels objectius de fer xarxa és coordinar-se amb tots els altres agents que fan 
aquesta feina i, per tant, senyora Pujola, també amb la Generalitat, amb les altres 
administracions i amb tothom qui treballi en aquest camp. Això sí, han de tenir 
programes que es dediquin a la promoció de la cultura científica i tecnològica, eh? Per 
tant, hauria d’encabir-se en aquest àmbit. 
 
Bé, res més, simplement, doncs, reiterar l’agraïment i esperar que aquesta taula es 
pugui concretar i materialitzar ben aviat. I, per tant, això sí, fer aquest últim aclariment: 
la majoria de punts que vénen per darrere del que és la creació de la taula serà la 
mateixa taula qui s’ocuparà, doncs, de definir aquesta estratègia, el pla d’actuació, el 
tema de l’agenda, etcètera. 
 
Per tant, tot això serà feina que ja tindrà d’entrada aquesta taula. 
Moltes gràcies. 
 



Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
passaríem a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES per 
convertir Girona en una ciutat que promou la cultura científica i tecnològica. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, 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. 
 
 
 
24. Moció que presenta el Grup Municipal ERC - MES per declarar al Rei Felip VI 
de Borbó "Persona non grata". 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
L'any 1977, a petició d'Ignasi de Ribot -últim alcalde de Girona del període franquista- 
el Ple del consistori gironí aprovà la recuperació del títol Príncep de Girona per 
l'hereu de la Corona. Ribot també va decidir entregar al Rei Joan Carles, perquè 
fossin concedits al llavors príncep, tot un seguit d'atributs històrics de la ciutat, entre 
ells el bastó, l'espadí i la medalla de la ciutat. Posteriorment un Ple de l'Ajuntament 
de 1981 ratificà aquesta decisió. 
 
Anys després, concretament el juny de 2014, el Ple va aprovar una moció en què es 
manifestava que el consens polític tant de l'època franquista, l'any 1977, com de 
l'època de la transició, l'any 1981, ja no existia i que, conseqüentment, el títol de 
Príncep de Girona "no representava" la ciutat. Finalment, el març de 2016 el Ple va 
tornar a aprovar una moció que reiterava aquesta desafecció cap a la institució 
monàrquica i, a més, condicionava la participació institucional de l'Ajuntament als 
actes de la Fundació Princesa de Girona a un canvi de nom d'aquesta. 
 



El nostre grup pensa que la monarquia ha anat perdent prestigi amb el pas dels anys, 
especialment a Catalunya i Girona, on des de fa temps s'ha generat un important 
sentiment ciutadà de discrepància envers els valors que representa. La institució 
reial, imposada pel dictador, és obertament contrària als anhels  de canvi que han 
manifestat els ciutadans de Catalunya i de Girona en les darreres conteses 
electorals. 
 
Tot just la setmana passada, el Rei Felip VI de Borbó es va tornar a manifestar  en 
contra de la voluntat del poble català d'autodeterminar-se, quan nosaltres haguéssim 
agraït que el seu paper institucional fos semblant al de la reina d'Anglaterra en el 
context del referèndum sobiranista d'Escòcia. Aquí, en canvi,  el Rei ha pres part en 
contra de la voluntat de la majoria dels catalans i de les catalanes. 
 
Paral·lelament, i en el transcurs d'aquell acte, Felip VI va condecorar a l'exministre 
franquista Rodolfo Martín Villa, perseguit per la justícia internacional per crims contra 
la humanitat. Concretament se'l considera presumpte responsable, juntament amb 
Manuel Fraga, de l'assassinat de cinc obrers en els fets de Vitòria de l'any 1976. El 
nostre grup considera inacceptable que un Cap d'Estat suposadament democràtic, 
malgrat que la seva legitimitat derivi de la voluntat del dictador, participi de la 
impunitat dels crims del franquisme i rebi als seus responsables amb tots els honors. 
Per totes aquestes raons, i perquè creiem que la monarquia és una institució 
obsoleta, proposem al Ple de Girona els següents ACORDS: 
 
1. Declarar al Rei Felip VI de borbó persona non grata. 
2. Demanar a la Casa Reial que retiri el títol de Princesa de Girona a l'hereva del tron 

del Regne d'Espanya, i a qualsevol dels seus futurs successors, en tant que aquest 
títol no representa a la majoria de gironins i gironines. 

3. Reiterar l'acord aprovat pel Ple de març de 2016 de no participar dels actes de la 
Fundació Princesa de Girona mentre l'esmentada Fundació dugui aquest nom. 

4. Manifestar la voluntat del Ple de Girona de superar l'anacrònica institució de la 
monarquia espanyola a través d'un procés constituent  escrupolosament 
democràtic que ens ha de portar a la proclamació de la República catalana. 

5. Fer arribar aquests acords a la Casa Reial, al govern de l'Estat, al govern de la 
Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris de les Corts Generals i 
del Parlament de Catalunya. 

 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passarem, doncs, ara a donar 
compliment al punt de l’ordre del dia número 24, que és la moció que presenta el Grup 
Esquerra - MES referent a declarar el rei Felip VI de Borbó persona non grata. 
Defensarà la proposta la senyora M. Mercè Roca i Perich. 
 
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. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
tots vostès tenen el text de la moció. És una moció que vol que la ciutat de Girona no 
tingui els vincles que té ara amb la casa reial d’Espanya i en concret amb el rei Felip 



VI. Uns altres vincles de veïnatge segurament estaran molt bé, però aquests vincles 
d’ara no. 
 
Els tres motius que exposaré vénen de lluny, però creiem que la nostra moció té ple 
sentit i renovat en el dia d’avui. 
El primer motiu és perquè a les eleccions dels últims anys, les que s’han anat fent, els 
ciutadans de Girona –s’ha dit abans– han triat preferentment partits que no 
s’arrengleraven amb els valors que representa la monarquia. I això vol dir que la 
majoria –la majoria– dels gironins no se senten representats avui dia per la monarquia 
i que la consideren una institució com a mínim –com a mínim– caduca. 
 
Segon, perquè el rei d’Espanya s’ha pronunciat reiteradament en contra del procés 
català, procés que –ho torno a dir– és a Girona una opció volguda i vista amb 
esperança per la majoria dels ciutadans. El rei hauria de representar tothom i anant en 
contra del referèndum va, de fet, en contra del 80 per cent de gent de Catalunya i, per 
tant, doncs, també de molta gent de Girona que volen votar, que volen votar sí o que 
volen votar no, però que al cap i a la fi volen votar.  
 
En aquest sentit, a nosaltres ens hagués agradat moltíssim que el rei d’Espanya 
s’hagués posicionat com la reina d’Anglaterra, que es va mostrar neutral a l’hora del 
seu referèndum de l’any 2014. Felip VI, en canvi, va ser tan poc neutral que no va 
voler rebre la presidenta del nostre Parlament. 
 
I el tercer i últim motiu per la nostra moció, que aquest motiu és nou, és que el rei 
acaba de condecorar l’exministre franquista Martín Villa, que és una persona buscada 
per la justícia internacional acusada de crims contra la humanitat. I, certament, 
nosaltres estem convençuts que els gironins se senten molt més a prop del Parlament 
de Catalunya, que acaba d’anular els consells de guerra sumaríssims que no pas de la 
condecoració a aquest exministre de Franco. 
 
I una obvietat, però a vegades les obvietats, doncs, s’han de dir: la moció no va en 
contra de la persona de Felip de Borbó, sinó d’allò que representa, com no va tampoc 
–i ho dic per un comentari que ha fet abans la senyora Pujola–, no va tampoc en 
contra de la feina que fa la Fundació Princesa de Girona, que valorem molt. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Veray. 
 
Prèviament a la seva intervenció, la senyora Concepció Veray i Cama expressa la 
seva queixa per l’exhibició de la fotografia del rei Felip VI, al revés, de cap per baix. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, d’entrada dir-
los que com pot veure els companys de la CUP sembla que la presentin ells la moció 
de persona non grata del rei Felip VI, sincerament. S’han equivocat, no l’havien 
signada, senyor Salellas. 
 
Miri, nosaltres no li votarem. Jo ara podria tornar a dir-li fil per randa i paraula per 
paraula la meva intervenció del Ple del juny del 2014, la meva intervenció del Ple del 
març del 2016, perquè segueixo pensant el que deia vostè, ha tornat a fer referència 



ara que no va voler rebre la senyora Forcadell. Que, per art de màgia, no ho ha tornat 
a demanar. O sigui, ho va demanar aquella vegada perquè li digués que no, perquè no 
calia, perquè ja s’havia traslladat i era un nou president de la Generalitat i el rei ja 
s’havia donat per assabentat, per tant, ja havia fet el que havia de fer. I com per art de 
màgia no ho ha tornat a demanar, no fos cas que ara la rebés i no tinguessin 
arguments i excuses.   
 
Per tant, escoltin, jo la trobo fora de lloc aquesta moció. Hem debatut aquest tema, 
n’hem parlat, vostès ara hi tornen a insistir. Això ja d’entrada. A part que, efectivament, 
jo segueixo sent una ferma defensora de la feina que fa la Fundació Princesa de 
Girona que, malgrat vostè diu que no és ni contra la persona de Felip VI ni contra la 
fundació, però llavors quan vostès parlen d’aquests temes, no només a través de la 
moció, sinó també en declaracions que fan als mitjans públics, posen en qüestió també 
la mateixa fundació i també la feina de la mateixa fundació, cosa que jo segueixo 
defensant que és una gran feina, una gran tasca i una gran tasca també la que fa el 
mateix rei Felip VI amb relació a tot el que té a veure amb aquesta fundació. 
 
I també segueixo defensant que a Girona hi ha molts gironins i moltes gironines que 
com jo mateixa són monàrquics i, per tant, que també se’ls ha de tenir en compte i 
també se’ls ha de defensar. I estic completament segura que no estan d’acord que 
vostès demanin que es declari el rei Felip VI de Borbó persona non grata a la ciutat 
com tampoc estarien d’acord si es demanés que una persona republicana fos 
declarada persona non grata. Aquesta és la gran diferència, senyora Roca. 
 
Jo no estaria d’acord que es nomenés persona non grata tampoc una persona que 
defensés la república, perquè crec –perquè crec– que si vostès, i a més vostès que 
mira que arriben a predicar «Girona som una ciutat acollidora», ho som en tots els 
sentits. I, per tant, des del moment en què hi hagi un gironí o una gironina que defensi 
se senti representat per la monarquia vostès li estan faltant al respecte quan vénen en 
aquest plenari i ens presenten una moció demanant que es declari el rei Felip VI 
persona non grata. I en això nosaltres no podem estar d’acord ni ho podem compartir. 
Com li dic, nosaltres no som partidaris de declarar persona non grata ningú d’aquesta 
ciutat, si no és que aquí ens hagués fet una cosa molt grossa. Nosaltres, de fet, només 
donaríem suport per declarar algú non grat tot allò que té a veure amb el terrorisme. Ja 
li ho avanço. 
 
Per tant, no li donarem suport. Jo em refermo amb el dit el juny del 2014 i el març del 
2016 i segueixo defensant la gran tasca que fa la Fundació Princesa de Girona per a 
Girona i sobretot per als joves gironins. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Avui em costarà, senyora 
Roca, no enfadar-me amb vostè. Miri, vostès creuen sincerament amb aquesta 
exposició de motius que han fet i el que sol·liciten que fan ciutat o que realment 
defensen les sigles d’uns quants? 
 



Jo crec que vostès el que han de fer, senyora Roca, és posar una mica de seny a una 
escolta sencera de les declaracions de sa majestat el rei Felip VI, que emmarca el seu 
discurs en un compliment de les lleis i el marc constitucional que tots ens vam donar. 
Perquè algú pensa que una institució com la que encapçala el rei Felip VI pot fer 
declaracions que vagin en contra de la llei? Algú pensa realment que dins d’un marc 
legal una de les màximes autoritats de l’Estat ha d’anar en contra de la seva legitimitat 
i de l’ordre constitucional? Vostès han de ser més responsables, senyora Roca, 
perquè vostès necessiten responsabilitat per resoldre els problemes que tenen els 
ciutadans, clar que sí, però sense crear-ne de nous, senyora Roca, sense crear-ne de 
nous. 
 
Perquè realment es preocupen vostès pels problemes dels gironins? Doncs, jo li 
donaré una dada que no sé si coneix, però que la corona no està ni entre els vint 
problemes que més preocupen els nostres conciutadans. Sabia vostè aquesta dada, 
senyora Roca? Realment, a mi em preocupa que vostès amb aquesta moció no 
vulguin fer política de ciutat, sinó que estan fent política de partit. 
 
Miri, els ho direm clarament, nosaltres estem completament a favor de la ciutat i dels 
nostres conciutadans i mentre uns estem lluitant per fer les coses bé i per donar un 
nom al nostre municipi, amb aquesta moció ens demostra que hi ha qui vol crear 
problemes i proven de passar per sobre de la nostra ciutat únicament per uns càlculs 
electorals, independentment del que ens preocupa a tots. I a això, senyora Roca, 
nosaltres n’hi diem electoralisme, ser curt de mires i tenir miopia política. 
 
I, per últim, senyora Roca, digui’ns quina entitat passeja el nom de la nostra ciutat i 
província a tot arreu, obre portades als diaris generals i econòmics de l’Estat i també 
de l’estranger, dóna una imatge de més modernitat, emprenedoria, valors com el de 
l’esforç i el del treball en equip i té un reconeixement nacional i internacional. Si no el 
sap, jo l’hi diré, senyora Roca: la Fundació Princesa de Girona. 
Les notícies de l’acte de la Fundació Princesa de Girona van generar més de 8 milions 
de lectors d’una notícia que emmarca l’emprenedoria, valors com l’esforç, l’empenta i 
la imaginació a la nostra ciutat. Què té tot això de dolent, senyora Roca? Per cert, que 
sàpiguen que una de les premiades en l’edició d’aquest any va ser Míriam Reyes 
Oliva, premi social per la seva trajectòria enfocada a la solidaritat i l’impacte social, 
buscant la igualtat d’oportunitats i la recerca de solucions en un àmbit tan complex 
com és l’autisme –i ja acabo, senyora alcaldessa–, que no sé si els sonarà gaire això 
de l’autisme, però tots aquells que avui votaran que no a aquesta moció…, a la moció 
–perdó–, quan aquest grup la va portar a plenari, hi van votar que sí. 
 
Per descomptat, el nostre vot a la moció, senyora Roca, crec que no li sorprendrà i 
serà un vot completament negatiu, una negativa absoluta per responsabilitat, per 
coherència i sobretot per compromís amb les institucions. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Abans de passar-
li la paraula li passaríem a l’Elisabeth Riera, que farà el posicionament pel PSC. 
Endavant. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres els 
Socialistes, des de l’origen de la nostra tradició política, hem estat republicans i 



federalistes. Ja des del Pi i Maragall o Valentí Almirall, passant per Campalans o 
Pallach, la nostra tradició integra els valors de la república, de la llibertat, la igualtat i la 
fraternitat, així com la democràcia i el socialisme. 
 
Els Socialistes hem estat implicats positivament en tots els canvis institucionals 
(problemes amb el micròfon i comentaris de fons). Els Socialistes hem estat implicats 
positivament en tots els canvis institucionals produïts en la història recent a favor de la 
democràcia, tant a Espanya amb la II República com a Catalunya amb el retorn del 
president Tarradellas i la reinstauració de la Generalitat. I en l’aprofundiment 
democràtic de la societat d’avui sempre ens trobaran treballant-hi fort i en positiu. I 
aquesta moció manca de positivitat; més aviat al contrari, i nosaltres no volem 
contribuir a l’odi o al desprestigi de cap persona ni cap símbol per a moltes persones. 
Nosaltres som republicans sense la necessitat d’atacar ningú. 
 
Pensem que la república és el millor sistema. L’atac sovint és una acció que crea una 
reacció d’efecte contrari. 
 
Coincidim en part en l’exposició de motius de la seva moció. El nostre país ha canviat 
molt els últims quaranta anys, per sort. La institució monàrquica ha perdut prestigi per 
múltiples raons, que tots ja sabem i que considerem que no cal enumerar aquí. 
 
Els Socialistes considerem també que la monarquia és una institució que al nostre 
entendre hauria de ser superada per una república i estenem la mà a intentar canviar 
el sistema monàrquic per un de republicà, però aquesta moció no va en aquesta 
direcció. 
 
Des del Grup Socialista votarem en contra d’aquesta moció d’Esquerra Republicana 
fonamentalment per dos motius: en primer lloc, perquè no aporta res ni a la ciutat ni a 
la idea que els Socialistes defensem de la ciutat de Girona. Diferent seria que la moció 
fos que la ciutat de Girona es mostrés favorable a la cultura republicana; la moció 
oblida el sistema republicà se centra en el rebuig cap a una persona i una institució. I, 
en segon lloc, considerem que els valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat 
són contraris a les accions d’aquest tipus, que no serveixen de res i que podrien ser 
una ofensa per a moltes persones. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. En primer lloc, 
demanaria una mica de respecte, senyora Pujola, en la seva intervenció ha vingut a dir 
que els que avui votem a favor d’aquesta moció estem com contraris a treballar amb 
les persones autistes o que estem a favor de discriminar les persones autistes perquè 
no donem suport a una fundació que porta el nom de Princesa de Girona. Això és el 
que he entès de la seva intervenció. Em sembla una falta de respecte bastant greu, 
senyora Pujola. Bastant greu –bastant greu. I crec que no sóc l’únic en aquest Ple que 
ha entès així la seva intervenció. Per tant, jo li demanaria que rectifiqués. 
 
I, segon, m’agradaria saber si vostè cobra de la fundació com a cap de comunicació o 
alguna cosa o és simplement que per tenir una firma de l’Antonio Banderas vostè avui 



ha fet a canvi aquesta intervenció. No sé quin dels dos motius, però la veritat és que 
crec que ha de ser un dels dos. 
 
Dit això, crec que aquesta moció en el fons el que fa avui aquí és plantejar si aquell 
pensament, aquests ideals que tenim –que jo crec que tornen a ser majoritaris en 
aquest Ple– ens els creiem i en fem un fet o són simples paraules que s’endú el vent. 
 
Jo el que comentava vostè ara, senyora Riera, de «som republicans, però no hem 
presentat mai cap moció ni hem fet mai res per la república en aquest Ple», ni tampoc 
que jo recordi en el país. De fet, en el PSOE va caure el punt en què es demanava la 
república de cara al programa que el nou secretari general portava. Això va caure. De 
fet, van dir que continuarien defensant la monarquia. Està molt bé tenir uns valors, 
però les coses s’han d’aplicar amb uns fets. I jo crec que la moció que avui presenta 
Esquerra Republicana el que fa, precisament, és que allò que pensem i compartim la 
majoria de gironins i gironines, que són els valors republicans i dir que la monarquia 
espanyola no ens representa, doncs, esdevingui un fet, una votació, una constatació 
entre tots els que som aquí. No simples paraules que s’abandonen quan les posem en 
pràctica. 
 
Cal recordar que la monarquia espanyola no és una monarquia que neix del no-res; la 
monarquia espanyola és la monarquia hereva del franquisme, és una monarquia que 
no ha explicitat mai ni un rebuig ni ha demanat disculpes per la seva participació activa 
–activa– dins el franquisme –activa dins el franquisme–: la monarquia borbònica va 
estar activa dins del franquisme i va estar colze a colze amb el dictador Franco. I és la 
mateixa monarquia que tenim avui, la mateixa. Ni s’ha validat mai ni l’hem votada mai; 
és la que tenim avui. Per tant, els discursos buits o els discursos que «això no toca», 
no els puc comprendre des d’una visió republicana.  
 
Puc entendre que el centralisme del PP i Ciutadans, que són monàrquics, que ho han 
defensat sempre ho diguin, em sembla totalment lògic; no trobo lògiques les faltes de 
respecte, però que ho defensin és la seva posició. Però davant d’aquesta monarquia 
que s’ha enriquit… Vostès saben el que tenia de riquesa la monarquia borbònica quan 
va arribar al poder i la que tenen avui a través, entre d’altres, dels negocis amb l’Aràbia 
Saudí? Algú parlava del terrorisme, doncs, bé, l’Aràbia Saudí.   
 
I, finalment, el que em sap més greu és que l’alcaldessa durant un any i mig també, ho 
hem de dir, s’hagi saltat l’acord d’aquest Ple, que era explícit que no es col·laboraria 
amb la Fundació Princesa de Girona mentre mantingués aquest nom. L’Ajuntament ho 
ha continuat fent i d’aquesta manera creiem que l’alcaldessa no ha complert amb allò 
que es preveia. 
 
Nosaltres, per tant, per tot el que he dit, i per algunes coses més que m’he deixat al 
tinter, votarem a favor de la moció. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas. 
  
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, 
el que volem posar de manifest i coincidim amb això en l’exposició de motius, és que 
les declaracions fetes per Felip VI en contra del dret d’autodeterminació del poble 
català són… (el micròfon fa soroll) 



 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): A veure, pari un moment. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): A veure ara, millor? 
El que deia –i si em permet, posi a zero el comptador–, el que volia manifestar és que 
les declaracions fetes per Felip VI respecte a la no-voluntat que el poble català pugui 
autodeterminar-se les qualifiquem com un error, intolerables –intolerables– i pròpies 
d’una monarquia caduca, autoritària i immobilista. Volem fer una condemna ferma 
envers aquestes declaracions i una condemna de caràcter públic. 
 
A pesar del que he dit, no els votarem a favor de la moció. I els explicaré breument el 
perquè. El primer punt, considerem que en el moment actual on ens trobem, a la data 
on ens trobem i en el procés que estem a la part final on ens trobem és un error polític 
presentar-la. I els dic de bon to, considerem que a les portes, a dos mesos d’un 1 
d’octubre crec que no toca –crec que no toca. 
 
Fa un moment s’ha dit aquí –i permetin-me que faci un afegitó, permeti’m, senyora 
alcaldessa– que s’han de demostrar les coses: ara com ara –ara com ara–, els únics 
polítics condemnats són els del Partit PDeCAT. És així de clar: els únics polítics que 
han estat condemnats per sentència són polítics del PDeCAT. Crec que això és una 
mostra clara d’un posicionament ferm i concís envers els procés. 
 
I això li ho lligo amb el segon punt: ens preocupa aquesta moció, ens preocupa perquè 
dóna a entendre que Esquerra Republicana té dubtes envers el resultat del procés i 
torna a recaure en mocions antigues, pròpies més de l’any noranta que no pas del 
moment actual que estem a les portes de celebrar una votació que jo crec que és 
transcendental o que creiem –perdonin– que és transcendental per a aquest país. 
 
Tenint clar quin és l’objectiu que busquem l’1 d’octubre i la consecució del que farem, 
també veiem que és una moció que contradiu –i els ho dic amb tots els respectes, i a 
casa d’altri ningú s’hi ha de posar, però permeti’m que els ho digui– el que ha 
manifestat el seu propi president, el senyor Junqueras. A mi em sorprenia i repassant 
els diaris, i vaig poder llegir que Junqueras a Felip VI: «Volem tenir la millor relació 
possible amb el regne d’Espanya, relació entre iguals.» 
 
De la mateixa manera, en el Mobile World Congress, el veiem amb una postura molt 
afable amb la Soraya i acompanyat del rei Felip VI passejant-se a la inauguració. Cosa 
que no critiquem, perquè entenem la postura que ha d’haver-hi de relació entre iguals 
entre dos països. Fer una declaració de persona non grata no sé si han regirat què vol 
dir a nivell de diplomàcia, a nivell de països, que és refusar qualsevol representant de 
qualsevol altre país aquí, realment no ajudaria massa a aquesta filosofia que el seu 
propi president –i que nosaltres hi creiem també– ha posat sobre la taula. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): I per últim –ja acabo–: ara toca sumar, més que 
mai, i aquesta moció sota el nostre punt de vista resta, resta molta gent que l’1 
d’octubre ha de votar, i esperem que votin en favor d’un projecte de creació d’un país 
nou. 
Moltíssimes gràcies. 



 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si la 
senyora Roca vol fer alguna intervenció. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Bé, gràcies a la CUP, 
que votarà que sí. I tots els altres grups, doncs, votaran que no. Entenc molt bé i no 
em sorprèn el vot del Partit Popular. Ho hem dit abans, evidentment que vostè és 
monàrquica, i de la mateixa manera que jo sóc republicana, no?, per tant, doncs, amb 
tot el respecte jo accepto el seu vot i el perquè del seu vot. 
 
I de Ciutadans, vostè, senyora Pujola, deia que qui és més que el rei que pot portar el 
nom de Girona pertot arreu, no? Doncs, home, el Futbol Club Girona, Déu n’hi do, el 
Celler de Can Roca, Déu n’hi do, i si busquéssim, trobaríem entitats més transversals 
que la monarquia que poden portar a tot arreu el nom de Girona. 
 
I, després, vostè ha dit, no sé si ha dit que el rei no havia fet declaracions. És que no 
n’ha de fer de declaracions, el rei; el rei ha de ser neutre. Això és el que nosaltres 
voldríem. 
 
No he entès la senyora Costa, no he entès com la senyora Costa diu que –perdona–, 
la senyora Riera. No he entès que la senyora Costa diu que és republicana, la veritat, 
és que em sorprèn moltíssim que vostè digui que és republicana. De debò, eh? Fins i 
tot m’ha fet gràcia, eh?, perquè el republicanisme defensa la igualtat entre les 
persones i jo aquí en aquesta mateixa cadira he dit moltes vegades jo sóc republicana 
i el meu principi republicà és que ningú no ha d’estar per sobre de ningú. I aquest és el 
problema, senyor Ribas, que ningú no ha d’estar per sobre de ningú, i el rei tampoc. 
 
I la relació de vassallatge que tenim ara fa que aquesta moció sí que sigui coherent, sí 
que sigui, perquè, escolti, simpatia tota la que vulgui, somriures tots els que vulguis i 
més, evidentment; genuflexions, cap, ni una, ni per un mes ni per dos ni per tres. I per 
això pensem que aquesta moció sí que té ple sentit. 
Bé, moltes gràcies. 
   
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, per al·lusions, senyora Riera. 
Molt breument, si us plau. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Seré molt breu. Gràcies, alcaldessa. Per 
al·lusions. El Partit Socialista, el Partit dels Socialistes de Catalunya som un partit 
republicà i així ho diuen els nostres estatuts. Treballem per als valors de la república. I 
per treballar per a la república a nosaltres ens hi trobarà. Per treballar per a una 
reforma constitucional en pro dels valors de la llibertat, la fraternitat i la igualtat. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): És que votarem. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Roca, no té pas la 
paraula. Gràcies. I també la senyora Pujola, molt breument, si us plau, per al·lusions. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): No, contestar una pregunta que m’han fet en la 
seva intervenció. M’han preguntat si era cap de comunicació; li haig de contestar que 



no, no tinc els estudis pertinents per ser cap de comunicació a la Fundació Princesa de 
Girona. 
 
Li demano que abans de mal interpretar de manera intencionada les meves paraules 
m’escolti una mica millor. 
 
I el tercer tema, quan vostè es refereix a l’autògraf de l’Antonio Banderas, no em cal 
per temes personals. Entre despatxos, senyor Salellas, li ho explicaré. 
(Rialles.)   
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Per aquest final que ha 
fet vostè, senyora Roca, només una cosa: que a mi no me sembla adequat que 
demani que es faci aquí el que allà no es fa, i més sent el líder del seu partit. A mi no 
em sembla honest, aquesta és la veritat. Exactament així mateix li ho dic. 
 
A partir d’aquí, si els sembla, doncs, passarem a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor d’aquesta proposta? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES per declarar el rei Felip 
VI de Borbó persona non grata, amb els vots en contra dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per nou membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, i els vots a favor dels grups municipals d’Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat 
per quatre membres. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, 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. 
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. 



25. Moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona per la retirada 
de la simbologia franquista de la via pública a Girona. 
 
En els darrers mesos l'Assemblea de Joves del Gironès ha impulsat una campanya 
per eliminar la simbologia franquista de la via pública dels municipis  de la comarca. 
Més de 40 anys després de la mort del dictador, es pot constatar com la presència 
de simbologia vinculada al règim franquista continua visible en els diversos pobles i 
ciutats del Gironès. 
 
En el cas de Girona, tot i algunes mesures aïllades empreses en els darrers anys, 
continua havent-hi importants mancances pel que fa a les polítiques de recuperació i 
dignificació de la memòria històrica. D'aquesta manera, en diferents carrers, façanes 
d'habitatges i altres elements de la via pública de la ciutat de Girona continua havent-
hi simbologia o nomenclatura vinculada al franquisme i a persones que havien estat 
vinculades  a aquest règim. 
 
Cal recordar que el mateix Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya 
recomana la substitució de totes les plaques d'habitatge, la retirada de totes les 
plaques que senyalitzen carrers o places, la retirada de tots els  relleus amb l'àliga 
imperial i la retirada, on en alguns casos la senyalització, dels monuments amb 
simbologia franquista. Una recomanació que, a data d'avui, l'Ajuntament de Girona 
està incomplint de forma reiterada com bé podem comprovar  si passegem pels 
carrers de la ciutat. 
 
Són diverses les peticions que tant des de la CUP - Crida per Girona com des 
d'ERC-MES s'han fet al govern municipal per engegar una proposta de 
modernització de la divulgació de la memòria històrica més recent a la ciutat, alguns 
exemples són la moció per donar suport a la campanya "Bombes d'impunitat" o la de 
sumar-nos al projecte de les "Stolspersteine". Així mateix, la Comissió de 
Nomenclàtor ha previst en el seu reglament els principis de memòria històrica tot i 
que resta pendent la realització de possibles canvis de noms de carrers i places amb 
connotacions vinculades  al règim Franquista. 
 
Per tant, i d'acord amb un context de paràlisi pel que fa a les polítiques de memòria 
històrica desenvolupades pel Govern i recollint la tasca de denúncia feta per 
l'Assemblea de Joves del Gironès proposem que el Ple de Girona arribi als acords 
següents: 
1. Iniciar un pla d'actuació que prevegi el procés de retirada de la simbologia i la 

nomenclatura franquista (plaques d'habitatges, noms de carrers, etc.). 
2. Celebrar un acte de finalització de la retirada d'aquesta simbologia a la ciutat que 

serveixi també d'homenatge a gironins i gironines que van patir la repressió del 
Franquisme a la nostra ciutat coincidint amb l'aprovació al Parlament de 
l'anul·lació de les sentències judicials franquistes. 

3. Impulsar polítiques actives de recuperació i dignificació de la memòria històrica a 
la via pública al conjunt dels barris de la ciutat per difondre una realitat recent que 
corre el perill de quedar oblidada tant aviat com els seus protagonistes vagin 
morint. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la darrera de 
les mocions. És una moció que li presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona 



respecte a la simbologia franquista a la via pública. Substanciarà aquesta moció la 
senyora Ester Costa. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Ara fa menys d’una 
setmana el Parlament de Catalunya sorprenentment per unanimitat anul·lava la 
sentència de més de 63.000 judicis polítics que va fer el franquisme al nostre país. Un 
acte simbòlic, perquè encara no som un estat sobirà, però un gest d’allò més 
transcendent tant per als familiars de les víctimes, que encara avui viuen en part del 
cos encongit, com pel relat al voltant de la república que volem constituir en un futur 
proper. És, doncs, alhora una projecció simbòlica del camí que volem recórrer de 
forma col·lectiva i una abraçada a tots els familiars que han passat pels processos 
indecents a causa de la dictadura franquista. 
 
És precisament en aquest marc que la CUP - Crida per Girona hem presentat aquesta 
moció perquè l’Ajuntament retiri d’una vegada per totes la simbologia franquista que 
queda encara als carrers de la ciutat. Una iniciativa que la mateixa Assemblea de 
Joves del Gironès reclama des de fa uns mesos a través d’una campanya al carrer 
que ha servit per retirar desenes de plaques, però no per acabar amb el conjunt de la 
simbologia, que n’hi ha molta. 
 
Aquest és un acord de ciutat promogut per entitats i defensat per molts, com 
properament haurem d’aconseguir obrir la fossa del cementiri de Girona, on resten 
més de cinc-centes persones enterrades sense que les famílies n’hagin pogut 
recuperar mai les restes. 
 
Catalunya, les institucions catalanes, la nostra llengua i cultura van ser víctimes de la 
dictadura, i això ha produït que la condemna del franquisme sigui una qüestió de 
consens polític, i dins d’aquest consens han estat reiterades les resolucions del 
Parlament de Catalunya reclamant que l’Estat reparés els efectes, que substitueixin 
envers les víctimes d’actes de la dictadura contra els drets humans. Però aquesta 
restitució només es va fer en part amb la Llei de la memòria històrica de l’Estat. 
 
La Llei de la memòria va establir el 2007 la retirada de símbols i monuments públics. El 
seu article 18.1 diu que les administracions públiques en l’exercici de les seves 
competències prendrà les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, 
plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació personal o 
col·lectiva de la sublevació militar de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura. 
Entre aquestes mesures, poder incloure’s la retirada de subvencions o ajudes 
públiques.  
 
Sobre temes jurídics, [i les reiterades #, 03:53:03] del Parlament de Catalunya de 
condemna del franquisme, el Govern de Catalunya i els ajuntaments han de completar 
aquest procés de símbols i monuments que resten en els àmbits que els pertoca, 
d’acord amb les respectives competències. 
 



Fem nostra la recomanació del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya no 
deixant que es dilati en el temps la retirada simbòlica franquista de la via pública. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de tot, 
ara li preguntava jo a la portaveu de la CUP, perquè aquest matí ens ha passat una 
petita modificació i, per tant, dono per fet que la modificació que ens ha passat és la 
que se sotmet a votació.  
 
El meu grup municipal donarà suport a la moció, com ho va fer el 3 de març del 2016 
al Parlament de Catalunya, on es va aprovar una moció que, a més, van presentar 
vostès mateixos de la CUP, a la qual ja es va aprovar que s’instaria els ajuntaments, 
doncs, a treballar en la retirada dels símbols franquistes que quedaven a les ciutats. 
Per tant, vot coherent amb el que van fer al Parlament de Catalunya el farem avui. Per 
això, també els vull dir que allò que es debat i ja s’aprova per unanimitat al Parlament 
de Catalunya tampoc cal que després ho anem traslladant, si el que volen és un debat 
diferent del que tindrem, també els ho dic. 
 
Ara bé, jo vull que consti en acta en la meva intervenció que nosaltres condemnem el 
franquisme i totes les dictadures. Que quan parlem de memorial democràtic, creiem 
que s’ha de restituir la memòria de totes les víctimes, que a la ciutat de Girona van 
haver-hi també víctimes de l’altre costat, i, per tant, en aquest sentit, aquestes que 
vostès no sé per què no escriuen mai que s’han de reconèixer; nosaltres creiem que 
s’han de reconèixer totes.  
 
Però com li dic, com que el que volem és que reconeguin a totes, el que no farem és 
votar-los en contra de la moció. Però sí que els demanaríem que quan presenten 
mocions d’aquest tipus, que quan parlen d’un tema com és el franquisme o com és 
una dictadura que a dia d’avui encara hi ha moltes ferides obertes a la ciutat de Girona 
i a la societat en general, ho facin també pensant en altres persones que també, 
doncs, es mereixen que la seva memòria sigui reconeguda, que es mereixen també un 
reconeixement, perquè moltes d’elles no sé per què vostès les consideren franquistes i 
no ho eren. Perquè quan van ser assassinades no van ser assassinades per 
franquistes, perquè Franco no havia ni pujat al poder, i estic parlant de totes les morts 
que va haver-hi l’any 34. Perquè vull recordar que la guerra va començar l’any 36. 
 
Per tant, amb aquesta memòria històrica que crec que hem de tenir tots, s’han de 
condemnar totes les dictadures i també restituir la memòria de tots aquells 
avantpassats de la ciutat de Girona que van patir les conseqüències, doncs, de 
repressions del tot injustificades i també d’una guerra que esperem –estic convençuda 
que serà així– que no es repeteixi mai més. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola.  
 



Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Fa poc es va aprovar una 
proposta al Parlament de Catalunya per anul·lar tots els judicis franquistes, i a va ser 
una proposta que va tirar endavant per unanimitat, i crec, doncs, que aquell gest 
demostra el compromís de Ciutadans i el respecte que tenim a totes les víctimes. 
 
Sí que els hem de dir que aquestes propostes les haurien de portar vostès a la Taula 
del Nomenclàtor, tal com està previst, i no en tinguin cap dubte que comptaran amb tot 
el nostre suport. 
 
Tot i així, ja els anuncio que nosaltres els votarem a favor la proposta. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Roca. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Bé, nosaltres donarem suport a la moció, 
evidentment, perquè el nostre grup tot el que sigui lluitar pels valors cívics i 
democràtics, doncs, ens sembla primordial. 
 
I, de fet, la mateixa moció, i els ho agraïm, ja fa esment, per exemple, de la nostra 
iniciativa de les llambordes de la memòria que vam aprovar aquí no fa gaire per 
unanimitat. 
 
Pel que fa a la moció concreta, ens sembla de justícia la retirada ja –i un sempre es 
pregunta que com és que encara no s’ha fet, no?– de la simbologia franquista que hi 
ha en diversos barris de Girona, fonamentalment les plaques dels edificis i els carrers 
que encara porten el nom de personatges addictes al règim. Són símbols, en definitiva, 
d’una època fosca, de no-llibertats. 
 
Ens sembla molt important sobretot el punt número 3 de la moció, que parla d’impulsar 
polítiques actives de recuperació i dignificació de la memòria històrica als barris. I 
nosaltres faríem insistència de fer-ho amb les escoles. És molt important perquè són 
els nens i els joves primordialment els que han de conèixer la seva realitat personal, 
familiar, perquè, a més a més, és una realitat que cada vegada els anirà quedant més 
lluny, eh? Per tant, doncs, és molt important que com més aviat millor es faci conèixer 
a aquest jovent aquesta seva personal memòria històrica. 
 
I quant a les modificacions que ens han portat ara a última hora, ens semblen molt bé 
sempre que, és clar, aquest canvi de «retirada immediata», del primer punt, per 
«procés de retirada» no signifiqui demorar-ho massa en el temps, eh? Segur que tots 
estarem amatents que no passi. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Martín. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Aquest equip de 
govern farà un vot favorable a la moció per la retirada de la simbologia franquista de la 
via pública. És convicció compartida. 
 



Crec necessari recordar que al llarg del mandat de l’alcalde Nadal es va obrir un 
prolífic procés de retirada de simbologia franquista, de la que commemora l’exaltació 
de la sublevació militar de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura. I hi ha un 
ampli consens que el tema de la memòria històrica ha estat ben tractat a la ciutat de 
Girona.  
 
A hores d’ara, a Girona hi ha censades 188 plaques franquistes. Estan col·locades 
sobre façanes d’habitatges privats, els veïns que ho desitgin poden contactar amb 
l’Ajuntament per retirar-les. L’instrument encarregat de la revisió i retirada de la 
simbologia que queda a la ciutat és la Comissió del Nomenclàtor, que actualment 
treballa sobre la base del cens del Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El diàleg amb els veïns sempre és necessari i quan s’actua sobre la propietat privada 
encara ho és molt més. Hi ha algunes problemàtiques a tenir en compte: la principal és 
que hi ha qui creu que el record d’un passat dolorós s’ha de conservar, perquè va ser 
real i en aquest sentit configura una identitat, en definitiva, per recordar-se que mai 
més no torni a passar. 
 
I, per finalitzar, avaluem diferents mecanismes informatius i participatius per apropar-
se als veïns afectats. També s’ha considerat condicionar ajuts a la rehabilitació amb la 
retirada de plaques; en qualsevol cas, sempre amb rigor i consens de tots els veïns. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Costa. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bé, a veure, 
senyora Pujola, no és només una qüestió de nomenclàtor, aquesta moció, vull dir, va 
més enllà. 
Després, també voldria dir a la senyora Veray que, a veure, no oblidem ningú, però 
simplement en aquests moments, vull dir, s’ha de reconèixer que hi va haver un bàndol 
que va sobreviure millor que l’altre. Clar, no entrarem en debats, però, vull dir, no va 
ser per a tothom igual. 
 
(Comentaris de fons.) 
És igual. Gràcies a tots els grups que hi votareu a favor. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
Passem, doncs, a la votació d’aquesta moció. Vots a favor de la proposta? 
Senyor secretari. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat, la moció de la CUP - Crida per Girona per la retirada de la simbologia 
franquista de la via pública a Girona. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 



 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, 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. 
 
 
 
PART DE CONTROL  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
a la part de control, de dació de compte de resolucions i acords adoptats. 
Intervencions? Senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Tres preguntes al voltant de tres decrets que hem pogut consultar. El primer al voltant 
de la senyalització turística, hem pogut veure que paguem un total de 3.600 euros a 
una empresa que es va encarregar l’any 2015 per fer una senyalització turística a la 
ciutat, que es diu Sismotur, l’empresa, però això és indiferent. El que ens sorprèn és 
que els paguem malgrat es diu en el decret que no s’aplicarà res de la feina que s’ha 
fet perquè això va quedar a mig fer. I un encàrrec de Gerència, diu aquí, de 
l’Ajuntament de Girona en el seu moment va quedar a mig fer i ara igualment estem en 
un nou pla, però com que ells havien fet part de la feina, pagarem 3.600 euros a 
aquesta empresa. 
 
Ens agradaria saber, bé, exactament què ha passat aquí, per què no s’utilitza la feina 
feta i si ens ho poguessin explicar. 
 
La segona és al voltant del projecte del Girona Cycling Festival. És un projecte que es 
va celebrar del 13 al 17 de juny a la ciutat de Girona, especialment al Barri Vell. És un 
projecte que a nosaltres ens agradaria fer dues preguntes: una, amb quins permisos 
es va fer en el sentit que durant tres dies va estar ocupant bastant importantment el 
Barri Vell de la ciutat, amb el fet que no hi havia cap senyalització? Hi va haver, com 
bé sabran el concert de l’Arc, dels seixanta anys de l’Arc, que es va haver de 
suspendre durant quaranta-cinc minuts perquè hi passaven les bicis. Hi va haver-hi 
diversos veïns amb mainada, gent gran que no varen poder arribar a casa amb els 
cotxes perquè no estava ni tan sols senyalitzat –no estava ni tan sols senyalitzat– que 
hi hauria una cursa de ciclisme. I, per tant, els veïns del Barri Vell es van trobar de 
sobte que no podien arribar a casa perquè hi passava gent en bici, i els deien: «No, 



em sap greu, és que primer anem les bicis.» Per cert, això és una altra, evidentment, 
total lligat al món del turisme que venia a utilitzar com a circuït el Barri Vell de la ciutat 
sense que els veïns i veïnes del Barri Vell sabessin ni que es feia ni tan sols que 
estigués senyalitzat. I a sobre, un concert tan important, des del nostre punt de vista, 
com era el de seixanta anys de l’Arc es va haver de suspendre quaranta-cinc minuts. 
Ens agradaria saber quin nivell de descoordinació hi va haver.  
 
I no només això, sinó que el que veiem és que a diferència del que ens trobem moltes 
entitats per a aquesta cursa vam cedir –ho tinc aquí al decret, ara no ho trobaré, però 
ho podria llegir– 6 carpes, 3 tarimes, 19 taules, 350 cons, 3 equips de so. Amb el que 
ha costat per Fires, algú ho sabrà, i l’Eva Palau ho sap bé, que l’Ajuntament 
aconseguís un equip de so per a les fires populars, perquè no n’hi ha. Ara, arriben els 
de la cursa de ciclisme aquí pel Barri Vell i els donem tres equips de so. Podria seguir, 
eh?, 231 tanques de ferro, 2 generadors, 3 arcs inflables, etcètera. O sigui. Ara els 
veïns del Barri Vell no en tenien ni idea que es feia i s’ho van trobar amb patates.  
 
I això podríem preguntar també això dels 54.000 euros del Sea Otter Europe, que 
aquell dia era molt difícil que hi hagués cap servei públic per a les entitats, però bé. 
 
Si ens podria respondre això. 
 
I, finalment, el tema de l’informe que s’ha encarregat a Antares Consulting, SL, a una 
consultoria per 17.500 euros, que és la consultoria que ha de justificar per què el 
Trueta ha d’anar sí o sí a Domeny. Aquesta consultoria, nosaltres hem investigat una 
mica qui són i la veritat és que ens preocupa: és una consultoria que si llegiu papers –i 
jo en tinc aquí– defensen que la gestió dels hospitals, doncs, tothom sap que en les 
situacions actuals no pot ser pública i no se’n pot encarregar l’Administració pública. 
Això és una informació que es pot trobar –la senyora Palau diu que no, però jo l’he 
trobada– que sol·licita Antares Consulting, que, a més, té entre els seus directius un 
exdirector general de Salut del PP de la conselleria de Madrid en l’època en què es va 
privatitzar la sanitat a Madrid, i en els seus posicionaments públics defensen, 
diguéssim, l’externalització i la privatització de la sanitat pública. 
 
A nosaltres ens preocupa que aquesta consultoria sigui l’encarregada, perquè a més 
és l’única que s’ha presentat de les tres que vam proposar, és l’única que s’ha 
presentat i que ha guanyat; ens preocupa que sigui l’encarregada de defensar que 
l’hospital públic Trueta, doncs, sigui a Domeny. Perquè quan mirem què defensa 
aquesta empresa en la seva consultoria, veiem que la sanitat pública no és ni molt 
menys la seva prioritat. 
 
Per tant, ens agradaria saber per què van trucar a les portes d’aquesta consultoria. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, diverses preguntes amb relació 
a Decrets i de Juntes de Govern Local… (el micròfon falla) Abans anava al revés, em 
penso. 
 



Sí, la primera és amb relació a un contracte de publicitat, estem parlant d’un anunci 
publicitari, diguéssim, pel preu de 3.000 euros a una revista que es diu Costa Brava 
Excellence, que és propietat de Pere Quera, SA. Llavors, ens agradaria saber 
exactament, diguéssim, com justifiquen aquesta despesa, quina tirada té aquesta 
revista o on la poden trobar, ben bé a quin públic objectiu pensen dirigir-se fent 
aquesta despesa de 3.000 euros en publicitat en una revista. 
 
L’altra era: ens ha sorprès moltíssim. Sabem, diguéssim, l’aposta del seu Govern pel 
turisme, però creiem que tot té un límit, i llavors, ens sorprèn molt una despesa de 
1.600 euros per un servei de restauració per a agents turístics russos, en aquest cas – 
1.600 euros per un servei de restauració -. També ens agradaria que ens concretés, 
doncs, ben bé quin era l’objectiu i, no ho sé, quasi m’agradaria saber què van menjar. 
 
Llavors, l’altra és: hem vist que s’havia decidit prorrogar el contracte dels serveis de 
socorrisme i primers auxilis de les piscines municipals per un any més. L’any passat hi 
va haver, precisament, un conflicte amb aquesta pròrroga arran que els socorristes en 
molts casos no tan sols no parlaven, sinó no tan sols no entenien el català. Em sembla 
que com a mínim aquest problema no s’ha resolt del tot, em consta, diguéssim, que 
encara hi ha molts problemes en aquest sentit. I, llavors, doncs, crec que la pregunta 
oportuna és per què una vegada més hem tornat a renovar aquest contracte quan 
realment el servei que estan oferint no és el que pertocaria. 
 
També hem vist que s’havia aprovat un conveni específic entre l’Ajuntament de Girona 
i l’Escola Dalmau Carles per subvencionar famílies de l’escola que ho necessiten per a 
despeses de activitats escolars. No qüestionem, diguéssim, la necessitat, segurament 
hi era. Però voldríem simplement que ens precisés com és que això s’ha fet amb un 
conveni específic quan en realitat ja hi ha unes subvencions que preveuen aquest 
tipus de despeses. Simplement perquè ens ho aclarís. 
 
Llavors, finalment, hem vist que hi havia, doncs, diverses subvencions directes per 
preus molt diferents: 2.500, 10.000 euros, 235, per conceptes també diferents. I ens 
agradaria demanar una mica un prec, diguéssim, un dubte de control que 
transformaria cap aquí, que s’estableixin uns criteris per a l’atorgament d’aquest tipus 
de subvencions i s’intentin vehicular per les línies de subvencions ja previstes, perquè 
realment sí, estan establerts un criteris, però després veiem que proliferen aquest tipus 
de subvencions directes que no entren, diguéssim, en aquest marc de regulació de les 
subvencions. I, llavors, trobem que hi ha, doncs, quantitats molt diverses, conceptes 
que són molt diversos i que, evidentment, quan estem atorgant a una entitat o a una 
altra, estem parlant des de temes esportius a una subvenció a un club concret per a un 
torneig concret, estem parlant d’equips universitaris per fer un viatge per assistir a 
un..., diferents coses i amb conceptes molt diversos. Llavors, m’agradaria, doncs… Si 
vol li preguntaré concretament cadascuna d’elles i m’explica quins criteris han valorat 
en cada cas. Però em sembla que per bé de la transparència i per la igualtat 
d’oportunitats de totes les entitats de la ciutat, és bo que s’intentin vehicular totes les 
subvencions a través de les línies que tenim previstes. I li asseguro que en aquest Ple 
només n’hi havia tres o quatre, i segurament més, en un mes, que és el que portem a 
ple avui, diguéssim, les decisions preses en un mes, doncs, sortien d’aquestes línies 
habituals. Per tant, doncs, que ens aclarís això. 
Moltes gràcies. 
 



Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, només una qüestió amb relació a un acord de 
la Junta de Govern Local en què es contractava un tècnic auxiliar per a l’Oficina de 
Comunicació. Sabem que hi va haver una baixa ja fa bastants mesos, que es va 
contractar externament alguns serveis i ara hem vist que hi ha aquesta contractació. 
Llavors, bé, per si ens podrien explicar una mica què la motivava i la situació actual, 
una mica com quedava aquesta oficina. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Roca. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies. Hem vist un decret de 
Cultura, senyor Ribas, que parla d’una despesa del fons de Progrup, trasllat i 
embalatge, eh?, de 10.164 euros. Nosaltres, veient aquest decret, hem recordat que 
en un ple anterior li vàrem demanar, si us plau, si ens podia dir en què consisteix 
exactament aquest fons, quins artistes hi ha, i no hem rebut aquesta informació. Per 
tant, li tornem a demanar, si us plau, que ens la faci arribar quan pugui. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Respecte a aquesta 
empresa que s’havia contractat el 2015 i que havia d’iniciar un treball sobre la possible 
fórmula de senyalització en aspectes turístics, és cert que ens hem replantejat l’objecte 
d’aquest contracte i estem treballant amb ells per reconduir-ho i ho volem 
conceptualitzar una mica diferent. Encara ho estem tractant; ja els comunicarem quan 
tinguem la solució exacte. Evidentment, aquests diners no queden perduts, eh?, 
quedaran a compte d’aquest nou concepte que volem, he volgut fer algun canvi al que 
estava acordat. 
 
Respecte a la cursa. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. El Girona 
Cycling Festival o el Girona Gran Fondo, com jo crec que el coneixem més bé aquí a 
Girona, es troba en la seva quarta edició. En les quatre edicions s’han fet les mateixes 
proves. És més, aquesta vegada s’ha fet una prova menys, que és el descens urbà. I, 
miri, senyor Salellas, una de les raons per les quals no s’ha fet, a part que poguéssim 
tenir dubtes tothom de si era més o menys convenient, és perquè els mateixos 
organitzadors van considerar que no volien molestar en excés els veïns del Barri Vell. 
Perquè si vostè és molestés només una mica –només una mica– a preguntar als 
mateixos veïns del Barri Vell qui són els propietaris de Bike Breaks, perquè són els 
organitzadors d’aquesta cursa –ara m’escolti, si us plau– sabria que tenen una 
sensibilitat pel Barri Vell més gran que la que pot tenir vostè o la que puc tenir jo. I si 
no pregunti-ho a la propietària del bar de l’Arc. 
 
També si tingués el més mínim interès –el més mínim– per saber què vol dir ser una 
destinació turística esportiva, podria veure que aquest és un dels principals 
esdeveniments que ens posicionen a nivell internacional. Per tant, tres equips de so o, 
bé, aquesta hiperventilació, com deia l’alcaldessa, crec que ara també s’ha produït, 
eh?, en aquest seu, no ho sé, teatralisme de no sé quants arcs i no sé quantes coses 
els hem deixat. Els hem deixat el que ha calgut. En aquesta cursa –sí, sí, sí–, com ho 



fem en les altres que calen, com ho fen en les curses del Correbarris, com ho fem en 
les que calguin. Són equipaments municipals a disposició de la ciutadania i així ho 
continuarem fent sense –sense– fer res mal fet. 
 
Evidentment, comptaven amb tots els permisos. Respecte a la senyalització, jo ara no 
puc assegurar-ho, perquè mentiria si ho digués, però m’assabentaré realment de si la 
senyalització estava feta com calia fer-la en aquell moment.  
 
I la meva companya també completarà l’exposició. 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): D’acord. Amb relació al que preguntava, entès jo 
també que va coincidir la cursa amb els seixanta anys de l’Arc. Això sí que haig de dir 
que va ser una equivocació per part de Promoció Econòmica. En el seu moment, la 
Glòria Bonaventura em va trucar per dir-me que feien els seixanta anys i que volien fer 
una festeta i que, bé, feien la reserva. En aquell moment, va resultar que quan vam 
entrar per fer la reserva de l’hora i el lloc no es va veure que estigués ocupat, però no 
vam pensar que hi havia el Gran Fondo, que sí que estava reservat però amb molta 
antelació i, per tant, no sortia com a tal. 
 
Bé, és un tema d’equivocació. Evidentment, tothom es pot equivocar. I aquí sí que la 
responsabilitat és de Promoció Econòmica. 
 
Però, per altra banda, també dir que crec es va solucionar molt bé el problema per 
bona part de tothom: per bona part de Bike Breaks i també per molt bona part de l’Arc, 
per part de la Glòria i per part de la família Bonaventura. 
 
I a part de tot això, doncs, va poder celebrar els seixanta anys, amb un concert que 
vam poder regalar-los el mateix Ajuntament perquè pensem que l’Arc es mereix 
aquesta celebració i molt més.  
 
Per tant, senyor Salellas, és veritat, entomem en el nostra mea culpa, sobretot per part 
de Promoció Econòmica, però va ser una equivocació que va estar ben resolta, perquè 
al cap i a la fi el concert es va retardar només uns quaranta-cinc minuts. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Palau, pel tema de l’informe respecte al Trueta. 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, bé, el tema consultoria Antares, senyor Salellas. Miri, 
Antares és un, no hi tinc res a veure jo, eh?, però és una consultoria amb un prestigi 
internacional molt i molt ampli en el món sanitari. Evidentment, deu tenir les seves 
maneres de veure la sanitat des de diferents aspectes, però li diré (soroll de fons) –ho 
sento, bé, no ho sé–, li comentaré que, per exemple, Antares SA és la consultoria que 
ha fet el projecte no en època de PDeCAT ni de Convergència i Unió, sinó en altres 
èpoques de conselleria de la remodelació que tindrà ara l’Hospital Vall d’Hebron 
properament. I crec que com a model d’hospital públic Vall d’Hebron no té cap dubte. 
 
Com a govern, i a part de govern, els altres grups que ens donen suport, com és 
Esquerra Republicana i el Partit Popular, crec que tenim dues premisses molt clares: 
primera, que el nou Trueta s’ha de fer amb la major urgència possible –perdó, tres 



premisses–; segona, que s’ha de fer a Girona ciutat, i tercera que ha de ser l’hospital 
públic de referència de tota la demarcació. Per tant, no pateixi, hem demanat a 
Antares com a consultoria de prestigi que ens faci una avaluació dels pros, dels 
contres de les diferents possibles possibilitats que hi ha en aquests moments per 
construir el nou Trueta per tal de tenir més argumentacions tècniques i poder reforçar 
més el nostre posicionament. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a una 
revista, la Costa Brava Excellence, senyora Plana. 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Aquesta revista des de l’Àrea de Promoció, 
concretament, per la part de turisme, fem quatre insercions a quatre revistes, 
diguéssim, de la demarcació de Girona. Són quatre revistes que considerem que pels 
diferents perfils i a qui van dirigides, doncs, fan una promoció bona per a la nostra 
ciutat. 
 
Aquesta concretament és una revista de molta qualitat que va dirigida o es reparteix a 
hotels de quatres estrelles de tota la demarcació de Girona, perquè considerem que 
arribar a aquest públic és una atracció perquè puguin venir a Girona. I si estan, per 
exemple, doncs, a Llafranc o si estan a qualsevol altra població de la Costa Brava, és 
un motiu perquè puguin venir cap a la ciutat de Girona ja no només a una escapada, 
sinó perquè després puguin repetir i [#, 04:20:17] a la ciutat. 
 
Què més volia dir? D’aquests 3.000 euros que ens costa, [#, 04:20:27] mil revistes, 
que són de les quals llavors també podem disposar i podem repartir. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I respecte al servei de 
restauració, amb un grup de «tour operadors» russos. 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): És una de les actuacions que en col·laboració amb 
el Patronat fem per fer promoció al mercat rus. Llavors, dintre de les actuacions que 
tenim en el nostre pla de treball de promoció externa, de promoció a mercats externs, 
aquest n’és un, però que el fem conjuntament amb la Diputació. I aquesta era la part 
on nosaltres, doncs, col·laboràvem. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, respecte a la pròrroga 
del contracte de persones que estan a les piscines i. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Efectivament, el problema no està resolt, 
però no està resolt tampoc a nivell de formació, és a dir, no trobem persones –no en 
trobem nosaltres ni els altres ajuntaments, no és un problema de l’Ajuntament de 
Girona–, persones que tinguin el nivell de formació adequat, hi ha molta demanda 
d’aquesta activitat. I aquí a les nostres comarques o fins i tot dintre de tot el que és les 
comarques catalanes, no trobem prou gent que estigui disposada o que tingui la 
formació necessària o que estigui disposada a venir cap aquí. Per això hem fet 
aquesta pròrroga del contracte. 
 
En tot cas, el que sí estem veient és altres fórmules perquè hi hagi a través de la 
formació ocupacional, i això ho començarem a estudiar ara a veure si, atès que aquest 
és un forat, una necessitat i que no és només d’aquest Ajuntament, sinó que és en 



general, a veure si a través de la formació ocupacional aquesta formació pot tenir una 
sortida, i estem parlant amb alguna empresa que ens ha vingut a fer una proposta a 
través dels programes de garantia juvenil. I, per tant, ens posem en contacte i a 
treballar amb la regidoria d’Ocupació per veure si podem resoldre aquest problema de 
cara ja a la temporada vinent o, si no pot ser la vinent, que sigui, evidentment, la 
següent. Però, en tot cas, aquesta sí que és una qüestió a la qual s’ha de trobar 
solució. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte a 
subvencions a escoles o. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): En concret, la del Dalmau Carles, em 
sap greu que surti aquest exemple, perquè, bé, és justament l’escola que es va quedar 
fora de la subvenció d’igualtat d’oportunitats i no poden sobreviure ni acabar el curs 
sense aquesta ajuda. Per tant, en fi, crec que ja no calen més explicacions. 
 
Pel que respecte a les ajudes, com poden veure en els diferents anys que han passat, 
hem anat fent, diguéssim, convocatòries de diferents tipus. I, fins i tot, el programa 
d’ajuda a les escoles, que és un programa que intenta posar un paraigües i es va 
aprovar ara fa poc per junta de govern el conjunt de les bases de les convocatòries 
que formen part d’aquest programa, justament el que intenta buscar és això, almenys 
parlo des del punt de vista d’educació. Per exemple, la disparitat de necessitats –ja ho 
sé–, la disparitat de necessitats de les diferents escoles o, per exemple, els patis, que 
totes les escoles de cop volien fer un projecte de pati. Qüestions com aquest tipus ens 
han portat a fer diferents bases de convocatòries: «Activa el teu projecte», «Activa el 
teu pati», les ajudes a la biblioteca, diferents convocatòries que formen part d’un 
programa d’ajudes a les escoles. 
 
Tot i així, és veritat, és cert que encara no hem aconseguit introduir tots els tipus 
d’ajuts que ens poden sol·licitar, i això poden estar ben segurs que a través de la 
Secretaria d’aquest Ajuntament s’està treballant perquè de cara al pressupost de l’any 
vinent totes, absolutament totes les ajudes que es donin siguin en el marc d’una 
convocatòria i que no hi hagi ni una sola ajuda que no es pugui fer en el marc d’una 
convocatòria, ni a nivell d’esports ni a nivell d’educació ni a nivell de ningú. Però, bé, jo 
almenys parlo de les que em pertoquen a mi. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al 
tècnic de l’Oficina de Comunicació, és per cobrir la plaça de xarxes socials. De fet, és 
el tècnic aquell que fa un any, una mica menys d’un any va marxar de forma sobtada. 
Ho havíem cobert amb extern, però no és més factible i a part que volem, doncs, 
procedir al procés de selecció. Ja portàvem un temps treballant-hi, ara ja el poden fer 
efectiu. Però és per cobrir aquella plaça. 
 
I quant al tema de la senyora Roca que ha comentat del tema (el micròfon fa un xiulet). 
Disculpin, eh? M’he espantat molt, disculpin. No ho sé. (Comentaris de fons.) És que 
després no sortirà a l’acta. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Doncs, forma part, acabo d’enviar un missatge, 
perquè si demà no [remeten #, 04:26:06], m’enviïn un whatsapp i ho recordaré. 



 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Permetin-me dir-los que fins ara 
tot el tema de l’streaming i al principi de la nit anava tot perfecte, hi ha hagut una 
baixada de tensió –m’ho confirmen–, ha començat a haver-hi errors, però no a 
l’streaming en aquest cas, sinó a l’àudio, que tots ho hem pogut comprovar. Tornarem 
a assegurar-nos a veure què passa, perquè la veritat és que és bastant inadmissible 
tot això. No sembla tan difícil trobar solució, doncs, a aquests aspectes tècnics i, per 
tant, s’hauran de trobar. 
 
22. PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, ara passaríem, si de 
cas, a precs i preguntes. Sí, endavant, senyor Vázquez. 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez(C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Tenia una 
pregunta per al senyor Sánchez, regidor de Solidaritat i Cooperació, però 
desgraciadament està indispuesto y ya se la haremos vía registro o en otra ocasión. 
 
La segunda pregunta sería: nos consta, porque ha salido en prensa, que una escuela 
de futbol femenino ha tenido que irse a entrenar y a jugar, se ha tenido que llevar a 
dos o tres equipos a jugar fuera de Girona por no encontrar horas en las instalaciones 
de nuestra ciudad. La pregunta es: tanto que apostamos por el deporte y, en particular, 
por el femenino, ¿cómo es que no se ha encontrado una solución? 
 
Precisamente, días antes de esta noticia, veíamos a la señora alcaldesa apoyando a 
otra escuela de futbol femenino, cosa que valoramos positivamente, como no puede 
ser de otra manera. 
 
Y la última pregunta sería que nos gustaría saber, señor Alcalá, en qué punto nos 
encontramos en cuanto a los aparcamientos disuasorios y los autobuses lanzadera los 
días que juega el Girona. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, endavant, 
senyor Granados. 
 
Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Darrere de l’Escola de Lluís Pericot hi ha un terreny que està desaprofitat, s’han 
plantejat que podria fer-ne ús l’escola o fer un aparcament dissuasori? També estaria 
bé, és una idea, eh? 
 
Després, ara que la incineradora de Campdorà, en una visita que vam anar allà a 
Campdorà, vam veure que quan baixes el pont de la incineradora hi ha un revolt molt 
perillós. Davant de les cases, és una corba molt tanca. S’han plantejat alguna actuació 
encara que faci falta expropiar una mica de terreny per arreglar aquella baixada 
perquè no pateixin tant els veïns? 
 
I, després, una altra pregunta: part del carril bici del carrer del Carme té un sol sentit, 
des del pont de l’Areny fins al pont de la Font del Rei. Podrien estudiar que fos doble? 



Ja pràcticament la gent el fa servir en doble sentit, però faria falta senyalitzar-lo una 
mica. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Costa. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
jo faré dues preguntes. 
 
Els patis interiors dels blocs de Girona per Girona estan en molt mal estat i volíem 
saber qui fa el manteniment. I, després, una altra pregunta és, a veure, les papereres 
del centre de la ciutat tenen bosses de plàstic, però les de la perifèria no. Volem saber 
per què aquesta diferència i si està previst que totes les papereres tinguin bossa. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar(CUP-Crida per Girona): Sí, més enllà del tema de l’streaming, 
que ja l’ha resolt, perquè jo diria que des del 2017 cada Ple va succeint. I un primer 
prec, ja sé que ens hem convertit en els hiperventilats per vostès, no?, és com 
l’adjectiu simpàtic que ens van dient tot el vespre, però, bé, creiem que nosaltres el 
que fem és intervenir, potser amb vehemència o menys, però crec que defensem amb 
arguments les coses i que no és hiperventilació de dir per dir, que és al que s’associa, 
sinó que, senyora Muradàs, tinc aquí la llista de coses. No, la llista de coses que jo li 
puc dir, totes les entitats que durant aquestes setmanes se’ns han vingut a queixar que 
no obtenen ni una desena part del que té aquesta empresa per organitzar això, ni una 
desena part. Per tant, quan em poso així, sí, és perquè les empreses tenen això i les 
entitats de la ciutat no. (Comentaris de fons.) Que no? Doncs, mira, el senyor Villareal 
n’acaba de parlar una del Cross de Sant Eugènia, el senyor Villareal, pot buscar en el 
Twitter; jo li puc parlar del Casal Independentista el Forn, conec el cas de l’Ateniu 24 
de juny. 
 
(La senyora Muradàs diu de fons: «S’han vingut a queixar?») S’han vingut a queixar, i 
tant que s’han vingut a queixar. Al Servei d’Esports, no, a l’Ajuntament. És que hi ha 
un ajuntament, diria. (Comentaris de fons.) Però, clar, és que quan hi ha tot un seguit 
de coses que es deixen a alguns i als altres no, doncs, són coses que passen. Bé, 
senyora Muradàs, pot entendre, suposo que comença a entendre que la furgoneta no 
és d’Esports, és de tota la ciutat o l’equip de so. No, no és d’Esports, és de tota la 
ciutat. L’equip de so o altres elements que té l’Ajuntament. Però si en necessitem més, 
en comprin més, i així tothom en tindrà, però. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja saben que l’equip de so 
s’havia espatllat el de Joventut, i estem en ello. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Dit això, cinc preguntes ràpides. Ens 
agradaria, senyor Alcalá, que ens expliqués com ha funcionat tan malament el tema 
dels aparcaments a Fontajau, que vam fer una proposta al carrer Fontajau i tots els 
veïns se’ls van tirar en contra i han hagut de rectificar. Que ens expliqui els motius. 
 



En segon lloc, ens agradaria saber com és que de sobte el Govern de la ciutat s’ha 
convertit en el gran valedor del Banco Santander a la ciutat. La senyora alcaldessa i la 
senyora Planas van a la inauguració del Banco Santander, d’una entitat que en sabem 
la trajectòria en molts sentits. I ens agradaria saber què ens porta a la nostra ciutat 
anar a la inauguració del Banco Santander. No és una cosa que acostumin a fer o jo 
no veig la resta d’alcaldes anant a inaugurar oficines de bancs, que, a més, sabem 
com han actuat els bancs en aquest país. 
 
En tercer lloc, senyor Alcalà, per a vostè, avui hi havia un article d’un exregidor de 
Convergència bastant fefaent al Punt Diari. No sé si l’han llegit, el senyor Àngel 
Guirado, exregidor de Convergència aquí mateix, que es deia Pífia, si no recordo 
malament l’article en què explicava el tema de la plaça Pallach. Amb el regidor 
Granados i els veïns vam anar-hi, i, clar, que aquella plaça sigui la conseqüència d’una 
actuació municipal és de vergonya aliena –és de vergonya aliena. Què ha passat, 
senyor Alcalà, perquè ens trobem en la situació en què ens trobem avui?, que un 
exregidor del seu partit deia que era de pífia constant per part política i tècnica. 
 
I hem rebut queixes de l’ocupació de les terrasses del carrer Migdia, que dificulten 
moltíssim el pas, vull dir, si ets una persona amb diversitat funcional o amb 
discapacitat o amb cadira de rodes i vols passar per on hi ha l’encreuament entre Joan 
Baptista la Salle i carrer Migdia, és realment complicat –realment complicat. 
 
I, finalment, ens agradaria saber on ha quedat aquella gran proposta del càmping que 
teníem per a la nostra ciutat. Ens vam accelerar a fer tot un canvi per portar-lo a la 
Generalitat perquè hi havia una proposta. Nosaltres continuem defensant el càmping 
municipal com una proposta; si ha caigut la gran proposta que tenien de l’escola, 
poden recuperar la proposta que havia fet aquest grup de l’oposició, que era un 
càmping municipal, que potser és menys impressionant, però pot ser útil igualment. I 
també potser serviria per diversificar el tipus d’allotjament a la ciutat i que els pisos 
turístics potser, doncs, rebaixessin una mica la pressió que tenim al Barri Vell. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, diverses preguntes. En primer 
lloc, hi ha un pla urbanístic previst que dóna continuïtat al carrer Universitat de Cervera 
fins al parc del Migdia. Llavors, sabem que està, diguéssim, el fet que no s’hagi 
executat aquest pla i hi ha una situació de degradació de diverses finques, doncs, està 
ocasionant problemes, juntament amb altres problemes que té aquella zona. I, llavors, 
voldríem saber quan està previst executar-lo, si tenen alguns passos previstos, que 
ens expliquin una mica com està aquest tema. 
 
L’altra és –això és una evidència–, diguéssim, Campdorà té problemes de transport, 
segur que ja ho saben la majoria de vostès. Però avui, doncs, voldríem fer dues 
propostes, dos precs. Un prec, diguéssim, amb dues propostes perquè escullin quina 
els va millor o potser primer una i després una altra. 
 
Un és garantir els preus i descomptes que els seus habitants, igual que els de TMG, 
en la línia de Teisa que passa pel barri de la mateixa manera que els usuaris TMG 
tenen una sèrie de beneficis i descomptes, intentar que això es pugui aplicar també en 



aquesta línia encara que no sigui pròpia de TMG, perquè, evidentment, doncs, els 
usuaris, les persones que en fan ús són veïns i veïnes també de Girona. 
 
I l’altra és, potser més mitjà termini, la fan els mateixos veïns i, per tant, doncs, entenc 
que hauria de tenir un consens en el veïnat: és el fet que es facin el pàrquing 
dissuasori en aquesta zona de la ciutat, que anem molt mancats, precisament, de 
pàrquings dissuasoris. I, per tant, això facilitaria després que s’hi establís –entendríem 
que hauria d’anar relacionat– una línia d’autobús que arribés fins allà i, llavors, 
facilitaria també, per tant, la mobilitat dels veïns i veïnes del barri a més de 
descongestionar i pacificar la nostra ciutat. 
 
L’altra és una pregunta: fins quan haurem d’aguantar que la vinguda d’un Borbó ens 
bloquegi part, doncs, d’aquest parc tan bonic que tenim a la nostra ciutat, que és el 
parc de la Devesa; doncs, fins quan haurem d’aguantar que se’ns bloquegi bona part 
d’aquest espai i no només d’aquest, sinó de carrers que envolten perquè, precisament, 
ve un senyor que avui estàvem dient que el volíem declarar persona non grata, però, 
en canvi, l’acollim d’aquesta manera. 
 
L’altra és en quin estat estan les gestions amb la DGAIA. Sí? Faig una mica d’això, 
perquè veig que, si no, després tindrem problemes amb les respostes. En quin estat 
estan les gestions amb la DGAIA per trobar habitatges a centre d’acolliment 
alternatius, diguéssim, com vam incloure en aquella moció que es va aprovar: preveia 
que es realitzessin aquestes gestions. Si s’han fet alguns passos i en quin estat estan. 
 
I, finalment, al Consell d’Igualtat de Gènere vam constatar que no s’ha avançat en la 
moció aprovada sobre el protocol contra l’assetjament masclista en àmbits d’oci. Vam 
comentar, doncs, algunes coses que s’havien fet des d’un àmbit, però en el que és el 
protocol vam constatar que no s’havia avançat. Un protocol que inicialment des de 
l’Àrea d’Igualtat jo sé que s’havia fet alguna gestió, però després va passar, a nivell de 
govern van decidir que això ho hauria d’assumir l’Àrea de Promoció de la Ciutat –no sé 
si ara porta aquest nom, perdonin si m’equivoco–, diguéssim, que la responsable és 
l’Eva Palau. I, llavors, m’agradaria saber si, tal com ja es va acordar allà, si s’ha fet 
algun pas més per assegurar que aquest pla sigui efectiu, aquest protocol sigui efectiu 
per a les Fires de Girona. 
 
Nosaltres la moció la vam presentar fa prop d’un any, crec, i ja vam demanar llavors 
que fos per a les Fires d’aquell any, que fos també útil, doncs, per a totes les festes 
majors. A les festes majors ja crec que no hi arribem a temps, perquè s’estan 
desenvolupant aquest mes de juny i també a final d’estiu. Però, com a mínim, sí que 
seria d’agrair que estigués aprovat ja per a les Fires de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies. M’agradarien dues qüestions. 
 
La primera era amb relació a l’streaming, que ja ha sortit, i, per tant, doncs, ja se’ns ha 
explicat. 
 
L’altra té a veure amb el Pla especial de la Devesa, que hem pogut veure a la premsa 
que s’anunciava a través de la premsa i no en l’espai que seria l’oportú; entenc que 



vindrà a la tardor, no? Em refereixo perquè la notícia fa referència que com que 
segurament vindrà a la tardor, s’aprofitava aquest temps per arribar a un major 
consens amb els grups polítics. I, bé, en tot cas, crec que al nostre grup no se’ns ha 
adreçat, sàpiga que estem oberts, evidentment, a arribar a un consens amb relació al 
Pla especial de la Devesa i que, per tant, totalment disposats a aprofitar el temps que 
hi ha d’ara fins a la tardor amb la intenció que finalment aquesta tardor puguem 
aprovar aquest Pla especial pel màxim consens possible. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Albertí. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Miri, la primera pregunta va 
sobre els cotxes a la Devesa. Aquest estiu, com l’estiu del 2015 i del 2016, molts 
usuaris de la piscina municipal continuen entrant amb el seu vehicle a dins del parc, 
circulant no solament pel vial asfaltat, sinó que utilitzen ja el passeig central. De fet, ja 
saben que jo sóc amant de l’esport i molts dies que vaig a fer esport al parc, doncs, bé, 
competeixo amb els cotxes i, per tant, comparteixo entrenament amb els mateixos que 
circulen al meu cantó pel passeig central. 
 
I la pregunta és doble: primera, com és que no s’ha reparat –almenys fins la setmana 
passada, eh?– la barrera que hi havia que impedia el pas de vehicles? I segon, em 
vaig parar allà i vaig fer una fotografia al lloc, vaig veure que, efectivament, hi ha un 
rètol ben clar que especifica que no es pot circular per allà, no? Doncs, bé, a mi 
m’agradaria saber quantes denúncies ha posat la policia municipal als vehicles 
infractors que han accedit al parc? Perquè hi ha dies que hi ha més d’una vintena de 
vehicles allà aparcats. 
Bé, una segona pregunta és el procés de contractació relatiu al Pla estratègic de 
turisme ha estat una mica complicat o, més ben dit, caòtic. El nostre grup ha assistit a 
totes les pliques i hem vist alguna cosa que ens ha estranyat una mica, no?, perquè, 
de fet–i ja saben que sóc un assidu de les pliques, miri, he agafat gust al tema–, 
doncs, vaig molt sovint a les obertures d’aquestes, i és l’únic cas en què he vist que 
l’oferta guanyadora ha decaigut per incompliment de solvència. I, bé, doncs, ens 
preocupen dues coses: la primera, si això és usual, i la segona cosa que ens preocupa 
és que, clar, el pla aquest estava lligat a un ajut que ens varen informar l’última vegada 
que finalitzava a 31 de desembre, havia d’estar acabat el pla, i amb una pròrroga 
màxima de tres mesos. I veiem que, clar, no es desencalla el tema i ens neguiteja una 
mica. Bé, en definitiva, volem saber com està l’estat de la qüestió en aquesta, no? 
Una tercera pregunta és que el company Manuel Vázquez feia esment dels dies de 
partit i demanava pels aparcaments dissuasoris i els busos llançadora. A mi em 
neguiteja una cosa, que fa quatre dies estava parlant amb en Rubén, l’actual director 
del Montilivi i li preguntava a veure si havien tingut contactes amb l’Ajuntament per tal 
de solucionar el tema dels divendres que hi ha futbol i els dilluns que hi ha futbol, 
perquè, per desgràcia nostra, el 80 per cent dels partits del Girona es faran en 
divendres i dilluns. Esperem que no sigui en dilluns de Ple. 
 
Ens agradaria conèixer, si us plau, si s’ha pensat alguna alternativa per la munió 
d’alumnes que van tant a la UdG com als instituts aquests dies de partit. 
 



I l’última pregunta i molt breu: es recorda que fa plens enrere ens van portar el tema 
dels aparcaments de la plaça Miquel de Palol i Emili Grahit i hi havia un contenciós 
amb aquella empresa? Voldríem saber exactament en quin estat es troba la situació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Roca. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Tres 
preguntes. 
 
La primera és que fa uns mesos aquí en aquest Ple, a proposta de la senyora Veray, 
vàrem aprovar una moció per fer un ple anual sobre l’estat de la ciutat, i no n’hem 
sabut res més i era un ple que a nosaltres ens interessava molt. I m’agradaria saber, 
doncs, si el pensen tirar endavant i quan. 
 
La segona pregunta fa referència als pisos de lloguer i pisos turístics. Al nostre grup 
ens va sorprendre, fa uns dies la senyora Paneque parlava a TV3 sobre els pisos de 
lloguer amb relació a l’índex de referència de preus que ha impulsat la Generalitat. En 
aquesta petita entrevista es reconeixia implícitament –implícitament– que Girona té un 
problema, lluny de Barcelona, tot el que vulguin, però es reconeixia aquest petit 
problema –que nosaltres compartim– i el que no sabem és si el comparteix tot el 
Govern. Perquè la senyora Madrenas ha fet declaracions –ahir l’última al diari, un 
article– en el sentit que Girona no té cap problema ni amb els pisos turístics ni que 
falten pisos de lloguer. Ens agradaria que ens poguessin aclarir quina és la posició 
oficial del Govern sobre aquest tema i de passada demanaríem si ens podrien avançar 
quines actuacions s’està plantejant l’Ajuntament en aquest tema i com està finalment 
el Pla local d’habitatge. 
 
I l’última pregunta és el tema i el problema de les paneroles a l’eixample. És un 
problema que ha sortit ja moltes vegades aquí al Ple, però no està resolt, les queixes 
continuen, el malestar dels veïns continua i volíem saber com ho teníem. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Començaríem, 
doncs, a donar resposta per part del regidor Narcís Sastre, respecte al Pla especial de 
la Devesa i el tema de la Devesa i la barrera i tot això. 
 
Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Se sent bé? 
(Comentaris de fons.) No se sent bé. Ara se sent? 
 
A veure, amb relació a les dues qüestions –les barrejaré si no els fa res– sobre la 
Devesa, referent al tema del vial, ja s’ha instal·lat la pilona que substitueix la barrera, 
aquella barrera malaurada que en el seu moment va haver-hi aquell incident que ens 
va fer canviar de plantejament i, després, doncs, d’uns terminis d’instal·lació, m’han 
informat que avui mateix ja està instal·lada i ha entrat en servei. Això ha de servir 
perquè no hi hagi aquestes entrades incíviques, per dir-ho d’alguna manera, de gent 
que no respecta les senyals que hi ha en aquell espai. És veritat que hi són, però tot i 
així, malauradament hi ha gent que no en fa cas. 
 



Respecte als terminis, s’està treballant perquè pugui ser al més aviat possible, sigui a 
la tardor i si pogués ser fins i tot abans, fins i tot al mes de setembre. Està pendent els 
darrers tràmits a nivell tècnic i els informes que faltaven ja han anat arribant. I estem 
pendents de tancar algunes solucions que ens han de permetre tirar –que ja els les 
plantejarem en el seu moment–, que ens han de permetre intentar tirar endavant tot el 
procés. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Eva 
Palau, respecte al tema de la violència masclista en àmbits d’oci i relacionats amb les 
fires. 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Ho farem, senyora Pèlach, 
però va ser el dia 26 de juny que vàrem estar parlant. Ja ens hem posat en contacte 
les dues àrees, per cert, la meva, bé, la meva no; l’àrea que jo porto es diu 
Dinamització del Territori. I ho estem treballant. Al que no em puc comprometre ni ens 
podem comprometre és per a les festes majors, perquè ja estan sent ara les festes 
majors, però per a fires hi serà. També hem de tenir en compte que jo crec que és un 
protocol que, òbviament, aquests dies puntuals té més sentit de tenir-lo perquè, doncs, 
acumulen més gent a la ciutat, però que és durant els 365 dies de l’any que l’haurem 
d’aplicar. Però, l’estem treballant i per  Fires estarà i si pot ser abans i encara 
enganxar alguna de les darreres festes majors que hi ha al setembre, doncs, perfecte. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Crec que el 
senyor Ribas avui no tenia cap interpel·lació. La senyora Muradàs, respecte a un tema 
d’un equip de futbol femení. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, el primer que vull dir és que em sap 
greu que el senyor Manuel em faci aquesta pregunta aquí en el Ple quan fa pocs dies 
me la va fer personalment, em sembla que va ser després de la comissió informativa, i 
li vaig explicar el què. I, per tant, bé, aquesta escenificació de si estem donant suport 
al futbol femení, la veritat és que la trobo bastant fora de lloc. 
 
Però, bé, en tot cas, la mateixa explicació que li vaig donar a vostè personalment la 
donarem ara aquí públicament. Evidentment que estem donant suport al futbol femení, 
al futbol masculí, com no podria ser d’una altra manera, i, evidentment, a l’esport 
femení encara més per les dificultats en què es troba ja de manera regular. 
 
En el cas concret d’aquesta escola, dir-li que està compartint el camp amb el Club 
Sant Ponç, amb el Club Esportiu Sant Ponç i la proposta que se li va fer al seu 
president va ser la de disposar de les mateixes hores d’espais que tenia l’any anterior. 
El senyor president d’aquest club ens va dir que no tenia encara segur, però podia ser 
que pogués fer dos equips de futbol onze de categories de noies grans. Per tant, no 
tenia res a veure amb la base que estava pujant amb la formació que està fent i que 
està fent molt bé, per cert. Només faltaria que jo fes cap tipus de crítica ni aquesta ni a 
cap altra escola o club. Però, en tot cas, aquests dos equips, primer, sense confirmar, 
u, i, segona, amb una qüestió que era absolutament sobrevinguda. 
 
Evidentment, vostè –ja li ho vaig explicar– que coneix la situació dels usos dels 
pavellons i dels equipaments dels camps de futbol, això era molt difícil disposar de 



dues tardes tot el camp sencer amb les necessitats que té l’altra entitat, que, a més, té 
una base, en tot cas, hi ha un recorregut que ha arribat fins a tenir equips ja a nivell de 
categoria catalana. Vam aconseguir negociant amb l’altra entitat, un dia –un dia– de 
tenir tot el camp sencer sense la confirmació d’aquest president que realment pogués 
fer els dos equips. Faria un entrenament en el camp sencer, tot a contra gust de l’altra 
entitat, perquè tot a gust de tothom és impossible, i després entrenarien al camp de 
terra, com fa l’altre club. 
 
L’única resposta que hem rebut és la mateixa que vostè ha vist en els diaris: quan a 
nosaltres ens va dir que ja li semblava bé, a partir d’aquí ens trobem –perdoni, vostè 
ha fet la pregunta i ara jo contesto–, ens trobem dos articles al diari en els quals fa una 
sèrie d’afirmacions. Jo encara espero per què no ho ha vingut a fer personalment. I, en 
tot cas, quan a nosaltres ens diu que li semblava bé la proposta, després, de cop i 
volta, no se li donen les qüestions que necessita, quan encara jo avui en dia no sé si 
farà aquests dos equips de futbol onze. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora 
Muradàs. I ara la senyora Plana, respecte a tota la contractació del Pla estratègic de 
turisme i tot el procés. 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): D’acord. A veure, el Pla estratègic de turisme, jo crec 
que em tornaré a repetir, però no m’importa, el tornaré a explicar i també torno a 
repetir que vaig ja oferir-me diverses vegades a explicar-los quan els anés bé, perquè 
realment no és que sigui un procediment caòtic, ni molt menys; és una mesa de 
contractació amb un procediment de contractació impecable, és impecable.  
Què passa amb aquest procediment i amb el tipus de contractació? Doncs, que vàrem 
considerar que era molt millor valorar més la part de contingut, la part metodològica 
que la part econòmica. Per què? Doncs, perquè moltes vegades pots contractar amb 
ofertes molt més barates projectes que després no tenen resultat. Per tant, per 
assegurar això vam fer aquest tipus de contractació. D’acord? Per tant, aquest sol 
factor ja representa un procediment diferent de la majoria dels que es fan a 
l’Ajuntament de Girona. 
 
A partir d’aquí, vostè pregunta, i per dir-li: vam valorar la part de contingut i 
metodologia amb un seixanta per cent i la part econòmica i de doctors conjuntament, 
amb el 40 per cent restant. Quinze els doctors, vint-i-cinc la part econòmica. Per tant, 
la part econòmica era només un 25 per cent del total del que sortia a licitació. 
 
Dit això, què passa amb el tema de la solvència tècnica? Doncs, que el procediment 
estableix que la solvència tècnica tu la dius o la fas constar a l’inici del procediment i 
l’acreditació és al final. I què ha passat en aquest cas? Doncs, que en aquest cas 
l’empresa que havia tret més puntuació no ha acreditat, sembla, no ha acreditat –
vostès estaven també a la mesa– la solvència tècnica que es demanava a l’inici. Que 
potser és una contradicció? Potser sí, potser s’hauria d’haver acreditat al principi i ja, 
des d’un inici, però el procediment és el que és i, per tant, contra això, que és una llei 
de contractació estatal no hi podem fer res més. 
  
Però, hi insisteixo, i no vull que quedi cap dubte que el procediment és impecable: els 
tècnics s’ho han mirat per tots costats i és totalment legal. Tot està ben fet. Ara falta –
jo crec que és aquesta setmana que acaba el termini– per veure si l’empresa que ha 



quedat, diguéssim, en segona posició, presenta la documentació acreditativa també de 
la part de la solvència tècnica. 
 
Quant a si estarà o no estarà redactat el pla estratègic a final d’any, jo crec que pot 
estar acabat; si no està acabat, tenim pròrrogues. Per tant, això no ens ha de portar 
cap conflicte ni cap problema. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque, tema DGAIA, el protocol masclista aquest crec que ha quedat parlat, el tema 
de la seguretat i la Devesa amb la visita dels reis i el Pla local d’habitatge. I jo també 
després respondré un altre tema sobre habitatge. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, perfecte. Sobre la Direcció General 
d’Atenció a la Infància, senyora Pèlach, efectivament, hi ha hagut un parell de 
converses en les quals tant l’Ajuntament ha pogut oferir com la mateixa Generalitat, de 
fet, compta amb patrimoni que seria apta per instal·lar-hi CRAE, que crec que és al 
que es referia o se’n desprenia de la moció, centres d’acollida CRAE, eh?, que en 
diem aquest treball conjunt amb la Generalitat.  
 
I estic segura que allò que falta, que són equips d’educadors, perquè, evidentment, no 
és només oferir pisos o espais, sinó que aquí hi van associats una sèrie de recursos, 
estic segura que el director general d’Atenció a la Infància, en tant que director general 
i regidor d’aquest plenari, doncs, tindrà la sensibilitat suficient per dotar dels recursos 
necessaris aquests futurs CRAE a la ciutat. 
 
Protocol d’assetjament, respost. 
 
Respecte a les sancions a la Devesa, aquest és un aspecte que el regidor Sastre i la 
regidora Plana m’han anat traslladant i tenen un alt interès, i els haig de dir que cada 
vegada que detecten que dins de la Devesa hi ha moviment de cotxes, ja siguin dies 
de mercat o no, el que fem són campanyes de record sancionadores, lamentablement, 
perquè no tenim més remei. Jo ara en aquests moments no li puc dir el nombre total 
de sancions, senyor Albertí –crec que ha sigut vostè–, però li passaré per escrit, 
perquè en aquests moments no li sé dir. Però, en tot cas, s’està actuant, eh?, cada 
vegada que hi ha aquesta detecció. 
 
I respecte al tema del lloguer accessible i l’índex de referència, el Pla local d’habitatge, 
a veure, senyora Roca, des del respecte, eh?, vostè ha dit que teníem per costum 
reunir-nos un cop al mes per parlar de temes de plenari, vostè arran d’una intervenció 
que va considerar desmesurada de la meva persona va fer trucar per la seva cap de 
gabinet o així es va identificar per anunciar-nos que no es volia reunir més amb 
nosaltres per rebre informació, jo crec que en benefici de l’equip de govern i del grup 
municipal. Però, en tot cas, des d’aquell moment no ha fet més que cosir-nos, 
permeti’m l’expressió, a preguntes justament en matèria d’habitatge. A mi no em fa 
res, però és que tot això vostès m’ho han preguntat per escrit. I a més a més, li haig de 
dir, senyora Roca, que potser fóra bo que tinguéssim una conversa en habitatge. Jo no 
sé qui els està assessorant, tot i que ho intueixo per la naturalesa de les preguntes que 
ens trasllada, però sobre el Pla local d’habitatge ja li vàrem dir que al setembre; sobre 



«vivendes» també li vàrem respondre. Per això li dic per la naturalesa de les 
preguntes.  
 
Jo crec que no entenen molt bé la diferència entre buscar lloguer accessible per a 
famílies mileuristes, perquè ens entenguem, i el mercat de lloguer a la ciutat de 
Girona. I jo això per escrit ja li ho he traslladat; crec que fóra bo que tinguéssim una 
conversa sobre habitatge i potser més enllà d’allò que s’escriu, amb una conversa, 
doncs, seria més fàcil que li pogués traslladar tota aquesta informació i que ho 
tinguessin més clar. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Berloso, respecte al tema de bosses de plàstic a papereres en algunes sí i no, i 
paneroles. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): A la senyora Costa, també hi havia la qüestió de la 
neteja dels patis interiors de Girona per Girona. 
 
Jo en aquest moment no puc assegurar si es feia o no es feia, el que sí és cert és que 
s’està fent tota una revisió de tots els espais que es netejaven i, en tot cas, eren 
privats. I coincideixen en moltes d’aquestes promocions que es varen fer des del 
Patronat de la Santa Creu principalment, vull dir, que fèiem patis interiors i, vull dir, 
pues, aquests són propietat dels veïns i, per tant, se deixaran de. Si es feia, es deixarà 
de fer, avisant; hem estat ja reunits amb el Patronat de la Santa Creu. Però en aquest 
moment, aquests jo no li puc concretar si ja no es feia. 
 
Respecte a les bosses de papereres que en uns espais de ciutat hi ha la bossa de 
plàstic i en altres no, tampoc ara no sabria contestar-li exactament, però sí que hi ha 
diversos tipus de papereres: unes que el dipòsit, diguem-ne, doncs, és tota una peça, 
no té cap respirador ni res i altres que sí, que són reixades, no? Imagino que a les 
reixades és on posen bosses de plàstic –imagino, eh?, ja ho demanaré i ja l’informaré. 
I a les compactes, vull dir, ja no s’hi posen bosses de plàstic. 
 
Senyora Roca, respecte a les paneroles, eh?, és cert que aquest any, vull dir, doncs, 
hi ha hagut una proliferació de paneroles arreu de la ciutat. És tant així que en aquest 
moment la brigada antiplagues només treballa per aquesta qüestió en les cloaques de 
la ciutat. El que passa, vull dir, que els propietaris de pàrquings i soterranis no es 
preocupen quan arriba aquesta temporada, diguem-ne, d’estar a l’aguait i fer també el 
mateix que fa l’Ajuntament en espais públics, en els espais privats. I també a vegades, 
bé, tenen els problemes que tenen perquè ells no s’han preocupat de dallò. 
 
No sabria ara, en aquest moment sí que no es pot certificar que algunes del carrer no 
hagin accedit allà, però el que sí és cert que no hi ha una cura dels soterranis dels 
pàrquings i passa el que passa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas, respecte als pàrquings d’Emili Grahit, les concessions, vaja. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, dir que està suspesa 
la tramitació perquè estem pendents que emeti l’informe la comissió jurídica assessora 
de la Generalitat, ja que el seu informe és preceptiu. I, per tant, tenen dos mesos per 



emetre’l un cop se’ls ha enviat, i encara no el tenim; per tant, està en suspens fins que 
arribi. Quan arribi l’informe, aixecarem la suspensió. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Alcalà, 
té diverses preguntes, interpel·lacions, si veig que se n’oblida alguna li recordaré al 
final. Gràcies. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies. I si vostès també detecten que m’he 
n’he deixat alguna, perquè és possible. 
 
El senyor de Ciutadans, en Manel, comentava sobre els aparcaments dissuasius i 
busos llançadora. Es referia a l’aparcament que hi ha a la rotonda de Mas Gri que ja 
l’estem condicionant, l’acabem de condicionar. L’empresa ja ho va deixar. I nosaltres 
estem treballant per poder tenir-lo condicionat. Independentment d’això del Girona, 
que pot servir, evidentment, i treballem amb la idea que ens pugui servir, ja preveia el 
Pla de mobilitat de l’any 2014 un aparcament dissuasiu en aquest sector. I serà 
aquest. I després un altre en el sector nord, la qual cosa estem treballant. I també 
estem treballant perquè existeixi la possibilitat els dies de partit que hi hagi un bus 
llançadora. De tot això, com que ho estem treballant, quan ho tinguem més avançat ja 
els donarem la informació. 
 
El senyor Toni Granados m’ha fet tres preguntes, dues no les he pogut escoltar per 
problemes amb l’àudio, però sé que em parlava d’un tema d’un terreny. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, un terreny a darrere (falla el 
micròfon) 
(Comentari de fons.) 
Senyor Granados, segueix sense escoltar-se’l. Un segon. Ja li ho explico jo perquè ja 
ho he entès, és a darrere l’Escola Pericot. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, allà hi ha zones que són verdes i no es poden 
ocupar, suposo que és això, no?  
(Comentaris de fons.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Just el terreny que està al 
darrere de l’Escola Pericot és de la Generalitat, és estudiable, té moltes dificultats 
perquè la despesa seria important, perquè hi ha uns desnivells importants i. És una 
opció a estudiar, però té certa dificultat, eh? 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Després, em parlava del carril bici del carrer del 
Carme, i jo ja ho he comentat en alguna ocasió, fins i tot la Laia Pèlach ja amb ella em 
vaig comprometre que a finals d’any tindríem aquest carril bici funcionant, que 
l’hauríem de repassar. Va ser un dels primers carrils bici que es va fer a la ciutat i hi ha 
certes deficiències. I ja comencem a tenir un esborrany, des dels tècnics de mobilitat. I 
jo ho he comentat amb els veïns tant del Carme, Vista Alegre com del sector est que 
abans d’executar-lo, fins i tot amb els de Mou-te en Bici em vaig comprometre que els 
ho ensenyaríem perquè ells poguessin donar la seva opinió. Certament, necessita una 
millora. 
 



Senyora Pèlach, complemento una mica la informació que li ha donat el senyor 
Berloso sobre aquest pati interior, perquè des de l’Àrea d’Urbanisme hem fet un 
requeriment. Certament, estem parlant d’una propietat que és de les diferents 
comunitats que hi ha allà. I, de fet, en una reunió que vàrem tenir la setmana passada 
amb l’associació de veïns, després un veí dels afectats que han rebut la notificació me 
la va estar explicant: es tracta d’una propietat que és privada. 
 
Senyor Salellas, carrer Fontajau, sentit únic de circulació. Escolti’m, no passa res –no 
passa res, no passa res. (Comentaris de fons.) Com? Sí, sí, però ara li ho explico: hem 
reordenat tot el sector de Fontajau i cregui’m que me’l conec. I d’acord amb 
l’associació de veïns, perquè d’aquí es va detectar algun petit «fallo» o possible 
millora, i es va fer –petita–, i es va fer. I es va millorar considerablement. 
 
Ens va quedar el carrer de Fontajau, perquè hi ha un grup de veïns directament 
afectats i amb una visió –i ho dic clarament– que si es movia, a ells directament els 
afectava, tot i que en general podia millorar alguna cosa. D’acord? Es va intentar 
buscar una solució i va sortir un altre grup que es queixaven. Jo m’ho miro amb visió 
de ciutat. Però, a més a més, no hi vaig jo a la segona reunió; hi va la tècnica i parla 
amb alguns veïns. I a partir d’aquí detectem que hi ha un problema: que uns veïns 
diuen una cosa, perquè els dificulta a ells; els altres els afavoreix. Jo dic:,«Escolta’m, 
sortirem de dubtes, convoquem els veïns.» Eren potser cinquanta, de cinquanta a 
setanta veïns i vàrem plantejar el problema i allà vàrem estar debatent el problema. A 
vostès els agrada molt això, però a mi també. I dic: «Busquem una solució i d’aquí no 
sortirem fins que no trobem la solució.» I ells varen fer una proposta que a mi 
personalment no m’agrada –personalment no m’agrada–, als tècnics tampoc els 
agrada, però a la majoria de veïns sí, I escolti’m, jo accepto la majoria i la tirarem 
endavant. Ara es preparar per recuperar el doble sentit de circulació, i no passa re –i 
no passa re. El que fem és pintar i si hem de despintar perquè després no funciona, 
tornarem a despintar; el que hem de buscar és una solució. I l’hem buscat. 
De la mateixa manera que es va trobar a Santa Eugènia amb el carrer Montnegre. 
Quan els veïns en una reunió me manifesten un problema: «Escolteu, ja he parlat amb 
diferents grups, quedem un dia tots els afectats i busquem una solució.» Quan veuen 
el problema, la magnitud del problema, diuen: «És difícil.» Per tant, també els vaig dir 
el mateix: «Hem de sortir d’aquí amb una solució, que pot ser la que està o en 
busquem una altra.» I vàrem dir cada un les barbaritats…, tots vàrem dir barbaritats, 
una pluja d’idees, fins que al final la vàrem trobar. I aquesta és la que s’aplicarà. I no 
passa re. El que busquem són solucions, si ens equivoquem, és pintar. Però no era 
equivocació, hi havia un estudi, i un estudi seriós. Però, bé, sempre hi ha marge de 
millorar. I si és així, escolta, ho acceptem. 
 
Referent al tema de la plaça Pallach, ídem de lo mismo, també hi tenim un problema i 
hi estem treballant. I jo estic donant la cara i jo em trobo amb els veïns i els veïns em 
diuen el que pensen. Però també estem buscant i no marxarem d’allà fins que no 
trobem la solució. I l’empresa no acabarà cobrant fins que no estigui solucionat. Però 
estem allà i millorarem moltes coses. I potser el problema de la humitat encara n’hi 
haurà, potser, però estem treballant per recuperar-lo. 
 
I pel que em diu que si una antiga persona lligada al partit, escolti’m, nosaltres no 
actuem per la ideologia de la persona que es queixa: si realment té raó, actuarem i 
intentarem buscar la solució. 



 
Referent al tema de les terrasses del carrer Migdia i Sant Joan Baptista la Salle, sí, no 
només aquí, sinó que en tenim unes quantes. Hi estem posant mà i estic dient als 
inspectors que han de ser més contundents en les visites. 
 
Referent al tema del càmping, aquí es va passar un llistat de possibles ubicacions on 
es podia fer i es va passar a la Comissió Territorial d’Urbanisme i esperem el retorn 
d’allà on es pot fer. El que sí que li haig de dir és que ja es va fer un pàrquing per a 
autocaravanes, que ja està en ple funcionament, i que si hi ha entitats que es vulguin 
interessar per crear un pàrquing, escolti’m, que s’adrecin. 
 
Senyora Pèlach, sobre el tema del pla urbanístic que parla del carrer, es refereix al 
carrer Montpeller. Efectivament, allà hi ha una sèrie de, en aquell sector d’allà hi ha 
una sèrie d’edificis que el planejament ja parlava d’expropiar, ja hi ha una quantitat de 
diners per poder destinar-los a l’expropiació i anirem aquí. Hem tingut reunions amb 
els veïns directament afectats de forma individual, de forma conjunta a través de 
l’associació de veïns, i ara a finals d’aquest mes em vaig comprometre –i així estem 
amb la presidenta de l’associació– que tindrem una reunió amb els veïns i els 
explicarem els passos i allà on estem. 
 
Certament, és una actuació que s’ha de fer, perquè, a més, genera molt tipus de 
problemes. Però és un tema que ja fa anys que estem abordant i ara ja comencem a 
veure la llum per poder tirar-lo endavant. Tampoc serà una cosa d’un dia per l’altre. 
 
Referent al tema de Campdorà, el problema del transport, aquí és a través de l’ATM i 
ho està gestionant Sarfa, la línia de Sarfa. Aquí hi ha diferents opcions: la T12, que és 
gratuïta fins als infants menors de 12 anys i després hi ha diferents títols. Si les 
persones aquelles es desplacen, tenen el 50/30 que és molt econòmic. 
 
I referent a un pàrquing dissuasiu a Campdorà possiblement hi arribarem, amb el 
temps hi arribarem, però no arribarem ara, no s’utilitzarà ara si estem donant oferta 
gratuïta al centre de la ciutat. Per tant, al que hem d’anar és donar pressió al centre de 
la ciutat perquè es vagi esponjant. I, evidentment, després s’ha de fer el tema dels 
busos llançadora, com passarà amb la rotonda de Mas Gri. Allà tindrem un servei 
d’autobús cada quart d’hora, serà fàcil deixar el vehicle allà i desplaçar-se cap al 
centre amb aquest autobús. 
 
I al senyor Pere Albertí, sobre els problemes de circulació a l’aparcament els dies de 
futbol al sector de Montjuïc…, ai, Montjuïc; Montilivi –perdó–, estem tenint reunions a 
nivell tècnic de les diferents àrees i en breu tindrem una reunió amb els diferents 
sectors, les diferents associacions de veïns, evidentment oberta a tots els veïns, i 
després unes reunions més específiques, ja sigui amb l’institut de Montilivi, amb la 
universitat o amb el Geieg. I no sé si em deixo alguna més, perquè hi ha les diferents 
àrees que estem parlant. 
 
I també aquí hi ha un tema que està molt directament implicat, que és l’Àrea de 
Seguretat. Sobretot hem d’assegurar-nos que els compromisos i el tema de seguretat 
ens fa que moltes coses siguin més restrictives. Això sí, garantirem la mobilitat de les 
persones que per diferents raons, ja sigui per feina o perquè siguin veïns, s’hagin de 
desplaçar cap allà. Això estarà garantit. 



 
Alcaldessa, no sé si m’he deixat alguna cosa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Jo crec que no. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí? (Comentaris de fons.) Sí, 
d’aquella corba. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, estem parlant amb els veïns. De fet, tenim una 
reunió al setembre, no?, Quim, és el setembre que tenim una reunió? Campdorà té 
molts de problemes de mobilitat perquè són carrers que són molt, molt estrets i amb 
temes de velocitat. 
 
En aquest cas en concret, estem buscant alguna solució i ens trobarem al setembre. 
Després, hi ha un tema d’un radar que estem negociant amb la Generalitat per veure 
com ho fem, i avui ens hem adreçat a la directora.  
 
I després, hi ha un altre tema d’un carrer en el qual caldria fer una mica d’expropiació 
perquè si passen dos cotxes no circulen. 
 
Però estem treballant conjuntament amb el regidor de barri. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a una 
visita a una reinauguració d’una entitat bancària, doncs, sí, efectivament, anem a 
multitud d’inauguracions, multitud: d’entitats, d’empreses, d’associacions, de 
moltíssims llocs. A mi m’agrada personalment conèixer tant com pugui i tan bé com 
pugui tot el teixit de la ciutat, en tots els sentits, social i econòmic, en tots sentits. I va 
ser una visita com centenars, li diria, d’altres que hem fet. I no té més importància que 
això. 
 
Respecte al tema de la Devesa, que la policia va haver d’establir certes zones de 
seguretat, doncs, sí, quan hi ha una altra concentració, com aquell dia, d’autoritats, 
que n’hi havia moltíssimes –moltíssimes, d’autoritats–, començant pel nostre president, 
doncs, és cert que es porten a terme una sèrie de dispositius especials de seguretat. I, 
doncs, guaiti, és el que es va fer. I ja li asseguro que aquí a l’Ajuntament, doncs, 
tampoc no som els que dirigim la fórmula de com s’ha de fer, hi ha policia que té 
aquesta competència, i, per tant, és dirigit per ells. Però, escolti, estem parlant de 
seguretat i…, doncs, la que sigui adequada, no? 
 
Després, respecte al Ple de l’estat de la ciutat, doncs, mirarem com o quan el podríem 
articular. 
 
I respecte al tema dels preus dels pisos, li ha comentat molt bé la tinenta d’alcalde, la 
senyora Paneque. Jo, per altra banda, li diré que en aquesta reunió que s’ha convocat 
o que ha proposat si vol també m’hi puc afegir jo, perquè és cert que hi ha moltíssima 
informació. És un debat que no és blanc i que no és negre, que té molts grisos, que té 
molts matisos, que s’ha de reflexionar amb molta tranquil·litat i amb molt rigor, que no 



es pot fer de qualsevol manera, que no podem fer reduccions al que sí i al que no. Hi 
ha mils aspectes a tenir en compte. Mai –mai, mai– he dit, i, per tant, no ho posin a la 
meva boca, que hi ha o no hi ha un problema de lloguer o no, del preu del lloguer o no. 
Guaiti, jo en això que està comentant jo estic dient que és cert que els preus van a 
l’alça i és cert, i ho estic reconeixent. I també estic dient, però guaiti, doncs, potser no 
m’agradaria dir ciutats, però Olot i Santa Coloma de Farners, doncs, més que 
nosaltres. I tenen habitatges turístics? No. Doncs, a què pot deure’s? S’ha d’estudiar i 
s’ha de fer amb tranquil·litat, i no podem anar amb conclusions fàcils. Li ho dic 
sincerament.  
 
I, per tant, sí que em semblarà molt bé que si vostè té dubtes de com funciona el 
mercat del lloguer o de l’habitatge i també, evidentment, com s’ha de conformar aquest 
Pla de l’habitatge, doncs, jo també m’ofereixo a venir i tinguem un debat reflexiu i amb 
més grisos i no tants blancs i negres, perquè normalment quan es va amb blancs i 
negres ens solem equivocar. 
 
I crec que jo no m’he deixat res més tampoc. 
 
Per tant, moltes gràcies i que acabin de tenir un bon dia. 
 
Bona nit. 
 
I dit això, quan són les onze i divuit 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 en dono fe. 
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