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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 12 DE JUNY DE 2017. 

A la Ciutat de Girona, a les sis i tres minuts de la tarda del dia dotze de juny 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:  

ASSISTENTS: 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 
Sr. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 

ORDRE DEL DIA 

 

1. ACTA. 
Aprovar l’acta de la sessió ordinària de data 10 d’abril de 2017. 
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2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.  
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.  

Donar compte dels Decrets i Sentències dictats. 

Sentència núm. 16, de 20 de gener de 2017. 

Sentència núm. 21, de 20 de gener de 2017. 

Sentència núm. 14, de 24 de gener de 2017. 

Sentència núm. 89, de 17 de maig de 2017. 

 
 

Decret de l'Alcaldia de data 26 d'abril de 2017 relatiu a adhesió de  l'Ajuntament de 
Girona a la Declaració del Consell Català del Moviment Europeu amb motiu del Dia 
d'Europa 2017. 
 
Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 25 de maig de 2017 relatiu a modificació Decret de 
l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 de delegació general d'atribucions. 
 
Obligacions subministrament informació Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ple Municipal en relació a l'execució pressupostària i situació de la 
tresoreria corresponent al quart trimestre 2016. 
 
Obligacions subministrament informació Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ple Municipal en relació a l'execució pressupostària i situació de la 
tresoreria corresponent al primer trimestre 2017. 
 
 
4. RATIFICACIONS. 

4.1. Decret de l'Alcaldia de data 27 d'abril de 2017 relatiu a sol·licitud de devolució de 
documentació proposició relativa als criteris d'adjudicació econòmics i aquells 
avaluables mitjançant xifres o percentatges. 
 
4.2 Decret de l'Alcaldia de data 25 de maig de 2017 relatiu a interposició d'accions 
judicials per impugnar acord del Consell d'Administració d'AGISSA. 
 
PROPOSTES 
 
Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació I Cooperació.  
 

5. Sol·licitud a l'Agència de Residus de Catalunya, d'ampliar el termini per a la 
finalització de les actuacions prioritàries descrites en el projecte d'adequació i 
millora de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà. 
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Comissió Informativa d’Hisenda I Règim Interior 
 

6. Donar audiència a la Fundació Mas Xirgu relativa a l'abonament de les hores 
no efectuades els mesos de novembre i desembre 2016 i gener, febrer i març de 
2017. 

 
7. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Juan Antonio 

Blánquez Guitierrez. 
 
8. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Marc Palol Mir. 
 
9. Autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública. 
 

10. Aprovar la modificació de la plantilla. 
 

11. Esmenar i aprovar les modificacions de diverses ordenances fiscals. 
 

12. Modificació pressupostària per transferència entre partides. 
 

13. Reversió del dret de superfície constituït a favor de la Universitat de Girona 
sobre dues finques de propietat municipal confrontants amb l'Estadi  de  Montilivi  
de superfície 4.250 m2 i 3.948 m2 respectivament. 

 

14. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de la 
finca registral 217 afectada d'espais lliures pel planejament vigent. Finca 
denominada Casa Català. 

 
 

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

15. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajust de 
sistemes de la UA 70. Serveis Vilarroja. 

 
 

16. PROPOSTES URGENTS 
 

MOCIONS 

17. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-CRIDA PER GIRONA de rebuig  
als pressupostos generals d'Estat 2017. 

 

18. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-Crida per Girona de rebuig a la 
línia elèctrica d'alta tensió Juià - La Farga 3. 

 

19. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular Català per la Mobilitat i 
millora del transport públic. 

 

20. Moció que presenta el Grup Municipal ERC - MES per avançar cap a una  
ciutat accessible i inclusiva. 

 

21. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans per l'existència de pisos 
turístics. 
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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 2017006859 a la número 
2017011160, des de 1 de maig de 2017 fins a 31 de maig 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 5 de maig de 2017 (ordinària), 12 de maig de 2017 
(ordinària), 19 de maig de 2017 (ordinària), i 26 de maig de 2017 (ordinària). 

 

22. PRECS I PREGUNTES 
 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda. Si els sembla d’anar 
prenent seient. Moltes gràcies. Donaríem inici al Ple d’aquest mes de juny. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En primer punt hi hauria 
l’aprovació de l’acta del Ple ordinari de 10 d’abril de 2017, crec que no s’ha rebut cap 
esmena ni rectificació, veritat, senyor secretari? Per tant, si ningú té cap esmena a fer, 
la podem considerar aprovada. 

 
VOTACIÓ 
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió del Ple ordinari de 10 d’abril de 2017. 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En segon lloc aniríem a 
Informes de la Presidència. Seré breu perquè vull introduir un petit tema també que no 
solc fer, però enguany crec que paga la pena. Respecte a l’atur, sí que saben vostès 
que ens agrada sempre fer una mica de revisió de com està fluctuant aquest mercat, 
aquest mercat del treball tan important per a nosaltres. Enguany el mes de maig l’atur 
ha tornat a reduir-se de nou i ara estem amb una xifra de persones registrades a la 
ciutat de Girona de 5.015 persones, estem a punt de traspassar aquesta mena de 
barrera que tenim les persones que ens havíem dedicat i ara també a les polítiques 
actives d’ocupació, etcètera, de tornar a posar un quatre al davant; la veritat és que 
estem tots expectants a veure si això passa el més aviat possible, sabem que és un 
tema simbòlic, però és important arribar a aquestes reduccions. De totes formes, amb 
aquesta xifra del mes de maig, doncs és evident que es consolida la bona tendència 
de tots els mesos anteriors, de fet, de més de quaranta mesos consecutius de 
reducció de l’atur a la ciutat de Girona. Pensem que la xifra rècord del mesos de maig 
va ser el 2013, que hi havia 7.654 persones i, per tant, amb aquests tres anys és 
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evident que la reducció és important. La reducció interanual, és a dir, respecte a l’any 
immediatament anterior, és superior al 12 per cent, per tant, estem parlant de 689 
persones menys que el maig de 2016. Per tant, aquest mes de maig és el mes de 
maig més baix en nombre de registrats a l’atur dels vuit anys anteriors –dels vuit anys 
anteriors–, cal retrocedir al 2008 per trobar una dada d’atur inferior a les actuals i, sí, 
exacte, aquí hi ha les xifres, són quaranta-dos mesos consecutius de reducció. Per 
tant, bé, en principi tendències molt positives, tot i que, com dic sempre en cada ple, 
cal seguir treballant, treballant intensament, no només per reduir l’atur, sinó per crear 
llocs de treball. 

I, si els sembla, passo de llarg el tema de la contractació laboral, que sempre diem el 
mateix, no és el més important la contractació, sinó que el més important és el número 
d’afiliats a la Seguretat Social, això sí que ens permet entendre o comprendre 
exactament com està el mercat laboral. I, en aquest sentit, enguany, el mes d’abril, 
perquè saben que en l’afiliació de la Seguretat Social, les dades, anem un mes enrere, 
enguany són de 70.472 persones afiliades, també és una xifra molt positiva, s’ha 
augmentat un 2,15 del mes passat, respecte a l’abril de l’anterior any és un 3,22 per 
cent més, quan ja parlem de desenes de milers, doncs un 3,22 és una xifra molt 
important i a destacar. De fet també crec que hem d’anar per trobar un altre mes d’abril 
així important, doncs anem un altre cop a dades de 2008, i això cal tenir-ho en compte, 
tot i que hem de seguir treballant perquè aquestes persones afiliades a la Seguretat 
Social sigui amb contractes menys precaris, sigui amb contractes cada cop més 
contractes indefinits, que no és el que està passant ara i, per tant, hem d’encara 
treballar molt en aquest sentit. 

Respecte a les obres del TAV, només confirmar que segueixen evolucionant dins, 
quasi una miqueta avançant-se en el cronograma que ens van aportar en la darrera 
ocasió i que ara estem també treballant per aconseguir la data exacta o aproximada de 
desmantellament de la marquesina –porxo– de la plaça Espanya, encara no tenim la 
data d’enretirar aquesta marquesina. 

I per acabar, dins dels Informes de Presidència, sí que és evident que tot el Consistori 
volem felicitar en conjunt el Girona pel seu ascens a primera divisió, felicitar tota la 
família que forma part d’aquest club, jugadors, equip tècnic, directiu, treballadors, 
etcètera, i els aficionats, està clar. Especialment felicitar també tota la ciutadania, 
desenes de milers, dues-tres desenes de milers de persones varen sortir a la ciutat, 
varen prendre la ciutat i no s’ha trencat ni un sol vidre, és magnífic, la mostra de 
civilitat i de respecte de com es van viure aquestes festes. Per tant, la veritat és que 
ens sentim tots molt orgullosos que hagi anat així de bé. I també volíem felicitar tots 
plegats a tots els treballadors municipals que van ajudar que aquesta festa fos un gran 
èxit de totes les àrees, molts fins i tot van deixar de fer aquell pont per tal d’estar 
activats en aquests dies i en aquesta celebració i, per tant, els volíem agrair la gran 
feina que han fet. 

I per acabar, ho he repetit en vàries ocasions, però m’agradaria insistir, si més no 
perquè quedi constància en l’acta, i és que –i ho he dit reiteradament– l’Ajuntament no 
augmentarà ni un euro dels diners que es destinaven fins ara al club; és el club que 
assumirà absolutament totes les obres necessàries que els exigeix la lliga per ser a 
primera, o pels drets d’imatge, o pel que creguin convenient, o per si volen pujar i tenir 
més aforament, etcètera. Una altra cosa és que l’Ajuntament, evidentment, estarem al 
costat del club, que entenem que és un estímul per a la ciutat de Girona tenir un club 
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tan potent o una empresa així potent en el nostre territori, però en cap cas s’assumiran 
els costos que cregui el club que ha d’assumir; això sí, posarem les facilitats que 
calguin, doncs, a l’hora d’aprovar les autoritzacions o el que calgui. Ho dic perquè 
consti en acta, perquè encara ara a vegades se’m pregunta i també formalment sobre 
aquest fet i, per tant, ho volia deixar ben clar. I, per tant, tot i això que acabo de dir, la 
relació evidentment de l’Ajuntament amb el club és excel·lent, els aficionats poden –
podem– estar tots ben tranquils que això aquest proper setembre funcionarà i 
funcionarà molt bé.  

Moltes gràcies. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 16, de 20 de gener de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
180/2016, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia- 
Presidència en data 28 d'abril de 2016, pel que es va desestimar el recurs de 
reposició interposat contra la denegació de prèvia sol·licitud de rectificació 
d'autoliquidació relativa a l'IIVTNU, per import de 25.831,96 €, i sol·licitud de 
devolució d'ingressos indeguts. 

* Sentència núm. 21, de 20 de gener de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
181/2016, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia- 
Presidència en data 28 d'abril de 2016, pel que es va desestimar el recurs de 
reposició interposat contra la denegació de prèvia sol·licitud de rectificació 
d'autoliquidació relativa a l'IBI, per import de 19.374,67 €, i sol·licitud de devolució 
d'ingressos indeguts. 

* Sentència núm. 14, de 24 de gener de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
391/2015, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia- 
Presidència en data 4 de setembre de 2015, pel que no es va admetre, per 
extemporani, el recurs de reposició formulat contra la desestimació de la sol·licitud 
d'exempció de l'IBI. 

* Sentència núm. 89, de 17 de maig de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu, procediment 
abreujat núm. 28/2017 B, interposat per la part recurrent contra l'acord adoptat per 
la Junta de Govern Local el dia 25 de novembre de 2016, en virtut del qual es va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 23 de juny 
de 2015, pels danys i perjudicis soferts a conseqüència d'una caiguda a la via 
pública a la rotonda del Rellotge el dia 19 d'agost de 2014 a causa del mal estat 
del paviment. 

 
Decret de l'Alcaldia de data 26 d'abril de 2017 relatiu a adhesió de l'Ajuntament 
de Girona a la Declaració del Consell Català del Moviment Europeu amb motiu 
del Dia d'Europa 2017. 

Primer.- Adherir-se l'Ajuntament de Girona a la Declaració del Consell Català del 
Moviment Europeu amb motiu del Dia d'Europa 2017, en els termes que figuren en el 
document annex a aquesta resolució. 
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Segon.- Participar i contribuir a promoure l'edició 2017 de la iniciativa 'Setmana 
d'Europa als Municipis de Catalunya'. 

Tercer.- D'aquesta resolució se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament de Girona en la 
propera sessió que es celebri. 

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 

Traslladar a la Secretaria General de la Corporació als efectes d'informació al Ple 
Municipal que el número de llocs de treball reservat al personal eventual és de 17. 
 

Decret de l'Alcaldia de data 25 de maig de 2017 relatiu a modificació Decret de 
l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 de delegació general d'atribucions. 

Primer.- Modificar el punt segon del Decret de l'Alcaldia número 2016003981 dictat en 
data 18 de març de 2016, en el qual s'efectuava una delegació general d'atribucions 
als membres que integren la Junta de Govern Local de gestió i resolució dels 
assumptes de les seves respectives àrees, en el sentit d'afegir la següent delegació: 

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, COOPERACIÓ I PARTICIPACIÓ 
SOSTENIBILITAT 

- Vistiplau de certificats relacionats amb l'àrea. 

Segon.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor. 

En el text dels certificats s'haurà de fer constar aquesta circumstància. 

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del ROF aquestes delegacions 
tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret al regidor 
afectat, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació 
d'aquesta Alcaldia. 

En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d'advocació en base a la present resolució, sense necessitat 
d'una nova resolució expressa en aquest sentit. 

Quart.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, als efectes de que manifesti la 
seva acceptació. 

Cinquè. - DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l'article 44.2 del 
ROF. 

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

Obligacions subministrament informació Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ple Municipal en relació a l’execució pressupostària i situació de la 
tresoreria corresponent al quart trimestre 2016. 

Informe en relació a l'execució pressupostària de l'Entitat Local i entitats incloses en el 
seu perímetre de consolidació segons classificació en termes de comptabilitat nacional 
efectuada per la Intervención General del Estado (IGAE), segons annexos adjunts a 
l'expedient i fins a 31 de desembre de 2016. Aquesta informació ha estat degudament 
tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques segons l'establert a l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre. 
 
Obligacions subministrament informació Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ple Municipal en relació a l’execució pressupostària i situació de la 
tresoreria corresponent al primer trimestre 2017. 

Informe en relació a l'execució pressupostària de l'Entitat Local i entitats incloses en el 
seu perímetre de consolidació segons classificació en termes de comptabilitat nacional 
efectuada per la Intervención General del Estado ( IGAE ), segons annexos adjunts a 
l'expedient i fins a 31 de març de 2017. Aquesta informació ha estat degudament 
tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques segons l'establert a l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al tercer punt de 
l’ordre del dia, decrets i acords a donar compte al Ple, que si els sembla, sempre ho 
deixem per al final que es pugui preguntar sobre els decrets. 

 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els assistents es donen per assabentats de les anteriors sentències, decret i informes. 
 

 

4. RATIFICACIONS 

Decret de l'Alcaldia de data 27 d'abril de 2017 relatiu a sol·licitud de devolució de 
documentació proposició relativa als criteris d'adjudicació econòmics i aquells 
avaluables mitjançant xifres o percentatges. 

Amb data 29 de març del 2017 el sr. Francesc Ruiz Perez, ha demanat pel registre 
d'Entrada General de l'Ajuntament ( RE. 201702035) que se li faci lliurement del sobre 
2 (proposició relativa als criteris d'adjudicació econòmics i aquells avaluables 
mitjançant xifres o percentatges) del contracte especial per la gestió i explotació del 
servei del mini tren turístic de la ciutat de Girona. Exp. 2012009135 
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Segons consta de les dades obrants a l'expedient número 2012009135, el Sr. 
Francesc Ruiz Perez, amb data 29 de novembre del 2012 va presentar oferta per 
prendre part a la licitació convocada per l'Ajuntament de Girona per a la contractació 
del servei públic de mini tren turístic a la ciutat de Girona. La mateixa estava 
composada de dos sobres, sobre 1, documentació administrativa i sobre 2 proposició 
relativa als criteris d'adjudicació econòmics i aquells avaluables mitjançant xifres o 
percentatges documentació. 

Consta a l'expedient que amb data 29 de març del 2017, d'acord amb la petició 
efectuada amb data 13 de març del 2017, i en base al recollit a la clàusula XII.2.m del 
Plec de clàusules administratives particulars, se li ha fet lliurement al Sr. Francisco 
Ruiz Perez de la documentació administrativa ( sobre 1) presentada amb data 29 de 
novembre del 2012 per prendre part a la licitació convocada per l'Ajuntament de 
Girona per a la contractació del servei públic de mini tren turístic. 

D'acord amb la clàusula XIII.2 del PCAP els licitadors presentaran les proposicions en 
dos sobres. 

Al punt m) d'aquest mateix apartat el plec recull que: "Un cop adjudicat el contracte i 
transcorreguts els terminis per a interposar recursos sense que s'hagin interposat, la 
documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels 
interessats. 

En aplicació de la resolució de la Comissió Nacional d'Avaluació i Tria de 
Documentació de 11 de juliol de 2006, un cop la resolució sigui ferma i transcorregut el 
termini d'un any des de l'adjudicació del contracte sense que els licitadors no 
adjudicataris exerceixin el dret a recuperar la documentació, l'Ajuntament de Girona es 
reserva la potestat de destruir-la". 

En conseqüència el plec preveu la possibilitat de recuperar la documentació que 
acompanya la proposició, i per tant la documentació administrativa, però no la 
proposició presentada pel licitador que ha servit de base per l'adjudicació del contracte 
a l'empresa guanyadora. 

D'aquesta manera també s'ha pronunciat la Junta Consultiva de contractació 
administrativa de Balears en el seu informe 2/2000 de 27 de gener del 2000, que 
després d'analitzar una qüestió semblant, acaba resolent que " la propuesta técnica 
que acompaña a la económica en un concurso forma parte de la proposición y ha de 
permanecer en el expediente de contratación", doncs les proposicions presentades 
pels licitadors han de formar part de l’expedient de contractació. 

Atès que l'òrgan de contractació d'acord amb les dades obrant a l'expedient és el Ple 
de la corporació que se celebra el segon dilluns de cada mes. 

D'acord amb article 52 llei 39/2015 que regula la convalidació dels actes que dicti 
l'Administració. 

Primer.- Denegar la petició formulada pel Sr. Francesc Ruiz Perez, relativa al fet de 
que se li faci lliurament del sobre 2 ( proposició relativa als criteris d'adjudicació 
econòmics i aquells avaluables mitjançant xifres o percentatges del contracte especial 
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per la gestió i explotació del servei del mini tren turístic de la ciutat de Girona), d'acord 
amb els fets i fonaments exposats. 

Segon.- Convalidar el present acord en la pròxima sessió del Ple municipal que se 
celebri. 

Decret de l'Alcaldia de data 25 de maig de 2017 relatiu a interposició d'accions 
judicials per impugnar acord del Consell d'Administració d'AGISSA 

El Consell d'Administració de la societat mixta AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ 
DE TER,S.A. celebrat el passat 25-4-2017, va aprovar entre altres, l'acord que figura 
en el punt 5 dels acords adoptats relatiu la ratificació de la decisió del conseller delegat 
de contractar una assessoria jurídica del despatx URIA&MENENDEZ, perquè presti 
serveis d'assessorament respecte a determinades actuacions municipals de control del 
servei públic d'abastament, així com d'altres actuacions judicials de grup municipal. 
Aquest acord va ser aprovat pel Consell d'Administració amb els vots en contra dels 4 
Consellers que representen als Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 

El servei públic d'abastament d'aigua potable és un servei de titularitat municipal, que 
pel que respecta a Girona, es presta de forma conjunta als tres municipis de Girona, 
Salt i Sarrià de Ter. Aquest servei públic es gestiona de forma indirecta als tres 
municipis a través de la societat mixta AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE 
TER,S.A., en la que participen de forma minoritària els tres Ajuntaments de Girona, 
Salt i Sarrià de Ter. 

Atès que es considera que aquest acord del Consell d'Administració de la societat 
mixta vulnera la legalitat vigent i perjudica als interessos de la societat mixta AIGÜES 
DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER,S.A., a part de que comporta una despesa que 
incrementarà els costos del servei d'abastament d'aigua potable que es finança amb 
les tarifes que abonen els usuaris del servei. 

Atès que de conformitat al previst als articles 251 en relació al 204 del RDL 1/2010, 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital, regulen la impugnació dels acords del 
Consell d'Administració. 

Atès que de conformitat al previst a l'article 68 de la Llei 7/1985, 2 d'abril, de Bases del 
Regim Local i article 220 del RD 2568/1986, Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els Ajuntament tenen l'obligació d'exercitar les 
accions necessàries per la defensa dels seus bens i drets. 

Atès que de conformitat al previst a l'article 551 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 
article 221 del RD 2568/1986, per la defensa i representació de l'Ajuntament es pot 
designar advocat col·legiat. 

Atès que s'ha emès informe previ i preceptiu pels serveis jurídics d'Hisenda, informant 
favorablement l'exercici d'accions judicials per la impugnació de l'indicat acord del 
Consell d'Administració d'AGISSA, de conformitat al previst a l'article 221.1 RD 
2569/986. 

Atès que interessa designar al Procurador dels Tribunals i advocat especialista en Dret 
mercantil perquè exerceixin la representació i defensa de l'Ajuntament de Girona, en el 
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procediment judicial d'impugnació d'acord del Consell d'Administració d'AGISSA, que 
s'haurà de tramitar com contracte menor de conformitat al previst a l'article 138.3 del 
RDL 3/2011, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Atès que l'acord d'exercitar accions judicials en matèria d'acords socials de la societat 
mixta AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER,S.A. correspon al Ple de 
l'Ajuntament conforme al previst a l'article 22.2.j) Llei 7/1985, i per raons d'urgència, 
l'Alcalde pot acordar l'exercici d'accions judicials en matèries de competència de Ple, 
donant compte al Ple en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 

Per tot el que s'ha exposat, 

"1er.- Acordar l'exercici d'accions judicials per la impugnació del següent acord del 
Consell d'Administració de la societat mixta AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE 
TER,S.A. celebrat el dia 25-4-2017: 

5- Ratificació de la decisió del conseller delegat de contractar una assessoria jurídica 

2on.- Designar el Procurador Sr. Carlos Javier Sobrino Cortés i a l'advocat 
especialitzat en Dret mercantil, Sr. Andreu Ubeda Santandreu, perquè assumeixin les 
funcions de representació i defensa respectivament, el procés judicial d'impugnació 
d'acord social davant el Jutjat Mercantil. 

3er.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que celebri per a la 
ratificació del present Decret. " 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt 4 de 
l’ordre del dia, les ratificacions. Hi ha alguna intervenció? Senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Pel que fa a la 
ratificació referent al Decret d’Alcaldia de data 25 de maig, relatiu a la interposició 
d’accions judicials per impugnar acord del Consell d’Administració d’Agissa, dir que 
estem d’acord amb aquest decret d’alcaldia amb què s’intenta evitar l’enèsim –
l’enèsim– moviment d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter en benefici de la part 
privada i contrari a la part pública; aquesta és una constant que fa molts anys que 
dura, hi han diversos informes que han anat sortint que així ho mostren. I nosaltres el 
que demanaríem és –aprofitant aquest decret i que és una constatació més que la 
pròpia alcaldessa ha vist signant aquest decret– que s’accelerin, si us plau, tant els 
exercicis de transparència amb relació als informes que hi han, que vostè s’havia 
compromès el mes d’abril a portar-lo a aquest Ple. La primera trobada, ho recordo 
perfectament, senyora alcaldessa, va ser a finals de març, abans de Setmana Santa, 
que és quan ens la van notificar a nosaltres i ens va dir «al Ple d’abril intentarem portar 
aquesta auditoria»; som al Ple de juny, encara no s’ha portat. Demanaríem, per tant, 
anem dos mesos tard, però intentar no arribar que sigui al setembre quan arribi 
aquesta auditoria i també els estudis i els espais de debat, perquè el 2020 no és tan 
lluny i segurament el que caldria és començar a estudiar a fons quins altres 
mecanismes de gestió tenim referent al servei d’aigua de la nostra ciutat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, moltes gràcies. Aquest tema 
saben vostès que està en taules tècniques i que s’està treballant a fons. És cert que 
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anem amb una mica més de retard del que jo innocentment, que veig que vaig ser 
possiblement massa innocent d’haver donat una data massa propera, veig que 
tècnicament no sembla adequat i, per tant, tampoc no vull tensionar més, vull dir, tots 
estem pendents d’això, els equips tècnics també estan treballant intensament amb 
aquest tema, tots volem saber les conclusions, estic d’acord amb vostè, senyor 
Salellas, i per tant, anirem amb tanta rapidesa com sigui possible. I com cop, si 
recorden tots vostès, tinguem totes les dades sobre la taula, és quan efectivament 
podem començar a pensar pel 2020 quin sistema és el que s’adaptarà millor a la 
ciutat, a la ciutadania i quin model de gestió és el més adequat, efectivament. Doncs 
gràcies pel recordatori. 

 

VOTACIÓ 
Sotmesos a votació, les ratificacions dels Decrets de l’Alcaldia 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, Cristobal Sánchez 
Torreblanca,  Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

5. Sol·licitud a l'Agència de Residus de Catalunya, d'ampliar el termini per a la 
finalització de les actuacions prioritàries descrites en el projecte d'adequació i 
millora de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà. 

L'empresa municipal Tractament de Residus i Aigües residuals del Sistema de Girona, 
SA (TRARGISA) constituïda pels Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, té 
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atribuïda la gestió de la planta incineradora amb recuperació energètica ubicada al 
paratge de Campdorà. 

L'objecte social de TRARGISA preveu entre altres la prestació d'aquells serveis 
relacionats amb l'eliminació dels residus municipals i assimilables així com les obres 
relacionades amb el servei. 

La redacció del Pla Estratègic de Residus a la comarca del Gironès, encarregat per 
l'Ajuntament de Girona, el Consell Comarcal del Gironès amb la participació de 
l'Agència de Residus de Catalunya va quantificar les necessitats de capacitat de 
tractament de residus a l'àmbit de la Comarca. 

En aquest sentit es definí una nova instal·lació d'àmbit comarcal que s'havia d'ubicar 
en uns terrenys de Campdorà contigus a la planta depuradora d'aigües residuals. 

El referit Complex Tecnològic de Gestió de Residus Municipals de Campdorà, es va 
incloure en el Pla Territorial d'Infraestructures de gestió de residus municipals de 
Catalunya de l'any 2006 amb el compromís de finançament a càrrec de l'Agència de 
Residus de Catalunya. 

El conveni marc signat el 13 de juliol de 2009 entre l'Agència de Residus de Catalunya 
l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès tenia per objecte la 
construcció i posada en funcionament del Complex Tecnològic de Gestió de Residus 
Municipals de Campdorà. 

Fruit d'aquest conveni, en virtut de la resolució de data 22 de març de 2010 
(Exped.Q0002/2010/03) l'Agència de Residus de Catalunya concedí a l'Ajuntament de 
Girona una subvenció directa dinerària per import de 6.628.134€ pel finançament de la 
totalitat de les actuacions consistents en la contractació dels serveis d'enginyeria i 
assistència tècnica per a la gestió integral del projecte de construcció del referit 
complex de tractament de residus municipals. 

Per circumstàncies alienes a les entitats signants del conveni, es va haver de 
suspendre el procés de licitació dels esmentats serveis d'assistència tècnica. 

Atès que les circumstàncies que varen motivar l'inici del procés per a dotar a la 
comarca del Gironès d'una infraestructura de tractament de residus municipals 
subsisteixen i que l'antiguitat de les instal·lacions de l'actual planta incineradora fan 
necessàries inversions per a mantenir el seu funcionament amb garanties, es va 
proposar avaluar diferents alternatives per a millorar el rendiment de la planta 
incineradora. 

Atès que l'objecte de la referida subvenció atorgada a l'Ajuntament és precisament per 
assistència tècnica i referida a les instal·lacions de tractament de residus de 
Campdorà, es va demanar a l'Agència de Residus de Catalunya la possibilitat d'utilitzar 
part de la referida subvenció per a encarregar l'estudi viabilitat tècnica i econòmica de 
diferents alternatives d'actuació en l'actual incineradora de Campdorà. 

A través del seu escrit de data 27 de març de 2013 l'Agència de Residus de Catalunya 
dóna la seva conformitat a fer l'encàrrec amb càrrec a l'esmentada subvenció i ofereix 
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la seva col·laboració en la coordinació, seguiment i supervisió dels detalls de 
l'encàrrec. 

La Junta de Govern Local en la seva sessió de data 3 de maig de 2013 va encarregar 
a l'empresa municipal TRARGISA la contractació de l'estudi de viabilitat tècnica i 
econòmica de diferents alternatives d'actuació en l'actual incineradora de Campdorà. 

TRARGISA lliurà formalment l'estudi d'alternatives a l'Ajuntament de Girona el 22 de 
maig de 2014. 

L'estudi analitzava i valorava els quatre escenaris que s'especificaven en el plec de 
condicions tècniques particulars i afegia un cinquè escenari que sorgia del seguiment 
de l'estudi realitzat per TRARGISA i tècnics de l'ARC. Per a cada una de les 
alternatives, l'estudi aportava els costos d'explotació i la inversió necessària. 

Fruit de diverses reunions entre l'Ajuntament, l'Agència de Residus i TRARGISA es va 
considerar que la l'alternativa que s'ajusta més a les necessitats actuals dels municipis 
titulars i usuaris de la instal·lació, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, és 
l'alternativa 5, al que s'hi afegeix el desmuntatge de la xemeneia vella i l'adequació de 
l'actual. Aquesta alternativa permet adaptar les instal·lacions a la normativa actual 
vigent, per convertint-la en una planta de valorització energètica. 

En data 4 de juliol de 2014, TRARGISA aportà a l'Ajuntament un document que recull 
amb detall les actuacions que implica el referit escenari 5 i que són les següents: 

Adequació i millora dels actuals forns de forma que permetin assolir la càrrega 
màssica de disseny, considerant el mateix PCI de 7.540 kJ/kg (90% de la càrrega 
tèrmica de disseny). 

Substitució completa de la caldera i cicle tèrmic. 

Substitució completa del turbogenerador. 

Conjunt d'actuacions considerades com a prioritàries. 

El pressupost global és de 22.608.000€ abans d'IVA, equivalent a 4.747.680€, fent un 
total de 27.355.680€. 

Aquesta alternativa ja incorpora les actuacions prioritàries que són imprescindibles pel 
correcte funcionament de la planta. 

Les esmentades intervencions prioritàries es concreten en diferents actuacions 
agrupades per capítols i que en la memòria hi consta el detall de cada una i el 
corresponent pressupost, són els següents: 

Fossars i ponts grua " Forns 

Caldera Planta d'aigua desmineralitzada " Analitzadors 

Rentat de gasos 
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Tubs, conductes, estructures i suports " Reducció de NOx 

Transvasament " Xemeneia 

Varis 

Per import global de 5.364.500€ abans d'IVA, equivalent a 1.126.545€, fent un total de 
6.491.045€, que tal com s'ha esmentat ja estan inclosos en el global. 

En data 14 de juliol de 2014, el Ple de l'Ajuntament de Girona, va aprovar el document 
d'actuacions presentat per TRARGISA, i optar per l'escenari 5 dels proposats en 
l'estudi d'alternatives, incloent-hi el desmuntatge de la xemeneia vella i la intervenció 
en la nova per integrar-la el màxim possible al paisatge. L'import global de l'escenari 5 
és de 27.355.680 € (IVA INCLÒS), dels quals 

6.491.045 € (IVA INCLÒS) corresponen a les accions prioritàries. En la mateixa 
proposta de Ple també es va aprovar demanar a l'Agència de Residus de Catalunya el 
finançament de l'actuació, així com el canvi de destí del romanent de 6.572.340, 90 € 
(IVA INCLÒS) de la subvenció d'import total de 6.628.134 € (IVA INCLÒS) ja atorgada 
a l'Ajuntament de Girona, per poder-lo utilitzar pel finançament de les actuacions 
prioritàries descrites. 

La junta de Govern Local en la seva sessió de data 10 d'octubre de 2014 va 
encarregar a l'empresa municipal TRARGISA la contractació de l'assistència tècnica 
per a la redacció del projecte bàsic per a l'adequació i millora de l'eficiència energètica 
de la incineradora de Campdorà, així com la contractació de l'estudi d'optimització dels 
forns, atès que l'objecte de la subvenció inicial és per assistència tècnica i referida a 
les instal·lacions de tractament de residus de Campdorà. 

El 24 de març de 2015, l'Agència de Residus de Catalunya, número de 
RE:2015014648, comunica la resolució favorable de data 9 de març de 2015 en relació 
a la modificació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Girona en data 22 de març 
de 2010, en la qual el termini màxim per a l'execució de les actuacions prioritàries és el 
31 de desembre de 2017 i la presentació dels justificants de la subvenció és el 31 de 
juliol de 2018, i on s'indicava el compromís econòmic per al finançament de les 
actuacions prioritàries. 

TRARGISA lliurà formalment el Projecte bàsic d'adequació i millora de l'eficiència 
energètica de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, el qual 
inclou l'estudi d'optimització dels seus forns, juntament amb el seu annex 3: 
modificacions prioritàries a l'Ajuntament de Girona el 15 de setembre de 2015 (RE: 
2015043305) 

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió del 14 de desembre de 2015, va aprovar el 
projecte bàsic d'adequació i millora de l'eficiència energètica de la Planta de 
Valorització energètica de residus de Campdorà, amb un pressupost total de vint- i-set 
milions tres-cents cinquanta-cinc mil sis-cents vuitanta euros (27.355.680 €) (IVA 
INCLÒS) i l'annex 3, el qual recull les actuacions prioritàries a executar. En la mateixa 
proposta de Ple, es va reiterar la sol·licitud a l'Agència de Residus de Catalunya, pel 
finançament de les actuacions incloses en aquest projecte bàsic per l'import restant de 
vint milions set-cents vint-i-set mil cinc-cents quaranta-sis euros (20.727.546 €) (IVA 
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INCLÒS), atès que la resolució de l'ARC Q0002/2010/03,va atorgar a l'Ajuntament de 
Girona, una subvenció de sis milions sis-cents vint-i-vuit mil cent trenta-quatre euros 
(6.628.134 €) (IVA INCLÒS), per al finançament de les actuacions determinades com a 
prioritàries. 

Part de la subvenció atorgada ja s'ha utilitzat per la realització d'algunes de les 
referides intervencions prioritàries. 

En data 20 d'abril de 2017, es comunica a l'Ajuntament de Girona, mitjançant el Cap 
de l'oficina tècnica de l'Agència de Residus de Catalunya, que ha estat aprovada la 
tramitació del conveni de col·laboració per la part restant del finançament del 100% de 
les obres d'adequació i millora de la planta de valorització energètica de Campdorà,. 

En data 11 de maig de 2017, mitjançant registre d'entrada, nº expedient 
Q0460/2009/4, l'Agència de Residus de Catalunya comunica a l'Ajuntament de Girona, 
el vistiplau al conveni de col·laboració per al finançament de l'adequació i millora de 
l'eficiència energètica de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, 
d'acord amb els requisits establerts a la Directiva Marc 2008/98/CE sobre residus, per 
un import màxim de 20.727.546,00€, que corresponen al 100% de les actuacions 
objecte del conveni. 

Aquest pressupost es finança a través del Fons de Gestió del Cànon i de 
transferències de la Generalitat d'acord amb les següents anualitats i repartiment: 

Any 2017: Cànon: 3.727.546,00€ - Generalitat: 0€ - Total: 3.727.546,00€ 

Any 2018: Cànon: 3.240.000,00€ - Generalitat: 5.760.000,00€ - Total: 9.000.000€ Any 
2019: Cànon: 2.880.000,00€ - Generalitat: 5.120.000,00€ - Total: 8.000.000€ La data 
límit per a l'execució i justificació per a les actuacions objecte d'aquesta subvenció 
serà el 31 de desembre de 2020. 

Amb l'execució en curs de les actuacions prioritàries del projecte, que es financen 
mitjançant la subvenció directa atorgada per l'ARC a l'Ajuntament de Girona, en data 
22 de març de 2010, i modificada posteriorment en data 9 de març de 2015, aquest 
conveni permet completar el conjunt d'actuacions del projecte aprovat per l'Ajuntament 
de Girona per l'adequació i millora de la planta. 

A data d'avui, les actuacions prioritàries executades, en execució o en previsió 
d'executar-se a curt termini són: 

Enderroc de la xemeneia de formigó 

Analitzadors de gasos 

Substitució refractari dels dos forns 

Goles dels forns 

Crivell 

Cintes escòries i estructures 
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Adequació xemeneia metàl·lica: Pintat, línia de vida i parallamps 

Graelles i extractors d'escòries dels dos forns 

Protecció Contra Incendis 

Vist l'inici de la tramitació del conveni de col·laboració que contempla la subvenció del 
100% de les actuacions del projecte d'adequació i millora de l'eficiència energètica de 
la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, es consideren les 
següents opcions a tenir en compte: 

Substitució del rotor de la turbina: es considera la no substitució del rotor de la turbina, 
atès que una de les actuacions restants del projecte de reforma, és el canvi de la 
turbina. 

Planta d'aigua desmineralitzada: es considera la seva execució, juntament amb les 
actuacions restants del projecte de reforma, donat que el seu dimensionament serà 
més adequat per a la planta reformada. 

Reparació ventiladors de recirculació de fums: es considera la no execució d'aquesta 
actuació prioritària, atès que amb la planta reformada, no seran necessaris aquests 
ventiladors. 

Cicle tèrmic: es considera la no realització d'aquesta actuació prioritària, ja que el 
projecte de reforma contempla la instal·lació d'un nou cicle tèrmic. 

Ampliació del fossat de residus i instal·lació de ponts grua: es considera que l'execució 
d'aquesta actuació prioritària, es posposi fins a l'execució amb les actuacions previstes 
de reforma, per aprofitar la mateixa aturada de planta per a la realització de totes les 
actuacions. 

Depuració de gasos: es considera que l'execució d'aquesta actuació prioritària, es 
posposi fins a l'execució amb les actuacions previstes de reforma, per aprofitar la 
mateixa aturada de planta per a la realització de totes les actuacions. 

Amb tots aquestes consideracions, s'obtindria una optimització de les execucions 
prioritàries pendents d'execució. 

Per això, i subjecte a superior criteri, 

Primer.- Sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya, una prorroga per al termini de 
finalització de les actuacions prioritàries, prevista inicialment pel 31 de desembre de 
2017, d'acord amb la resolució de l'Agència de Residus de Catalunya de data 9 de 
març de 2015, atès que hi ha part d'aquestes actuacions pendents d'executar, i que 
convindria executar-les juntament amb la resta d'actuacions (finançades al 100% per 
l'Agència de Residus de Catalunya, segons comunicat de data 5 de maig de 2017) per 
aprofitar sinergies entre aquestes, i per un millor dimensionament adequat a la totalitat 
de les actuacions, i a la reforma total de la planta, unificant en un únic termini de 
finalització, la totalitat de les actuacions, tant les prioritàries pendents d'execució, com 
les de reforma de la segona fase, essent aquest el 31 de desembre de 2020. 
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Segon.- Assumir el compromís de cofinançar, si s'escau, la part del pressupost que no 
quedi coberta per la subvenció inicialment atorgada per l'ARC, d'acord amb la 
consignació pressupostària existent als pressupostos futurs de l'Ajuntament de Girona 
i sempre que es pugui donar compliment als objectius d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a les 
propostes. En primer lloc hi hauria la proposta d’acord número 5. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquest acord el senyor Eduard Berloso, vicealcalde. 

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): 
 
El Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Atès que ja 
disposen dels documents que se’ls va donar per la Comissió Informativa on 
cronològicament se’ls detalla els diferents passos seguits fins a data d’avui per 
sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya ampliar el termini per a la finalització de 
les actuacions prioritàries per a l’adequació i millora de la planta de Campdorà, en tot 
cas informaré dels costos i estalvis que pot suposar ampliar el termini de finalització. 
Les actuacions de la primera fase, que no s’executarien atès que s’ajuntaria i 
estalviaríem, atès que són provisionals, per esperar un temps que era el previst i es 
deixarien de fer, aquest estalvi pot suposar 1.544.000 euros, que serien els costos de 
ventiladors, el (...) de la turbina, el cicle tèrmic, els transports de sòlids, etcètera. 
Llavors la previsió de l’aturada de la planta està..., o sigui l’aturada de la planta per 
l’execució de les actuacions de la primera fase s’allargarà fins a l’execució de la 
totalitat de la segona fase que està prevista fins màxim l’any 2020. 

Per altra banda, també hem de tenir en compte les averies sofertes a planta en les 
darreres setmanes, les quals suposaran un cost econòmic important si realitzen la 
seva reparació i els previsibles problemes per emissions de gasos suposarien 
possibles sancions per superació dels límits d’emissions. Es proposa iniciar l’aturada el 
més aviat possible per evitar aquestes reparacions que no serien necessàries en les 
actuacions de la segona fase, per tant, avançar l’aturada generaria l’estalvi econòmic 
corresponent amb la reparació d’aquestes avaries encara que no es disposa del cost 
de les reparacions, ni termini, tot i que s’estima que serà important. 

Per iniciar l’aturada, cal estudiar les diferents alternatives. Una, la primera, gestió 
externa dels residus, els camions de recollida anirien a descarregar els residus a un 
gestor que a la vegada s’encarregui del transport d’aquests fins a l’abocador de Solius; 
es poden estudiar altres alternatives d’abocadors. I la segona possibilitat seria que els 
camions de recollida anirien a descarregar a la planta de Campdorà i que el propi 
personal de la planta seria el que faria la resta de gestions. 
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La repercussió econòmica de les alternatives, l’alternativa número 1, disposem d’un 
preu aproximat per a la gestió externa dels residus i que és de 18 euros/tona, el qual 
inclou el transvasament més el transport a l’abocador de Solius. Aquesta tarifa s’ha 
d’incloure en la gestió de l’abocador 49,38 euros/tona més el cànon d’abocador 
actualment de 19,10 euros/tona i que anirà augmentant fins a 30 euros a partir de l’any 
2017. Això suposaria que el cost, diguem-ne, amb l’alternativa primera, seria de 
107,60 euros/tona. L’alternativa número 2 suposaria disposar de tot el personal de 
Trargisa, etcètera, i suposaria, diguem-ne, un cost superior a aquests [107,60 (...)] 
euros/tona. El càlcul de..., o sigui, el servei l’any 2016 vàrem entrar a Trargisa 30.448 
tones de residus, una mitjana de 83,5 tones/dia. El cost per a l’any 2018 per a 
l’alternativa per la primera de gestió seria, multiplicant aquest «promig» pels dies de 
recollida i pel preu, de 3.276.204,80; el cost si nosaltres incineréssim, continuéssim 
fent tota la gestió que es ve fent fins ara, seria de 2.729.054,24 euros. Per tant, tenir la 
planta aturada ens suposa un sobrecost anual de 547.150,56 euros per any. 

Cal tenir en compte també que la repercussió del cost estructural que es manté a la 
planta i que és necessari perquè pugui funcionar. El personal durant l’aturada es 
proposa realitzar un expedient de regulació temporal... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyor 
Berloso. 

El Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Bé, vull dir que hauríem de tenir en compte a 
més a més tots aquests sobrecostos del manteniment de personal, etcètera, i que això 
podria suposar també 1.200.000 euros l’any. Per tant, resumint, el cost d’incineració 
pujaria 2.729.054,24 l’any, el cost de gestió 3.276.204, per tant, tindríem un sobrecost 
de 547.150,56 més aquestes altres despeses que m’he referit ara últimament 
d’1.200.000, tindríem que el sobrecost per any de la planta aturada seria 
d’1.747.150,56. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, doncs la senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Per anunciar la nostra abstenció 
tenint en compte que com en altres ocasions ja hem fet és un model que no 
compartim. De fet, en altres ocasions, quan es va, diguéssim, votar aquesta proposta 
d’actuacions ja ens hi vam oposar perquè entenem que són unes actuacions que 
reforcen la incineració mentre que nosaltres entenem que l’aposta ha d’anar cap a la 
reducció dels residus i l’augment de la recollida selectiva. Llavors entenem que 
precisament que tota la inversió que és molt gran que es fa en tota aquesta planta 
incineradora, doncs, s’hagués fet en un pla ambiciós de recollida porta a porta, doncs 
segurament ara tindríem un model molt més eficient, molt més interessant en el qual la 
recollida selectiva seria molt més alta i, per tant, necessitaríem molt menys utilitzar 
aquesta incineradora. 

Per tant, nosaltres ens abstindrem donat això, que no compartim el model que ja en el 
seu moment ens vam oposar a aquestes actuacions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? El senyor Terés... 
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Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El nostre vot, en 
coherència també amb el nostre posicionament anterior en nostre tema, serà 
l’abstenció. També reiterem aquesta discordança per part nostra amb relació al model 
d’incineració, ens sembla que no és avançar en la línia correcta. M’imagino que quan 
es va fer el congrés a Girona de models de ciutats que apostaven per nous models de 
recollida, m’imagino que aquest model actual no seria un motiu d’orgull, per dir-ho així, 
per explicar, perquè dir en un congrés d’aquestes característiques que ens dediquem a 
incinerar i, a més a més, sense treure’n el rendiment energètic que faria viable aquest 
model, doncs crec que no és una bona cosa. La ciutat hauria d’avançar en la línia 
d’aquelles bones experiències que es van veure en el congrés i que ciutats de la mida 
de Girona o més grans són capaces de portar endavant i, per tant, ens sembla que 
aquest model, evidentment, no és el millor ni molt menys, sobretot perquè sí que és 
veritat que sempre quedarà una fracció de rebuig que caldrà fer-ne alguna cosa, però 
l’objectiu hauria de ser que aquesta fracció de rebuig fos el menor possible. I sempre 
diem que és un contrasentit que la incineradora crema millor quan més malament es fa 
el reciclatge, i això ens ho explicaven els tècnics de la incineradora i no deixa de ser 
un contrasentit que, per una banda, intentem apostar per la separació i, en canvi, els 
tècnics et diuen que la incineradora crema millor com més malament es faci aquesta 
recollida selectiva. 

D’altra banda, també ens sorprèn o ens sobta una mica la diferència entre els models 
que finalment s’acaba aplicant d’aquesta renovació de la planta amb el que s’havia 
previst inicialment. Nosaltres els tècnics en el seu moment quan es va començar a 
parlar de totes aquestes millores no ens havien dit que estaria la planta aturada tant de 
temps i semblava que seria una cosa que fins i tot es podria combinar primer fent un 
forn, després fent l’altre... Clar, tenir la planta aturada tant de temps és un problema 
per a la ciutat, perquè suposa haver de buscar una alternativa, però a més a més un 
problema laboral amb els treballadors de la planta i, per tant, tota una situació 
sobrevinguda que entenem que és fruit d’una mala coordinació segurament amb 
l’Agència Catalana de Residus. Bé, per part nostra i per tots aquests motius, ens 
abstindrem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
cap més intervenció... Doncs el senyor Berloso. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Ràpidament. Gràcies, senyora alcaldessa. Vejam, 
podem estar d’acord, diguem-ne, senyor Terés, amb el que vostè ha manifestat, però 
també cal que tinguin en compte que s’ha iniciat tot aquest treball per poder reciclar el 
màxim possible. Quant a la diferència aquesta, que sí que és cert que en un moment 
els tècnics havien manifestat de fer la primera etapa, la dels 6 milions «i pico» i 
després quedava pendent si s’autoritzava la subvenció, se’ns ha comunicat aquesta 
subvenció i, per tant, fets els càlculs, per això hem estimat parar-ho un temps més 
perquè la primera etapa de parar no costa, al contrari, vull dir que estalviem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
passaríem a la votació. 
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Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, sol·licitar a l’Agència 
de Residus de Catalunya una prorroga per al termini de finalització de les actuacions 
prioritàries prevista inicialment per al 31 de desembre de 2017 fins al 31 de desembre 
de 2020. 
 

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, Cristobal Sánchez 
Torreblanca,  Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

6. Donar audiència a la Fundació Mas Xirgu relativa a l'abonament de les hores 
no efectuades els mesos de novembre i desembre 2016 i gener, febrer i març de 
2017. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el 
servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a 
favor de les següents empreses: 

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

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

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

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de 227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs. 

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

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. A favor de 
la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

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

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

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 2016 i gener, febrer i març de 2017, la 
FUNDACIÓ MAS XIRGU presenta els següents incompliments: 

* Novembre 2016: 

Un incompliment del 14,58% pel que fa a les hores laborables, que equival a un dèficit 
de 31,72 hores, que compensant les 13,44 hores festives prestades de més equival a 
una diferència de - 18,28 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 del PCAP i la clàusula 1.5 del PCTP, que en el primer 
i 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 
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tant, es facturarà de forma fixa cada mes sempre que s'hagi complert amb la càrrega 
de treball (dedicació d'hores setmana per centre) establerta a l'oferta. No obstant, la 
part fixa es modificarà quan l'empresa adjudicatària no hagi complert amb la dedicació 
establerta inicialment a l'oferta (ja sigui per manca de substitució del personal de baixa 
o per altres motius), fet que originaria la reducció proporcional de la facturació fixa per 
a aquest centre, en funció de les hores de treball realment prestades." 

La clàusula 2.7 del PCTP, determina que hi haurà una facturació fixa mensual que 
serà el 95% de l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària, sempre que hagi 
prestat les hores de dedicació de neteja prevista a cada centre (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 2016 i gener, febrer i 
març de 2017, en relació amb el control presencial, determina un incompliment de 
18,28 hores que correspon a la diferència entre l'incompliment de 31,72 hores 
laborables i les 13,44 hores festives prestades de més, pel que fa al mes de novembre 
de 2016; per part de la FUNDACIÓ MAS XIRGU. 

Atès que en les factures dels mesos de novembre i desembre 2016 i gener, febrer i 
març de 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 
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 funcionament 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 la FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-
55121909, perquè procedeixi a l'abonament corresponent als serveis no prestats els 
mes de novembre de 2016, amb un incompliment de 18,28 hores que correspon a la 
diferència entre l'incompliment de 31,72 hores laborables i les 13,44 hores festives 
prestades de més, pel que fa al mes de novembre de 2016; que representen un import 
de dos-cents trenta euros amb setanta-cèntims (230,70 €) IVA exclòs, amb el següent 
detall: 

* Novembre de 2016 Hores laborables: 

Estació d'autobusos: amb un total de 31,72 hores no prestades. 
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Amb un dèficit de 31,72 hores, que representen un import de quatre-cents trenta- vuit 
euros amb quaranta cèntims (438,40 €) IVA exclòs. 

Hores festives: 

Estació d'autobusos: amb un total de 13,44 hores prestades de més. 

Amb un total de 13,44 hores prestades de més, que representen un import de dos-
cents set euros amb setanta cèntims (207,70 €) IVA exclòs. 

Per tant, correspondria abonar pel mes de novembre un import de dos-cents trenta 
euros amb setanta cèntims (230,70 €), IVA exclòs. 

Segon.- Donar audiència a FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF núm. G- 55121909, 
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 corresponent dels serveis no prestats 
el mes de novembre de 2016. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a donar 
compliment al punt número 6. En aquest cas, la senyora Elisabeth Riera, que ha de 
constar com a no present, però no la farem aixecar de la cadira. Perfecte. Doncs 
senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldess-presidenta). Moltes gràcies. I aquí passaríem 
la paraula a 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, com saben, al 
Ple de la corporació de maig –de maig de 2012– es va adjudicar el servei de neteja 
d’edificis a la Fundació Mas Xirgu, concretament el bloc 4, pel que fa als edificis de 
l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i lavabos, brigades i el Dipòsit Intermedi de 
Documentació. El novembre de 2016 va haver-hi uns incompliments per part de 
l’empresa, un incompliment en aquest cas de 18,28 hores, com ha dit el secretari, i 
representa 230,70 euros que es procedirà al seu abonament. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Doncs podem passar a les votacions. 

Vots a favor? 
 
Moltes gràcies. 
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  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, Cristobal Sánchez 
Torreblanca,  Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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

Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda, 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 i Alemany, per interès particular. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Juan Antonio 
Blánquez Gutiérrez. 

En data de 05 de maig de 2017, el treballador municipal Juan Antonio Blánquez 
Gutiérrez, NIF 40326792H, presenta una instància, número de registre d'entrada 
2017029915, sol·licitant l'autorització de compatibilitat per una segona activitat privada 
a la Unió d'Empresaris de la Construcció com a mestre de taller, amb una dedicació de 
5 hores setmanals realitzades els dissabtes. 

El senyor Blánquez presta els seus serveis de mestre de taller a l'Ajuntament de 
Girona en el marc del Programa Treball als Barris, Casa d'Oficis de viverisme i 
manteniment de les hortes de Santa Eugènia, amb efectes del dia 30 de desembre de 
2016 i fins el 29 de desembre de 2017, amb un contracte laboral establert per obra o 
servei determinat d'acord amb el Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, i una 
jornada laboral de 37,5 hores setmanals. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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



 

27 
 

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. Juan Antonio Blánquez Gutiérrez s'ajusta a les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit privat 

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. Juan Antonio Blánquez Gutiérrez. 

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

8. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Marc Palol 
Mir. 

En data de 29 d'abril de 2017, el treballador municipal Marc Palol Mir, NIF 40355193Z, 
presenta una instància, número de registre d'entrada 2017027954, sol·licitant 
l'autorització de compatibilitat per una segona activitat privada al GEIEG com a 
Coordinador de la secció de handbol, amb una dedicació flexible en horaris de tardes. 

El senyor Palol presta els seus serveis a l'Ajuntament de Girona com a tècnic auxiliar 
al servei d'Esports, amb efectes del dia 27 d'abril de 2015 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, amb un contracte laboral establert amb caràcter interí d'acord amb el Reial 
decret 2720/1998 i la Llei 12/2001, 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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. Marc Palol Mir s'ajusta a les condicions 
necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una segona 
activitat en l'àmbit privat 

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. Marc Palol Mir. 

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. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

9. Autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública. 

Per registre d'entrada de data 04 d'abril de 2017, número 2017021842, la Sra. Sílvia 
Trias Morell, NIF 45830818Y, presenta la sol·licitud de compatibilitat per una segona 
activitat pública, en concret, per prestar serveis d'Oficial de Primera inclòs en el grup 
professional Laboral Grup 4v a la Universitat de Girona, amb una jornada parcial de 10 
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. 

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

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

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

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

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

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

d. Es considera que existeix interès públic i per tant es podrà autoritzar la compatibilitat 
en els següents casos: 
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e. Si el segon lloc de treball està directament relacionat amb les tasques docents que 
són objecte del lloc de treball principal. Es pressuposa també l'interès públic si la 
funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la funció 
o l'activitat que es considera principal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atès que la sol·licitud formulada per la Sra. Sílvia Trias Morell no s'ajusta a les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit públic per no tractar-se de cap de les excepcions establertes 
a la llei 21/1987. 
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Denegar, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat a la Sra. Sílvia Trias Morell, per al segon 
lloc de treball com a personal laboral a la Universitat de Girona. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem als punts 
número 7, 8 i 9, que anirien junts, si ningú hi té inconvenient, que siguin defensats 
junts i després anirem votant cadascun. Perfecte, doncs endavant, senyora Planas. 
Disculpi, senyor secretari. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 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, el que portem 
és reconèixer la compatibilitat al senyor Antonio Blánquez, que presta els seus serveis 
al taller de l’Ajuntament de Girona al marc de programa de treball de barri i el que ens 
demana és poder compatibilitzar mb la Unió d’empresaris de la concessió com a 
mestre de tallers cinc hores a la setmana realitzades el dissabte. 
També reconeixem la compatibilitat de Marc Palol, que presta els seus serveis com a 
auxiliar del Servei d’Esports i que ens demana una segona activitat privada en el 
GEIEG com a coordinador de la secció de handbol. 

I deneguem a la senyora Sílvia Trias la compatibilitat que ens ha demanat com a oficial 
de primera del grup laboral de la Universitat de Girona amb deu hores setmanals. El 
motiu d’aquesta denegació és perquè no s’ajusta a les condicions necessàries perquè 
li sigui concedida, hi ha una sèrie d’excepcions i en aquest cas ella no s’ajusta a 
aquestes excepcions i per això se li denega. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Doncs passaríem a la votació del punt número 7. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat reconèixer la compatibilitat del senyor Juan Antonio Blánquez Gutiérrez. 
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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, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem a la votació del 
punt número 8. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat reconèixer la compatibilitat del senyor Marc Palol Mir. 

 

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, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
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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): Moltes gràcies. I ara passaríem 
a la votació de la proposta número 9. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat denegar la compatibilitat a la senyora Sílvia Trias Morell. 

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, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

10. Aprovar la modificació de la plantilla. 

Per acord de Ple de data 09 de gener de 2017, es va aprovar la plantilla de personal 
per a l'any 2017, que ha estat modificada per acords de Ple de data 13 de febrer de 
2017 i 10 d'abril de 2017. 

Amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels diferents serveis 
municipals es fa necessària la modificació de la plantilla per tal de procedir a ajustar la 
plantilla actual a noves necessitats detectades, per una banda, i ajustar les places que 
quedaran vacants als requeriments de l'organització. 

En primer lloc, per acord de Ple de data 13 de febrer de 2017 es va crear una plaça, 
funcionària, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, inclosa en el 
subgrup de classificació A2, CD 21, educador/a social. 

Segons informe emès pel cap d'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i 
Seguretat es considera prioritari que aquesta plaça vacant es destini a fer front a les 
necessitats de personal que té la secció de Joventut en relació a les actuacions 
necessàries a desenvolupar des del centre l'Estació Espai Jove, per la dinamització del 
propi servei, com pel desenvolupament de la xarxa municipal d'espais joves. 

Atès que la plaça es va crear essent d'administració especial i segons els requeriments 
actuals ha de tractar-se d'una plaça de la sotsescala tècnica però d'administració 
general, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21, tècnic/a de gestió. 

Per altra banda, el proper dia 12 de juny de 2017 quedarà vacant per jubilació la plaça 
708, plaça funcionarial, administrativa de l'escala d'administració general, inclosa en el 
subgrup de classificació C1 i CD 20. 

A partir del moment en què aquesta plaça quedi vacant i als efectes d'ajustar-la a la 
organització administrativa municipal i atès que l'accés a l'escala d'administració 
general es porta a terme en places del subgrup de classificació C2, es fa necessària 
amortitzar la plaça existent i crear-ne una de nova amb les característiques i requisits 
que en permeti la seva ocupació interina segons els criteris vigents d'accés . En aquest 
sentit, s'amortitza la plaça 708 de l'escala d'administració general, sotsescala 
administrativa, inclosa en el subgrup de classificació C1 i CD 20 i es crea una plaça, 
funcionària, de l'escala d'administració general, sostescala auxiliar, inclosa en el 
subgrup de classificació C2 i amb un CD 16. 
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En aquest mateix sentit, en data de 07 de juliol de 2017 quedarà vacant, també per 
jubilació la plaça número 16, actualment de l'escala d'administració general, sotsescala 
administrativa, inclosa en el subgrup de classificació C1 i CD 18. Amb la mateixa 
motivació que s'ha exposat en el paràgraf anterior és procedent amortitzar aquesta 
plaça amb les característiques actuals i procedir a crear una nova plaça, funcionària, 
de l'escala d'administració general, sotescala auxiliar, inclosa en el subgrup de 
classificació C2, CD 16. 

Per altra banda, a la brigada d'enllumenat i lampisteria en data de 30 de juny de 2017, 
tindrà lloc la jubilació d'un funcionari que està adscrit a una plaça de funcionari, 
personal d'oficis, subgrup de classificació C2, CD 16. 

En el moment en què aquesta plaça quedi vacant per jubilació es fa necessària 
l'adaptació del règim de la plaça que actualment és funcionarial perquè sigui de 
naturalesa laboral, seguint els criteris organitzatius i de vinculació amb l'organització 
pel personal d'oficis municipals. 

En aquest sentit i amb efectes del dia 01 de juliol de 2017, data en què quedarà vacant 
per jubilació, es procedirà a amortitzar la plaça número 1343, funcionària, subgrup de 
classificació C2, CD 16 i se'n crearà una de nova, d'oficial, inclosa en el subgrup de 
classificació C2, CD 16 i de naturalesa laboral. 

L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva 
vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si 
respon a criteris d'organització administrativa interna. 

Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la 
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de 
la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost. 

Les places que es creen no suposen cap increment de cost, ja que es tracta de 
requalificacions de plaça ja existents i que es modifiquen per ajustar-les a les 
necessitats organitzatives actuals dels diferents serveis municipals. 

PRIMER.- Modificar la plaça de plantilla 2768 que actualment està inclosa en la 
sotsescala tècnica d'administració especial, subgrup de classificació A2, CD 21 a 
sotsescala tècnica , escala d'administració general, subgrup de classificació A2, CD 21 
i adscriure-la a la secció de Joventut. 

SEGON.- Amortitzar les places 708 i 16 de l'escala d'administració general, sotsescala 
administrativa, inclosa en el subgrup de classificació C1, 20 i C1 18, respectivament, 
amb efectes del dia 13 de juny de 2017 i 07 de juliol de 2017 respectivament, dates en 
què quedaran vacants per jubilació. 

TERCER.- Crear dues places, funcionàries, de l'escala d'administració general, 
sostescala auxiliar, incloses en el subgrup de classificació C2 i amb un CD 16. 
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QUART.- Amortitzar la plaça 1343 adscrita a la brigada d'enllumenat i lampisteria amb 
efectes del dia 01 de juliol de 2017, data en què quedarà vacant per jubilació. 

CINQUÈ.- Crear una plaça d'oficial, adscrita a la brigada d'enllumenat i lampisteria, 
inclosa dins el subgrup de classificació C2 i amb un CD 16. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara 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 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. En el Ple de gener de 
2017 vàrem aprovar la plantilla i avui el que fem és portar unes modificacions referents 
a la plantilla, les quals no tenen cap increment de cost econòmic. La primera proposta 
que portem és modificar una plaça de plantilla que està inclosa dintre de la tècnica 
d’administració especial i la volem passar a escala administració general per adscriure-
la la secció joventut, que està dintre de la mateixa àrea per posar en marxa l’Espai 
d’Estació Jove. 
En segon lloc el que portem és l’amortització de dues places a l’escala d’administració 
general d’administrativa i que queden vacants per dues jubilacions –han tingut lloc 
dues jubilacions– i el que fem és crear dues places de funcionari a l’escala 
d’administració general d’auxiliar administrativa dins del grup C2 nivell 16. 

Una altra de les modificacions que portem és amortitzar una plaça que està adscrita a 
la brigada d’enllumenat que queda vacant també per jubilació i el que es fa és crear-se 
una plaça d’oficial primera adscrita també a la brigada d’enllumenat de lampisteria. 

Tot això, com he dit abans, no té cap cost econòmic per al capítol I. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar 
l’abstenció del meu grup en aquest punt per coherència política amb el que ja vam 
votar el dia de l’aprovació d’aquesta plantilla el mes de gener, que feia referència la 
senyora Planas. I demanar-los sincerament que no cal que cada dos mesos ens portin 
en aquest Ple una modificació de la plantilla, la vam aprovar al gener, la van modificar 
al febrer, la van modificar a l’abril i ens la tornen a modificar al juny. Sincerament crec 
que si fessin una previsió una mica més acurada d’allò que necessitaran, doncs no 
hauríem d’estar..., clar, en sis mesos, tres vegades, això vol dir que cada dos mesos 
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modifiquem la plantilla. Crec que no caldria i que és una mica una mostra de la seva 
mala planificació, sincerament. Per tant, nosaltres no li donarem suport. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres votarem que no perquè continuem sent crítics amb la política de personal 
que es porta en aquest Ajuntament. En aquest cas ens tornem a trobar una altra 
vegada que no donem la possibilitat als treballadors que es puguin promocionar i 
amortitzem un C1 20 i un C1 18 i creem dues places de C2 de nivell 16. No seria millor 
que aquestes dues d’administratiu a nivell 20 i 18, ja que estan pressupostades, és a 
dir, no incrementen la partida, es donés la possibilitat que les persones interessades hi 
poguessin accedir? Si de cas, les persones que puguin entrar interines anessin a 
ocupar les places de nivell més baix. I després també seria discutible si aquestes 
tasques que farien les persones suposadament que han d’entrar, si realment serien 
d’auxiliar o si realment farien la feina d’administratiu perquè la línia entre un cos i un 
altre és molt fina i molt sovint ens trobem que les persones que són auxiliars realment 
estan fent feina d’administratives. Tampoc se’ns diu si aquests canvis de la modificació 
de la plantilla s’han consensuat amb els sindicats, amb tots. Quan dic «tots» és perquè 
hi ha representació a dues bandes i hi ha un sindicat que a vegades sembla que no és 
massa present en les relacions amb l’empresa, no? I d’aquesta manera continuem 
castigant tots els grups inferiors. 

Ja que al començament d’aquest Ple la senyora alcaldessa ha agraït als treballadors 
de l’Ajuntament l’esforç que van dur a terme la setmana passada amb tots els 
esdeveniments que hi va haver a la ciutat, potser una de les maneres d’agrair els 
esforços que solen fer habitualment, perquè no és l’únic cap de setmana i segurament 
n’hi haurà més, vull dir que tinguin aquesta possibilitat de promocionar-se. Ens 
agradaria que ens ho expliquessin una mica perquè quan tractem dels cossos inferiors 
sempre anem a la baixa. 

Moltes gràcies. 

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

El Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres anunciem 
el nostre vot favorable a la proposta ja que les places que es creen no suposen cap 
increment de cost, atès que es tracta merament d’una requalificació de places ja 
existents i que es modifiquen per ajustar-les a les necessitats organitzatives actuals 
dels diferents serveis municipals. 

Ara bé, ja que parlem de plantilla, voldria aprofitar aquesta intervenció per recordar, i 
avui n’hem tingut un exemple, que els sindicats han avisat i han alertat del baix 
nombre de policies municipals. Som conscients que fa pocs plens vàrem aprovar un 
petit increment de la plantilla, però creiem que tindrien de continuar seguint en aquesta 
línia. I és que la nostra ciutat cada cap de setmana, cada setmana i especialment els 
caps de setmana afortunadament –afortunadament– es desenvolupen una munió 
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d’actes com fires, activitats esportives, moltes d’elles populars, i altres esdeveniments 
que requereixen la col·laboració d’aquest cos de la Policia Municipal. Aquest increment 
notable d’activitat, cosa que ens n’alegrem, no ha anat en paral·lel a l’increment dels 
efectius del cos, i això ha suposat que tinguin de realitzar un gran nombre d’hores 
extraordinàries. Aquest increment d’hores extraordinàries dificulta en part la vida 
familiar de molts d’aquests policies, ja que molts caps de setmana queden hipotecats 
per aquestes tasques. Per tant, nosaltres els agrairíem que en propers plens ens portin 
l’anunci de la solució d’aquesta problemàtica. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Només dir que és 
normal que portem una plantilla al gener i que hi hagi d’haver modificacions, perquè la 
gent és jubila. Moltes vegades esperes que la gent es jubilarà als seixanta-cinc anys i 
decideixen jubilar-se abans, això no ho podem preveure perquè ens ho diuen al 
moment que pensen jubilar-se. I per tant, aquests canvis és normal perquè per 
necessitats organitzatives llavors hem de portar..., per norma també hem de portar-ho 
aquí quan hi han aquests canvis. 

Pel que fa al fet que hem passat de places d’administratiu a auxiliar administratiu, és 
cert que ho hem fet perquè nosaltres entenem que la gent que entra de fora, perquè 
són places que ara queden vacants i, per tant, la gent que entra no és gent en plantilla, 
sinó gent de fora, entra com a auxiliar administratiu, necessita un temps per preparar-
se i llavors nosaltres sabeu que estem fent promocions, cada any promocionem quinze 
places per passar d’auxiliar administratiu a administratiu. I, per tant, aquestes places 
quan siguin fixes i quan estiguin a la promoció, penseu que en tres anys portarem 
quaranta-cinc places a promoció. Ja hi estem d’acord, eh?, que s’ha de passar 
d’auxiliar a administratiu, però pensem que quan entren per primer cop han d’estar 
d’auxiliar administratiu i així també hem parlat de promoció i de la carrera de 
funcionariat, funcionària. Per tant, nosaltres ho entenem d’aquesta manera. Quant a 
totes els propostes que portem aquí, ho portem a la mesa de negociació, vull dir, està 
parlat amb els sindicats i ho hem portat dels sindicats. 

Quant a la policia, dir que és cert que estem per sota del nombre que havíem d’estar 
de policies, això ja us ho hem admès sempre. Però també dir que nosaltres hem fet un 
planning de 2017, 2018 i 2019, pujar tres policies més per any, que són 
aproximadament uns 150.000 euros per policia, que això ho vas arrastrant d’un any a 
l’altre, per tant, hem de ser curosos també econòmicament a l’hora de les puges, no 
podem dir..., i ho sabem i dintre del possible anirem incrementant la plantilla de la 
policia, però de moment... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyora 
Planas. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): També dir una cosa, només dir una cosa, que 
l’RSAL el 2012 ens va congelar les places, no podíem incrementar places i llavors 
quan ens les han descongelat, ja intentem pujar però, es clar, ens trobem amb aquesta 
dificultat. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla, passaríem a la votació de la proposta d’acord. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. Senyor secretari... 
 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal 
Ciutadans, integrat per dos membres, i el Partit Popular, integrat per un membre, i el 
vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, la modificació de la plantilla 
per a l’exercici 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, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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

En contra:  

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

Abstenció: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.  
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

11. Esmenar i aprovar les modificacions de diverses ordenances fiscals. 

D'acord amb les facultats que confereixen al Ple Municipal la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les bases de règim local i les disposicions del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, en ordre a la potestat reglamentària en matèria d'hisendes locals i als 
requisits per a la imposició i gestió dels ingressos de dret públic de les Entitats Locals, 
prèvia convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i informe de l'interventor, i 
arran del dictamen de la citada comissió informativa celebrada ahir dia 1 de juny, 
s'esmena la proposta segons el redactat següent i es proposa al Ple Municipal 
l'adopció del següent ACORD: 

Primer. Modificar els articles 2, 5 i 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en els vies públiques 
municipals, segons el següent redactat: 

Article 2. FET IMPOSABLE 

.../... 

c. De llarga durada. L'estacionament en aquestes places requereix l'abonament d'una 
taxa d'import mínim de la tarifa d'un dia i màxim d'una setmana. 

Article 5. PERÍODE IMPOSITIU 

.../... 

c. A les places de llarga durada, d'un dia (24 hores) fins a un màxim d'una setmana 
(168 hores). 

Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA 

.../... 

C. A les places de llarga durada, 2 euros/dia i 14 euros/setmana. En horari nocturn (de 
22.00 a 8:00h) la tarifa per a residents a la zona: 1 euro/dia i 7 euros/setmana. 

Segon. Modificar l'article 4 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació 
de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals, segons el següent 
redactat: 

En relació a l'apartat E. Comandaments per accionar tancaments de vies públiques: 

Exempció de pagament de la taxa per a subministrament d'un únic comandament per 
accionar tancaments de les vies públiques per aquelles persones que per resolució 
municipal s'ha determinat que tenen dret d'accedir habitualment al carrer durant l'horari 
de tancament. 
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L'import de la taxa es podrà retornar al beneficiari que torna a l'ajuntament el 
comandament en perfecte estat. 

Tercer. modificar l'article 4.A de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la 
prestació de serveis de seguretat, segons el següent redactat: 

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS DE (1) 

Entitats sense afany de lucre amb conveni amb l'Ajuntament amb reciprocitat de 
prestacions: Exempció. 

Entitats sense afany de lucre inscrites al registre d'entitats municipals (REM): 
Exempció. 

Institucions públiques i organismes de caràcter públic: 70%. Entitats sense afany de 
lucre de Girona no inscrites al REM: 70%. Entitats sense afany de lucre de fora de 
Girona (2): 50%. 

AMPAS i Associacions de Veïns: Exempció. 

No inclou costos extres aplicables. 

En el cas que les activitats proposades tinguin finalitats socials o culturals, s'aplicaran 
els mateixos beneficis fiscals previstos per a les institucions públiques i organismes de 
caràcter públic. 

En el cas d'empreses privades que utilitzin el domini públic en la realització d'activitats 
sense ànim de lucre amb finalitats socials, culturals o esportives, s'aplicaran els 
mateixos beneficis fiscals previstos per les institucions públiques i organismes de 
caràcter públic. 

Gaudiran d'exempció tots aquells usos vinculats a activitat organitzades per entitats ja 
siguin públiques o privades sense afany de lucre, que hagin rebut una subvenció 
municipal o disposin de conveni pel desenvolupament d'un projecte o activitat. 

Quart. Exposar al públic el present expedient en els termes previstos en l'article 17 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, amb la precisió que, de no presentar-se cap 
al·legació o suggeriment, la modificació es considerarà aprovada definitivament, 
publicant-se el seu text íntegre al BOP. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la proposta 
número 11. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir: Moltes gràcies. En aquest cas aquesta proposta d’acord 
serà substanciada conjuntament per les tinentes d’alcalde Sílvia Paneque i Maria 
Àngels Planas dins el termini aquest dels tres minuts. I iniciarà l’exposició la tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 

Sra. Mª Àngels Panas i Crous: (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, dir que 
modifiquem els articles 2, 5 i 6 reguladora de la taxa d’estacionament limitat de 
vehicles, que es crea una nova taxa, una nova taxa de llarga durada. A l’abonament 
d’aquesta taxa hi haurà un import mínim i un import màxim, l’import mínim serà d’un 
dia, l’import màxim, d’una setmana. Les places de llarga durada seran de vint-i-quatre, 
fins a un màxim d’una setmana, és a dir, vint-i-quatre hores i 168 hores, si és tota la 
setmana. El que es cobrarà és 2 euros/dia i 14 euros/setmana i en l’horari nocturn, que 
va de deu a vuit, la tarifa residencial de la zona serà d’1 euro al dia i 7 euros a la 
setmana. També portem la modificació per comandaments per accionar, en el qual hi 
haurà una exempció del pagament de la taxa de subministrament d’un únic 
comandament per accionar el tancament de les vies públiques en aquelles persones 
que la resolució municipal s’ha determinat que tenen dret a accedir-hi perquè és la 
seva «vivenda» habitual al carrer durant l’horari de tancament. 

Nosaltres aquí simplement el que portem és una ordenança fiscal que defineix la taxa 
de llarga durada, llavors a l’hora de determinar els usuaris, les zones..., hi haurà un 
reglament en aquest cas que ho farà l’àrea competent per poder-se portar a terme. 

També portem una altra ordenança que és la modificació de l’article 4a de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de seguretat, hi havia una taxa 
de vigilància especial de seguretat dels establiments i espectacles i competicions de 
25 l’hora ordinària de fracció de cada gènere de 25,60 euros, però el que portem 
nosaltres és una bonificació de..., una sèrie d’exempcions, en aquest cas per a entitats 
sense afany de lucre, amb el conveni amb l’Ajuntament amb reciprocitat amb les 
prestacions d’exempció, també exempció amb les entitats sense afany de lucre, per 
totes aquelles que estiguin inscrites en el Registre d’Entitats Municipals. Les 
institucions públiques i els organismes de caràcter públic tindran una bonificació d’un 
70 per cent, les entitats sense afany de lucre de Girona que no estiguin inscrites en el 
REM tindrà un 70 per cent i les entitats sense afany de lucre de fora de Girona, un 50 
per cent, i les AMPA i les associacions de veïns tindran una exempció. També 
gaudiran d’exempció tots aquells usos vinculats a activitats organitzatives de les 
entitats que siguin públiques o privades sense afany de lucre. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. La tinenta d’alcalde 
Sílvia Paneque... 

La Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP`): Sí, tal com ha explicat la regidora Planas, 
que els ha donat detall, però volia simplement insistir que aquesta és una modificació 
en la prestació dels serveis de seguretat en especial en el seu article 4, apartat a de 
vigilàncies especials, per tant, fa referència a tots aquells actes i ocupacions 
particulars de via pública i similars i que comptarà amb aquestes bonificacions i 
exempcions dels quals els donava detall la regidora d’Hisenda. 
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I aclarir, perquè havia portat alguna confusió en Comissió Informativa, que s’intenta, 
com saben, discriminar entre les entitats que estan registrades al REM i aquelles que 
no; les que estan registrades al Registre d’Entitats Municipals tenen una exempció i 
aquelles que no estan inscrites, però sí que tenim convenis de col·laboració en termes 
o amb finalitats socials o culturals, comptaran també amb aquesta exempció, 
Simplement volia donar-los detall perquè havia portat alguna confusió la interpretació 
d’aquesta taula. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si hi ha alguna 
intervenció? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup no 
donarà suport a aquest punt de l’ordre del dia, si només es votés la primera 
modificació que ens planteja, votaríem que no. Se’ns en plantegen dues més, entre 
elles, com ara explicava la senyora Paneque arrel del que havia explicat la senyora 
Planas amb relació a introducció de bonificacions, que no podem oposar-nos-hi com a 
tal i, per tant, el vot final serà l’abstenció. 

Crec que a ningú se li escapa que del que ens plantegen avui la novetat és el primer 
punt, del que avui ens plantegen, que és recuperar allò que en el seu moment vostès 
des del Govern sols van plantejar que volien fer la taxa tova de la Copa –jo crec que 
tothom m’entendrà si ho dic així–, que ho van congelar al fer el pacte de govern amb el 
PSC i que sembla que ara ho treuen del congelador perquè ja els han convençut que 
és una bona mesura. 

Bé, nosaltres seguim pensant que no és una bona manera de fer i menys quan no 
se’ns diu allà on es vol aplicar. Bé, la senyora Paneque he de dir que va ser més 
sincera i a la comissió ens va dir «és lo de la Copa», i ho va dir molt sincerament i molt 
obertament. Ara la senyora Planas ens deia «dependrà d’un reglament», d’acord, però 
vostès avui ja tenen aprovada la taxa, a partir d’aquí poden fer el que vulguin i actes 
de fe... Sí, sí, poden fer el que vulguin, si tenen la taxa aprovada, la poden aplicar allà 
en el lloc de la ciutat que vostès considerin, perquè jo no he vist en la proposta que 
vostès ens fan que digui que això va en funció d’un reglament que faran, simplement 
aproven la taxa, llavors, un cop aprovada la taxa, la poden aplicar on vulguin. Jo me’ls 
he de creure i els crec quan me diuen que faran un reglament, però no ho han posat 
per escrit. Possiblement si haguessin dit que anirà en funció del que determini el 
reglament, no tindríem inconvenient a donar-los suport, perquè ja discutirem i 
debatrem el reglament, però és que ens ho diuen, però no ho escriuen. 

Per tant, escolti, jo crec que aquest acte de fe de donar-los la cobertura de dir «escolti, 
sí, apliquin aquesta taxa a tot l’aparcament blanc», que perquè la gent m’entengui, 
gratuït, de la ciutat, quan de cop els podrem decidir que els apliquem la taxa tova, 
doncs sincerament a nosaltres ens preocupa. Creiem que aquesta carta blanca no els 
la podem donar, per tant, com deia, només aquesta taxa votaríem que no, va 
acompanyada d’altres modificacions que no tindríem per què oposar-nos-hi i, per tant, 
el vot final al que avui ens plantegen en aquest punt serà l’abstenció. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres hem intentat, i així 
ho vam sol·licitar, la votació d’aquestes modificacions de les ordenances per separat 
perquè creiem que els temes són molt diversos i que, per tant, no tenen una correlació 
entre sí; no ha pogut ser així perquè vostès ho han portat com a un únic punt. I 
nosaltres sí que els demanem que la propera vegada que hi hagi d’haver una 
modificació, que siguin diversos punts i que no tinguin res a veure entre si, que si us 
plau els portin per separat. Nosaltres tampoc els donarem suport a aquesta proposta i 
el nostre vot serà una abstenció. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. En primer 
lloc, crec que és important que la gent sàpiga com ha anat el debat pel que fa a la 
representació dels partits polítics aquí existents. A la comissió de fa una setmana, la 
senyora Planas, la senyora Paneque i la resta d’equip de govern van venir a la 
comissió, que de fet la senyora Planas no acabava de saber ni quines ordenances 
canviaven... (Veus de fons.) No, li vam preguntar això per què significava i vostè va dir: 
«No, no sabem on ho aplicarem no sabem on ho volem aplicar, el senyor Alcalà 
després en una altra comissió ja els dirà..., sense que estigui en l’ordre del dia ja els 
dirà alguna cosa.» Després a mig fer hi ha un canvi en una ordenança que com que 
vostè no veu clara in situ, en la comissió, la retiren..., fruit de la improvisació general. 
El que ens porten avui aquí és fruit de la descoordinació entre vostès, fruit de la 
improvisació de vostès i a sobre pretenen que tots els donem suport. Doncs no, 
nosaltres no podem legitimar aquesta forma de fer que és que vinguin a una comissió 
amb un tema que no es porten ni preparat el seu propi equip de govern, ni tan sols 
coordinat. De fet, jo en converses quan vaig explicar que la senyora Paneque ens 
havia dit que era allò de la Copa, altres regidors de l’equip de govern van quedar 
sorpresos perquè semblava que no sabien que era el tema de la Copa. 

Dit això, tampoc ens queda clar el procés de treball que s’ha fet amb els veïns i amb el 
barri, ni amb Pedret, ni amb Barri Vell, ni amb ningú que és a prop d’on sonen 
campanes que es podria aplicar que seria la Copa. De fet, jo he parlat amb veïns del 
Barri Vell evidentment, associats i no associats, i ningú no en sap gaire res del que 
avui ens porten. Perquè, com deia la senyora Veray, el que ens demanen és que els 
signem un xec en blanc, perquè podria ser que sigui la Copa, que no ho sigui, que 
sigui la Copa, que sigui Fontajau, que sigui al Decathlon, que sigui a tot arreu on 
apliquen aquesta taxa a partir d’ara, si vostès volguessin. No ens han portat ni tan sols 
quina planificació pensen fer al voltant d’això. Ho hem de llegir a través dels diaris, 
això? 

Bé, nosaltres en si, en el que és la proposta, si fos ben explicada, planificada, amb 
estratègia i aportada conjuntament amb unes mesures de promoció del transport 
públic que ens garantissin quan hi hauran estacions de Girocleta, quins canvis en els 
autobusos hi hauria, i un seguit de mesures acompanyades, avui ens podríem estar 
plantejant el vot, però vostès no han fet res d’això, el que han fet és improvisar i 
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descoordinar, i això no ho podem avalar com a grup, no, la CUP - Crida per Girona. 
Això pel que fa al punt 1, però com deia tant la portaveu de Ciutadans, com del PP, hi 
han altres dues propostes que ens fan arribar. 

I pel que fa a l’última –i vaig acabant, perquè sé que arribem als tres minuts–, doncs a 
nosaltres ens crea dubtes, ens crea dubtes perquè no tenim clar per què s’especifica 
que les AMPA i les associacions de veïns tenen l’exempció i no desenes d’altres 
entitats que també la podrien tenir, específicament l’exempció, perquè no s’especifica, 
o d’altra banda, aquelles entitats amb qui tenim un conveni que són sense afany de 
lucre, però que alguns casos, com sabem, són pantalles per poder tenir lucre, els 
exemptarem de tot també? Nosaltres creiem que davant d’això no estem convençuts 
amb la proposta que ens fan tampoc, de fet ens han arribat queixes, i això és cert, que 
per exemple hi han escoles que han d’acabar contractant empreses per poder 
gestionar una cursa o un esdeveniment esportiu, com és el cas de Montjuïc i que no sé 
si quedarà resolt amb això ara, sí o no, que seria important. Però el que no pot ser és 
que per intentar resoldre el que està passant amb les AMPA i les associacions de 
veïns el que acabem fent és que empreses o espais pantalles d’empreses acabin 
tenint-ho tot gratis com si fossin entitats arrelades, com associacions de veïns, AMPA 
o entitats culturals, socials i esportives de la ciutat. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir: Moltes gràcies. El senyor Calvo... 

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Poques coses ajunten tota 
l’oposició i aquest és un tema que tots els grups de l’oposició estem d’acord i 
compartim, que no està ben plantejat. A més pensem que són uns experts a barrejar 
temes, han barrejat el tema del pagament, com molt bé deien per aquí, el pagament de 
la Copa, amb molts altres per intentar treure-hi pes, però és que el verdader pes és 
aquest, és que estan proposant una taxa perquè hi hagi un pagament, encara que 
sigui tou, en una zona que ara no es paga. 

I és que el tema dels pàrquings jo crec que a la ciutat de Girona, o els aparcaments, 
dóna per molt, tenim aparcaments subterranis buits, tenim zones verdes que massa bé 
algunes no s’entenen per què hi són, tenim unes zones blaves municipalitzades que 
encara esperem a veure quins són els avantatges (...) que suposava això. Sí, no ens 
en sortim, no ens en sortim amb el tema dels aparcaments i, per tant, pensem que és 
un tema realment a plantejar. És cert –i això ho compartim– que el Pla de mobilitat ho 
explica i el Pla de mobilitat dóna les solucions i les solucions que compartim i estem 
d’acord són els aparcaments dissuasius, aparcaments dissuasius que haurien d’estar 
al sud de la ciutat, al nord de la ciutat i, per què no, a la zona d’accés oest. Però 
aquests aparcaments dissuasius no hi són, no hi són, ni està previst que hi siguin, ni 
està planificat que hi siguin en breu. 

I, per tant, el que estem fent ara és posar una taxa nova, una taxa que faran pagar als 
ciutadans per aparcar a una zona que ara no s’hi paga, però a més a més –i aquí 
permeti’m dir-ho– utilitzant el tercer sector, és que l’estan utilitzant, utilitzen que sota 
l’excusa que això anirà a una entitat del tercer sector, ara ja podem aprovar el 
pagament. Jo crec que això són polítiques passades. El tercer sector ha de ser una 
gent que ha de participar en la millora social de la ciutat, ha de formar part de tots els 
concursos i licitacions. I el que sí que jo crec que hem de fer i el que faríem nosaltres 
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és millorar els plecs de clàusules i que les clàusules socials s’apliquessin al cent per 
cent i no ara anar buscant un recurs com pot ser fer pagar aquesta zona amb l’excusa 
que això ho donarem a una entitat del tercer sector, que això comportarà uns béns 
socials. Escolti, pel que els interessa, sí, pel que el interessa, no. Bé els va interessar 
treure les zones blaves i no passar-les al tercer sector. I repeteixo, encara és a hores 
d’ara com veiem per premsa com s’han de contractar uns serveis de recollida dels 
diners amb una empresa de seguretat, com cada vegada, cada mes, cada dos mesos 
apareix un nou factor que parla de les zones blaves. Potser prou, potser que ens ho 
plantegem. 

Jo crec que en aquest sentit hem de buscar aliances, no han sabut buscar les aliances 
ni amb el propi tercer sector, ni amb cap dels grups de l’oposició per plantejar això 
d’una manera amagada, d’una manera difosa entre moltes altres propostes. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs abans de 
donar resposta, com veig que quasi tot va referit al pagament tou, possiblement el 
regidor Alcalà els podrà donar millor resposta. Només fer un aclariment, respecte a 
aquest tema, com que es tracta de la implantació d’un nou servei públic, forçosament 
hi ha d’haver aquest reglament, vostès ja tenen també els seus assessors, ja ho han 
de saber això, vull dir que solament cal el reglament. Ho dic perquè aquí hi han mitjans 
de comunicació i com que tres grups municipals diferents han dit «a partir d’ara podran 
fer el que voldran», doncs no, que sàpiguen que forçosament s’ha de redactar aquest 
reglament previ, i era un aclariment que volia fer. I ara, senyor Alcalà... 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyora 
Veray, necessitem l’aprovació de la taxa per aplicar l’aparcament tou. El reglament, tal 
com li ha dit la regidora, determinarà els usuaris i les zones i es parlarà una vegada 
més a la Taula de Mobilitat. Aquestes paraules que estic pronunciant jo quedaran 
recollides a l’acta, per la qual cosa sempre podrà dir el que vaig dir jo, d’acord? 

Senyor Lluc Salellas, no hi ha improvisació, ens hem reunit amb els veïns, ens hem 
reunit amb els veïns. De totes maneres, el que portem avui, i ho vaig dir a la comissió i 
ho ha dit la regidora, el que recollim avui és l’aprovació d’aquesta taxa, jo ho he dit 
públicament i els mitjans ho han recollit, en el qual ja es determinaran les places, 
l’espai on s’ha de fer aquests aparcaments tous, que tal com diu el Pla de mobilitat, un 
dels possibles espais perquè reuneix els requisits –i ho diu el Pla de mobilitat el 2014– 
seria aquest espai de la Copa, un espai determinat, que també amb això vostès o qui 
sigui han donat molta confusió, no vostè, però hi ha gent que ha donat molta confusió. 
Hi ha un espai en concret. Però, insisteixo, això ja es determinarà en les taules de 
mobilitat i amb el reglament aquest que s’ha d’aprovar. Estic convençut que les 
paraules que ha dit vostè s’acostarà a nosaltres i ens votarà a favor quan es faci 
aquest reglament, estic convençut. 

Senyor Calvo, el convido que vingui a les reunions de Taula de Mobilitat, m’ha 
demostrat un gran desconeixement de la mobilitat a la ciutat de Girona i li dic 
francament. I referent al tercer sector, va ser el tercer sector el que a la Taula de 
Mobilitat va demanar aquest aparcament tou. Insisteixo i ho dic amb tot el «carinyo», 
m’ha demostrat un gran desconeixement amb el que respecta a la mobilitat. I em 
sembla molt bé que miri la premsa, però quan vulgui en parlem, fem un cafè i li explico. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessas-presidenta): Doncs si els sembla passaríem 
a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. Senyor secretari... 
 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de 
l’ordenança reguladora de la taxa d’estacionament limitat de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques, l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals i l’ordenança reguladora per 
a la prestació dels serveis de seguretat. 

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, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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. 

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

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

12. Modificació pressupostària per transferència entre partides. 

Atesa la necessitat constatada pels serveis centrals de cultura en relació a la despesa 
no prevista en el pressupost inicialment aprovat per a l'exercici 2017 destinat a 
diferents subvencions nominatives per a subvencionar diferents festivals que es porten 
a terme a la ciutat al llarg de l'any i que formen part de la marca "Girona, Ciutat de 
Festivals". 

Així mateix, en el mateix informe, es posa de manifest la possibilitat de poder transferir 
de diferents partides, amb diferent classificació orgànica i per programes, crèdit 
disponible a les partides que contemplen les subvencions nominatives a ampliar. 

Atès el disposat a l'art 179 i 180 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 12a del pressupost 
d'enguany. 

Atès que la variació entre partides afecta en positiu i negatiu a diferents capítols de 
despesa no financera, no varia l'estimació de compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i compliment de la regla de la despesa segons l'establert als articles 11 
i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera analitzada al aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici 2017 

1r.- Aprovar transferència entre les partides que es detallen i pels imports en euros 
següents : 

Transferència negativa : 

. 2017.100.92051.22601 - desenvolupament intel·ligent : 10.000,00 

. 2017.601.43220.22614 - promoció i difusió turística : 5.000,00 

. 2017.800.33400.48200 - cooperació i promoció culturals : 12.500,00 Transferència 
positiva : 

. 2017.800.33462.48007 - Associació cultural Individu Ocult Mag - Festival Insomni : 
8.000,00 

. 2017.800.33462.48008 - Associació Cultura Cinètica + - Tempo Sota les Estrelles : 
4.000,00 

. 2017.800.33462.47901 - Multi Art Produccions SL - Black Music Festival : 10.500,00 

. 2017.800.33462.47904 - Pistatxo Produccions SL - Festivalot : 5.000,00 
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Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a 
l'execució de la despesa explicitada a la part expositiva d'aquest acord. 

2n.- Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir 
de l'anunci al Bolletí Oficial de la Província, segons estableix l'art 169 del RD 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest període no es presenten 
al·legacions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 12. 
Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Permeti’m que 
abans de passar-li la paraula era perquè, si no tinc cap lapsus, com que el senyor 
Salellas ha dit això dels tres minuts, al principi eren tres minuts per qui fa la proposta o 
la moció, dos minuts per respondre... Sí? (Veus de fons.) És que ara per això ho he 
volgut aclarir. Perfecte, ho hem fet bé. Perquè anava a dir: em sembla que tots ens 
estem passant, però no he tallat a ningú perquè ara estava dubtant. Que aquest u era 
el que havíem dit que si varis de vostès han interpel·lat el Govern deixaríem una mica 
més de marge, però que no ha sigut el cas encara. Perfecte. Doncs disculpin, perquè 
era jo que tenia una mica més de lapsus i em pensava que tots ens anàvem passant. 
Doncs endavant, 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, avui portem a 
aprovar una modificació de transferències entre partides. Sabeu que en el pressupost 
de l’any 2017 inclou partides nominatives destinades a subvencionar diferents festivals 
de la ciutat de Girona al llarg de l’any que formen part de la «Girona, Ciutat de 
Festivals». Aquests festivals, alguns són de titularitat privada, el fet que dificulta la 
concurrència competitiva; en el moment de confeccionar el pressupost de l’any 2017, 
moltes vegades encara no està tancat el pressupost d’aquestes empreses. I alguns 
d’aquestes projectes, quan el presenten s’ha de modificar perquè l’àrea creu 
convenient que el que decideixin és correcte. I, per tant, tenim unes modificacions que 
s’incrementarà unes transferències positives com és la Black Music Festival per 
incorporar el projecte de 2017 un nou projecte d’activitats orientat a l’expansió i 
diversificació de la ciutat en els barris, la pedagogia, la formació i la integració dels 
joves. Pel que fa al Festivalot, aquest s’incrementarà en 10.500 euros, Festivalot 
incrementar l’oferta de programació amb diferents espais de la ciutat dóna lloc que hi 
hagi un increment de 5.000 euros al que ja tenia des del primer moment en les 
partides inicials del pressupost. Insomni per la proposta de programació artística 
presentada, cal fer una aportació de 8.000 euros suplementària. I Tempo Sota les 
Estrelles per la millora de la infraestructura, en concret per l’espai destinat a l’auditori 
s’ha de fer un increment de 4.000 euros de la partida inicial. En total, són aquests 
27.500 euros que ha detallat el secretari i que van amb transferència negativa de les 
partides que ja ens ha anomenat el secretari. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna intervenció? Senyora 
Veray? 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Simplement per anunciar l’abstenció del meu 
grup en coherència política atès que nosaltres no vam donar suport al pressupost 
d’aquest Ajuntament. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
nosaltres també farem una abstenció en aquest punt. L’abstenció és en el sentit que 
evidentment que de partides que exactament no sabem què volen dir vagin a 
conceptes que sí que sabem què volen dir i en aquest cas, doncs, en aquests concrets 
ens pot semblar més bé o més malament, és un fet que ens sembla que mereix una 
abstenció, aquesta és la part positiva, ara aniré a la part més crítica. 

En primer lloc, el que volia dir referent a aquests festivals és que, clar, un queda 
sorprès quan fa una enquesta del festival Estrenes, per exemple, i el primer que li 
pregunten després de comprar unes entrades –perquè ja saben que nosaltres 
comprem entrades–, el primer que li pregunten és si ha anat a sopar a algun lloc i si 
s’ha quedat a dormir en un lloc, són les dues primeres preguntes que em van fer 
després de comprar una entrada. I vaig dir: «Jo pensava que havia anat a un 
esdeveniment cultural i es veu que el que més importa és si he anat a sopar en un 
restaurant i si he anat a dormir en un hotel.» A mi això, doncs, clar, és un tema que 
quan parlem de la Ciutat de Festivals és un tema que vull treure a la llum perquè em 
va sembla especialment inoportú. 

Dit això, ens sembla que el pas endavant que havia fet la regidoria de Cultura a fer el 
que és el pressupost amb el que és les partides nominatives que quedés clar què es 
donava, amb el que estem fent avui queda deslegitimada la feina que el senyor Ribas 
havia fet en comparació amb l’anterior no-regidor de Cultura. Perquè, clar, ara resulta 
que s’havien previst unes partides que vostès sense gaire explicació més enllà que 
són les necessitats de la pròpia empresa que fa el festival, doncs els acabem aportant 
el que els faltava perquè els pugui sortir el projecte que tenien. Forma part, des del 
nostre punt de vista, de la no-estratègia que hi ha encara avui dia sobre quins són els 
festivals prioritaris, quins no, per què els mantenim tots, els hem de mantenir tots, no 
els hem de mantenir tots... Continuem amb la dinàmica del ventilador, de la 
repartidora, és a dir, que el pressupost de cultura és que vinguin empreses que tenen 
projectes i nosaltres els anem repartint i si no en fan prou, doncs els donem una mica 
més. Aquest model, ja ho saben vostès, és el seu model, és molt legítim, però no és el 
model de la CUP - Crida per Girona. 

I, per tant, el que veiem avui, malgrat, torno a dir-ho, projectes concrets d’aquests 
festivals ens poden semblar que estan fent aportacions interessants a la ciutat, em 
sembla que el model en conjunt i la votació que ens porten avui no és res més que 
aquesta idea del subvencionar i anar fent, i anar repartint, sense que hi hagi una 
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estratègia clara, sense que hi hagi una priorització clara, sense que tinguem clar on 
volem arribar, sense poder decidir la política..., és a dir, per què no ens quedem una 
mica més pressupost públic i el gestionem nosaltres des del mateix Ajuntament? Per 
què no ho provem això també com a política pública cultural en l’àmbit de la música i 
dels espectacles al carrer? 

Bé, com deia, nosaltres avui ens abstindrem pel que he explicat i agrairíem que de 
cara al proper any les partides que es posen al pressupost siguin les definitives, que hi 
hagi una estratègica clara i si pot ser també que anem interioritzant determinats 
serveis, determinades polítiques públiques en l’àmbit de cultura perquè únicament 
anar repartint nosaltres creiem que no és la fórmula de potenciar de la millor manera la 
cultura a la nostra ciutat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir: La senyora Maria Mercè Roca... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Nosaltres votarem que 
no i ara explicaré el perquè. Es fa un intercanvi de diners entre partides i a quatre 
festivals se’ls dóna en total 27.500 euros de més. Nosaltres ho hem dit moltes vegades 
aquí, no estem en contra dels festivals, n’hem parlat moltes vegades, però sempre 
hem dit que els festivals s’han d’ordenar i s’han de racionalitzar i, en aquest sentit, 
volem felicitar el regidor de Cultura pel que ha fet amb el mapping, és una bona cosa, i 
nosaltres ho haguéssim fet també. Ara bé, continuar donant més diners a quatre 
festivals vol dir seguir un model que no és el nostre, perquè mentre que aquesta Ciutat 
de Festivals es va engreixant, resulta que les partides de programacions estables i 
d’equipaments de base segueixen congelades, i això per nosaltres és important i no 
hauria de ser. 

I aprofito, com que em sembla que em queda temps, per fer una petita anotació de la 
Comissió Informativa d’Hisenda i de Cultura. Per mi aquest tema no és un tema de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, perquè no és un tema de diners, no, no és un tema 
d’agafar diners d’un lloc i posar-los en un altre, és un tema de model cultural, 
aleshores el que van fer vostès va ser explicar això, suposo, molt ben explicat a la 
Comissió d’Hisenda, jo no hi era perquè és una comissió que a mi no em toca, i 
després a la Comissió de Cultura vostè,, senyor Ribas, ho va explicar, permeti’m, a 
tota pastilla, és clar, perquè no hi havia temps i ho va donar com ja fet, i a mi em 
sembla que l’explicació havia de ser més rigorosa i agafant-se el temps que es mereix 
un canvi de partides com aquest. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Començaré pel 
darrer, no és que ho expliqués a tota pastilla, si ho recordarà, va haver-hi un retard a 
totes les comissions, no fou voluntat meva explicar-ho amb més rapidesa o menys 
rapidesa, sinó que per petició de tots els diferents portaveus i representants d’altres 
grups es va demanar que fos ràpid a l’hora d’explicar perquè ens atropellaven altres 
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comissions, però evidentment tampoc m’ha telefonat ningú després per tindre una 
conversa més calmada i poder-ho explicar. 

No ho sé, senyor Salellas, si les enquestes han de preguntar si un dorm o no dorm i si 
un menja o no menja, el que sí que li puc assegurar és que les enquestes són molt 
més àmplies que tot això, molt i molt més àmplies. Quedar-se amb aquest punt, jo li 
respecto, perquè una cosa certa sí que la tenim, l’equip de govern té un model i vostès 
en tenen totalment un altre i de ben segur no ens entendrem gairebé mai, pel nostre 
punt de vista, gràcies a Déu, i vostès evidentment ho critiquen perquè no estan 
governant i no poden aplicar la seva política cultural o evidentment respecte de la 
moció. I el que sí que donen les enquestes de tots i cada un dels festivals que es 
desenvolupen és que els ciutadans de Girona estan contents amb el model que està 
duent a terme aquest equip de govern. No, i a més hi han dues enquestes molt clares, 
una és l’enquesta que fa cada festival i l’altra són les eleccions. I els models que 
representa cada un dels partits determinen qui té la potestat d’establir l’estratègia 
cultural. Per tant, home, jo li agrairia..., vostè i jo ens coneixem i sé que ens hem 
discutit aquí, però sempre sortim i podem debatre amb tranquil·litat, jo el que també 
m’agradaria és que fos honest i que expliqués que l’enquesta va molt més enllà que tot 
això i, a més, es pregunten qüestions també culturals que afecten pròpiament la ciutat. 

Quant a l’estratègia, en breu, i ho sap l’alcaldessa que si Déu vol serà aquest juliol i si 
no, aquest setembre, els asseguro jo que tindran sobre la taula la proposta de 
l’estratègia quant a matèria de festivals i abans seran convocats vostès per mi per 
comentar-ho, abans de portar-ho a Ple. I els explicarem el perquè pren determinades 
decisions quan un festival comporta una estratègia o no envers la ciutat de Girona. Per 
tant, no pateixin, és una qüestió en breu que depèn que estem lligant dates amb la 
Secretaria de l’Ajuntament per com fer-ho per no col·lapsar pròpiament la pròpia 
Secretaria i no sé si serà aquest mes de juliol o serà el mes de setembre. I suposo que 
em queda molt poc, acabo molt ràpid. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Acabi Sr. Ribas. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Em queden quinze segons, no? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): També un parell de minuts... 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): De ventilador, poc. Comprendran i suposo que 
comparteixen amb mi que els actors, els cantants i els promotors mengen. No hi ha 
diner suficient públic per finançar totes les activitats cultural, necessitem programes 
externs que ens ajudin a poder-ho fer. 

Sra. Marta Madrenas i Mir: Moltes gràcies. No hi ha rerèplica, si li sembla. Si hi 
hagués hagut alguna al·lusió personal..., però tampoc no hi ha sigut. 

Si els sembla, doncs, passem a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. Senyor secretari... 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general: S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, el vot 
en contra del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, la transferència entre partides definida a la proposta. 

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, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

En contra:  

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

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. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.  

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

13. Reversió del dret de superfície constituït a favor de la Universitat de Girona 
sobre dues finques de propietat municipal confrontants amb l'Estadi de Montilivi 
de superfície 4.250 m2 i 3.948 m2 respectivament. 



 

56 
 

El cap de servei d'Esports de l'Ajuntament de Girona ha tramès un informe pel qual, 
ateses les elevades probabilitats que el primer equip de futbol del Girona FC SAD 
assoleixi l'ascens a primera divisió estatal, es proposa iniciar expedient per la reversió 
del dret de superfície constituït a favor de la Universitat de Girona en les dues finques 
confrontants amb l'Estadi de Montilivi de 4.250 m2. i 3.948 m2. de superfície 
respectivament, als efectes de disposar d'aquests espais per tal d'ubicar en tot o en 
part les estructures de les noves grades que han de permetre assolir l'aforament 
requerit per la LFP, optimitzar les vies d'entrada i sortida de l'Estadi, complir els 
requeriments de seguretat i evacuació en situacions d'emergència i ampliar la 
disponibilitat d'espai d'aparcament de vehicles, en previsió de l'eventual ascens a la 
primera divisió de futbol estatal del primer equip del Girona FC SAD. 

Vista la memòria de l'Alcaldia per la qual es considera que existeix un interès públic de 
caràcter general que justifica la conveniència i oportunitat de dur a terme la reversió de 
l'esmentat dret de superfície constituït a favor de la Universitat de Girona i es proposa 
traslladar al Ple de la Corporació la proposta per a que adopti el corresponen acord en 
aquest sentit, als efectes de poder adequar l'estadi de Montilivi i el seu entorn als 
requeriments necessaris per la participació en el campionat de la primera divisió 
estatal de futbol. 

Vist l'informe emès pel lletrat municipal en relació als fonaments jurídics, procediment 
per a la reversió del dret de superfície i executivitat de l'acte. 

Atès que la competència per dictar l'acte declarant la reversió del dret de superfície 
correspon al Ple de la Corporació. 

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. 

Article 22.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

PRIMER - Incoar expedient per deixar sense efecte el dret de superfície constituït a 
favor de la Universitat de Girona sobre dues finques de propietat municipal 
confrontants amb l'Estadi de Montilivi de superfície 4.250 m2 i 3.948 m2 
respectivament, als efectes de disposar d'aquests espais per tal d'ubicar en tot o en 
part les estructures de les noves grades que han de permetre assolir l'aforament 
requerit per la "Liga de Futbol Profesional - LFP", optimitzar les vies d'entrada i sortida 
de l'Estadi, complir els requeriments de seguretat i evacuació en situacions 
d'emergència i ampliar la disponibilitat d'espai d'aparcament de vehicles 

SEGON - Deixar sense efectes l'acord del Ple de la Corporació del dia 9 de desembre 
de 1996 pel qual es va constituir un dret de superfície a favor de la Universitat de 
Girona sobre dues finques de propietat municipal amb la següent descripció: 
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"Peça de terreny de 4.250 m2 de superfície, situada al terme municipal de Girona, 
sector de Montilivi, de forma irregular, que limita: Nord, Est i Oest, amb vials públics; i 
Sud amb finca de propietat municipal" 

"Peça de terreny amb forma de "L", situada al terme municipal de Girona, sector de 
Montilivi, de 3.948 m2 de superfície, que limita: Nord, part amb finca de propietat 
municipal, part amb vialitat i part amb finques municipals; Est, amb finca de propietat 
municipal destinada a Camps Universitari; i Sud i Oest, amb les instal·lacions que 
conformen l'Estadi Municipal de Montilivi" 

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): Passaríem al punt de l’ordre del 
dia número 13. 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. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el Servei 
d’Esports va trametre en el seu informe, en el seu moment, ens parlava de la 
probabilitat de l’ascens a primera divisió –ara ja sabem que estem a primera divisió, 
però és quan es va emetre l’informe– proposava la reversió de dues superfícies que 
estan constituïdes a favor a la universitat de 4.250 metres quadrats i 3.948 i se’ns deia 
que per tal de poder ubicar tota la part d’estructures de les noves grades, bé, que 
necessitaran per l’aforament requerit per la lliga de futbol professional i també poder 
optimitzar les vies d’entrada i sortida de l’estadi i complir amb tots els requeriments de 
seguretat i les situacions d’emergència que calia per l’ascens a primera divisió del 
Girona Futbol Club. L’Alcaldia també va emetre una memòria en què ens deia que 
existia un interès públic de caràcter general per dur a terme aquesta reversió a efectes 
de poder adequar l’estadi als requeriments necessaris. Per això avui incoem aquest 
expedient de deixar sense efecte el dret de superfície que se li havia donat en el seu 
moment a la Universitat de Girona, en aquest cas, l’any 96, i continuar aquest dret de 
superfície que passi, que reverteixi a l’Ajuntament de Girona. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, aquesta, diguéssim, és la 
primera conseqüència del Ple d’aquest ascens a primera tot i que, com deia, era fins i 
tot previ a la mateixa. Era anterior, diguéssim, a produir-se fins i tot el mateix ascens. 
En qualsevol cas, en aquest cas nosaltres evidentment hi votarem a favor perquè 
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entenem que eren uns terrenys inutilitzats i entenem que l’Ajuntament de Girona 
evidentment s’ha de posar al costat del club i facilitar la tasca al club, que certament ha 
fet bona feina i com a mínim ha donat moltes alegries a molts gironins i gironines. I, 
per tant, en qualsevol cas, això és valorable i val la pena tenir-ho en compte. 

Altrament, de totes maneres, és cert que també el futbol és un negoci i a més a més 
com més anem pujant, diguéssim, a la lliga i a primera encara és més evident, és un 
negoci. I, per tant, entenem que és lògic que es mantingui la cessió de l’ús de l’estadi 
com s’havia fet fins ara, però entenem també que poder seria interessant fer un nou 
conveni i revisar algunes de les aportacions que fins ara s’estaven fent. Entenem que 
no s’hauria de fer cap aportació extra, avui l’alcaldessa ja ho ha assegurat que així 
seria i ho ha dit en altres ocasions, però en qualsevol cas també creiem que seria 
oportú revisar el conveni que tenim actualment i valorar si algunes de les aportacions 
avui en dia tenen sentit amb un club que ingressarà un pressupost que serà 
pràcticament la meitat del que té l’Ajuntament de Girona. Entenem que el futbol ha de 
ser autosuficient i que el paper de l’Ajuntament de Girona ha de ser de foment 
principalment de l’esport base i dels esports que estan socialment minoritzats i en 
aquest cas podríem parlar d’esports femenins o també dels esports de persones amb 
discapacitat. 

I si alguna cosa ha d’aprofitar l’Ajuntament de Girona aquest ascens i aquesta 
presència del club gironí a la televisió, etcètera, creiem que és una oportunitat per 
col·laborar amb el club, evidentment, però bàsicament per promoure els valors de 
l’esport, els valors positius de l’esport. I en aquest cas volem parlar del joc net, tant al 
camp com a fora del camp, però també valors de l’antifeixisme. Recordem..., avui 
l’alcaldessa deia que no hi havia hagut cap incidència, no hi va haver cap incidència en 
les celebracions, però sí que és cert que en dies anteriors hi havia hagut una agressió 
feixista i, per tant, tampoc podem obviar i jo crec que aquí tenim feina a fer, també els 
valor antisexistes o els valors de l’antihomofòbia o LGTBIfòbia, que sabem que a 
vegades estan en risc diguéssim, en situacions en futbol d’alt nivell perquè ens 
entenguem. 

Per tant, entenem que el paper de l’Ajuntament de Girona ha d’anar per aquí, avui 
votem que sí en aquesta sessió perquè creiem que s’ha de facilitar la tasca, però sí 
que entenem que el paper de l’Ajuntament de Girona ha d’anar més enllà i ha d’anar 
no a subvencionar un esport, sinó a buscar els valors positius d’aquest. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Vostè ho deia a l’inici del 
Ple, aquestes darreres setmanes han estat inoblidables per a molts gironins i habitants 
de les comarques properes, especialment pels que en són socis i aficionats del nostre 
club. Per primer cop en vuitanta-set anys d’història del mateix ha pujat a primera 
divisió, ai las! I això comporta necessàriament canvis a l’estadi i al seu entorn. I ara es 
porta una d’aquestes mesures necessàries per obtenir aquests canvis i, per tant, 
estem totalment a favor de les mateixes. 

Ara bé, els agrairia dues puntualitzacions o dos precs. El primer és que ens agradaria 
que des de l’Ajuntament s’estengui la mà a la UdG perquè pensem..., per pensar, 
millor dit, conjuntament solucions alternatives a una afectació que creiem que tindrà 
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lloc, ja que l’aparcament proper al campus creiem que es veurà afectat, si no ho tinc 
mal entès. 

I una segona problemàtica que també ens agradaria que ja es comencés a treballar 
amb temes de mobilitat i sobretot d’aparcaments dissuasius perquè en el programa 
d’El Món a Rac1 del dilluns passat, avui fa una setmana, en declaracions seves va 
esmentar que s’utilitzaria el Centre Verd, que llavors ja estarà amortitzat, és a dir, ja 
serà propi de l’Ajuntament com a aparcament dissuasiu. Li asseguro que sense una 
bona xarxa de comunicació amb l’estadi, realment serà dissuasiu, dissuasiu que anirà 
al camp sabent allà on té de deixar el cotxe. 

Moltes gràcies. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, només un incís de dir, que no pateixi la 
universitat pels aparcaments. Ens vàrem reunir amb la universitat, vàrem estar mirant 
altres alternatives que podríem tenir, ho estarem treballant, en vàrem estar parlant, 
d’aparcaments dissuasius i aparcaments en aquella zona que vàrem estar mirant 
solars i, per tant, hi estem treballant. 

Quant al que ha dit la senyora Pèlach, bé, jo crec que nosaltres el que fem és 
recuperar un solar que era nostre per tal que el pugui utilitzar el club, però també el 
podrà utilitzar la UdG, vull dir, el podran utilitzar tots dos. 

I quant al futbol femení, bé, jo crec que l’alcaldessa ja s’ha expressat a vegades en 
aquests termes i, per tant, sabem que els recolzem i ho farem des de l’Ajuntament, per 
tant, me sembla que no podem barrejar això amb el futbol femení, tot i que ho 
recolzem i ja se’ns parlarà i s’està mirant de les diferents opcions que gestionarà el 
camp, però sempre en favor a l’Ajuntament. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Jo m’alegro el que ha comentat, 
concretament vostè de la CUP, senyora Pèlach, perquè precisament aquests dies 
també m’he afartat de dir que si hi ha d’haver alguna ajuda ha de ser sempre que es 
treballi amb aquests valors, amb el futbol base i amb el futbol femení. És veritat, estic 
completament d’acord, ho he anat repetint, per tant, en aquest sentit coincidim 
absolutament. És una empresa, també és així i, per tant, l’Ajuntament amb diners 
públics evidentment no ha d’anar en el sentit que vostè deia i és que així ho he 
expressat contínuament amb una declaració i amb l’altra. 

I quant al tema dels aparcaments dissuasius, que és cert que vaig dir que el Centre 
Verd podria ser un, també vaig dir i és que tots hem de començar a pensar que 
aparcar a davant de la porta dels llocs on anem ja comença a ser no possible, i ja no 
només en termes mediambientals i de sostenibilitat, tots ens hem d’acostumar ja a 
anar a peu als llocs. És evident, si vostès fan càlculs ràpids, que posar un autobús 
llançadora des d’un pàrquing dissuasiu quan tota la gent, milers de persones, volen 
ser-hi a una mateixa hora, suposaria tants autobusos que ens quedarien en línia tota la 
ciutat recta d’autobusos. És impossible. Vull dir, quan fas una mica d’anàlisi ja veus 
que no pots posar autobusos llançadora d’aparcaments d’aquests. 
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Per tant, és cert que és important que tots nosaltres..., que quan estava a segona era 
fàcil pujar tranquil·lament amb mitjans diferents, o amb la moto, o com fos, doncs ara 
no serà així i possiblement tots ens hem de mentalitzar de pujar a peu i si hem de 
caminar entre vint i vint-i-cinc perquè ho hem provat, físicament ho hem provat el 
temps que s’hi està, sí, doncs ens hi haurem d’estar, igual com en la majoria de camps 
de primera que no hi ha pràcticament enlloc que la gent aparqui al costat de l’estadi on 
vagi a veure el partit parlant de qualsevol dels equips de primera, és molt difícil poder 
aparcar just a davant i també no crec que sigui el més desitjable, vull dir que també no 
passa res, no passa res per caminar una estona per anar a veure un partit de futbol. 

En fi, doncs si els sembla passaríem a la votació d’aquest punt. 

Vots a favor de la proposta? 
Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la revocació del dret de superfície concedit a favor de la Universitat de 
Girona sobre dues finques de propietat municipal confrontants amb l’estadi Montilivi. 
 
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, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

14. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de la 
finca registral 217 afectada d'espais lliures pel planejament vigent. Finca 
denominada Casa Català. 

En el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Girona, figura qualificada com espais 
lliures, clau c.1, la següent finca: 

"Finca denominada "Casa Català", composta d'una casa total totalment en ruïnes i 
terres circumval·lants, part conreu i part matolls; de cabuda després d'una segregació, 
quatre mil cinc-cents setanta-cinc metres vint-i-tres decímetres quadrats, situada en el 
terme de Sant Daniel, municipi de Girona. Limita: Nord, finca segregada registral 5244 
de l'Ajuntament de Girona; Sud, amb la parcel·la cadastral 5786901DG8458F0001BQ, 
avui propietat de l'Ajuntament de Girona, i amb el camí públic que la separa de les 
parcel·les 108 i 111 del polígon 9 del cadastre de rústica; Oest, amb la parcel·la 
cadastral 5786901DG8458F0001BQ, avui propietat de l'Ajuntament de Girona; i Est, 
amb Antonio Moya o els seus successors. 

Procedència: Immatriculació i excés de cabuda. 

Finca 217 de Girona, Secció 2a., al foli 50 del llibre 140, volum 4048 de l'Arxiu, amb 
codi registral únic 17009000456589. 

Referència Cadastral 5786902DG8458F0001YQ 

Titular: Pertany al Sr. Josep Tarrés Fontan DNI 40195221F per títol de compravenda 
en virtut d'escriptura autoritzada el quinze de gener de l'any mil nou-cents seixanta-
quatre pel Notari de Girona senyor Jaime Genover" 

Atès que el Pla General d'Ordenació Urbana disposa que el sòl qualificat com a 
places, parcs i jardins urbans serà de titularitat pública. 

Atès que l'Ajuntament de Girona està interessat en adquirir la titularitat de la totalitat de 
la finca per tal d'incorporar-la en la gestió dels espais verds de la ciutat i els itineraris 
d'esdeveniments periòdics com la mostra Temps de Flors. 

D'acord amb l'article 112 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme:  

Si no s'utilitza l'expropiació com a sistema d'actuació per polígons d'actuació 
urbanística complets, es pot aplicar com a actuació aïllada l'expropiació forçosa, per a 
l'execució de sistemes urbanístics o d'algun dels elements que els integren, tramitada 
d'acord amb la legislació reguladora de l'expropiació forçosa, sens perjudici de 
l'aplicabilitat del procediment establert per l'article 113. 

L'organisme expropiador ha d'aprovar, en tot cas, la relació de persones propietàries i 
de béns i drets afectats. 

D'acord amb l'article 29.2 del DECRET 336/88, de 17 d'octubre, mitjançant el qual 
s'aprova el Reglament de Béns de les Corporacions locals de Catalunya: 
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"D'acord amb el que estableixen les lleis, els ens locals poden adquirir també béns i 
drets: 

Per successió administrativa. 

Per cessió obligatòria o interadministrativa. 

Per expropiació forçosa. 

Per qualsevol altra forma admesa en dret." 

Conforme estableixen els articles 15 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa, 
procedeix l'aprovació inicial de la relació de béns a expropiar integrat per referit 
immoble; la pràctica del tràmit d'informació pública per termini de vint dies hàbils, així 
com la notificació individual als titulars afectats. 

PRIMER.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets de l'expedient d'expropiació 
de la següent finca qualificada d'espais lliures en el vigent Pla General d'Ordenació 
Urbana de Girona: 

"Finca denominada "Casa Català", composta d'una casa total totalment en ruïnes i 
terres circumval·lants, part conreu i part matolls; de cabuda després d'una segregació, 
quatre mil cinc-cents setanta-cinc metres vint-i-tres decímetres quadrats, situada en el 
terme de Sant Daniel, municipi de Girona. Limita: Nord, finca segregada registral 5244 
de l'Ajuntament de Girona; Sud, amb la parcel·la cadastral 5786901DG8458F0001BQ, 
avui propietat de l'Ajuntament de Girona, i amb el camí públic que la separa de les 
parcel·les 108 i 111 del polígon 9 del cadastre de rústica; Oest, amb la parcel·la 
cadastral 5786901DG8458F0001BQ, avui propietat de l'Ajuntament de Girona; i Est, 
amb Antonio Moya o els seus successors. 

Procedència: Immatriculació i excés de cabuda. 

Inscripció Registre Propietat: Finca 217 de Girona, Secció 2a., al foli 50 del llibre 140, 
volum 4048 de l'Arxiu, amb codi registral únic 17009000456589. 

Referència Cadastral: 5786902DG8458F0001YQ 

Titular: Pertany al Sr. Josep Tarrés Fontan DNI 40195221F per títol de compravenda 
en virtut d'escriptura autoritzada el quinze de gener de l'any mil nou-cents seixanta-
quatre pel Notari de Girona senyor Jaime Genover" 

SEGON.- SOTMETRE l'acord a informació pública pel termini VINT DIES HÀBILS, 
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en la Seu electrònica 
practicant-ne, alhora, notificació individualitzada a tots els titulars de béns i drets 
afectats per aquesta actuació. 

TERCER.- FACULTAR l'Alcaldia-Presidència i subsidiàriament el/la Tinent/a d'Alcalde 
o Regidoria delegada en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a totes 
les actuacions derivades de l'execució del present acord. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem al punt número 14 
de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Defensarà aquesta 
proposta d’acord 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, el que portem a 
Ple és aprovar la relació de béns i drets de l’expedient d’expropiació, per iniciar 
l’expedient d’expropiació d’una finca que és la Casa Catalana, que és una finca en la 
qual hi ha una casa en ruïnes i hi ha tota una sèrie de terres circumval·lants al voltant. 
Està afectada pel Pla general d’ordenació urbana, en el qual aquest sòl el qualifica 
com a places i parcs i jardins urbans i que serà de titularitat pública. Atès que 
l’Ajuntament de Girona està interessat i que ells també ens varen..., els propietaris 
varen iniciar ells..., als quals els interessava arribar a un acord de l’expropiació ja que 
a la llarga havia d’estar expropiat de manera forçosa o bé amb acord i hem preferit fer-
ho amb acord. I, per tant, per adquirir aquesta propietat per incorporar-la a la gestió 
d’espais verds de la ciutat i dels itineraris d’esdeveniments com pot ser a la mostra de 
Temps de Flors. Dir que a aquest senyor ja li havien expropiat la finca de baix, la que 
està «colindant» amb aquesta finca. I, per tant, el que avui portem és el que he dit 
abans, iniciar la relació de béns i drets d’expropiació i sotmetre-ho a informació pública 
durant vint dies. 
Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, lògicament per expressar el nostre vot 
favorable, entenem que el preu que s’ha fet de la valoració de la finca de 54.670 euros 
és un preu raonable pel que suposa incorporar un nou espai verd, estendre un espai 
verd existent en un terreny on estan..., en un barri on estan mancats de zones urbanes 
per poder haver-hi més espais d’oci, de lleure i que a més a més queda integrat en un 
sector que guanyarà amb espai, ara mateix hi ha un pas estret i, per tant, això quedarà 
més ample. I la finca, doncs, el que desconeixement és la intenció, si és enderrocar-la 
o si hi ha previst de fer alguna actuació d’algun altre tipus que implicaria, per tant, una 
inversió addicional a aquesta. I, per tant, això, tot i desconeixent-ho, d’entrada el que 
és el projecte d’expropiació ens sembla bé. 

Gràcies. 

Sra.  Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs en 
principi no hi ha res previst, per tant, és això, ampliar aquest camí i de moment que 
sigui utilitzat per la ciutadania i ja en parlarem tots plegats. 

Doncs si els sembla bé, passem a la votació de la proposta. 
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Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. Senyor secretari... 
 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, inicialment la relació de béns 
i drets qualificats com d’espais lliures pel Pla general d’ordenació urbanística de 
Girona als efectes de la seva expropiació. 

La 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, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

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

Grup Municipal 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. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 

15. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajust de 
sistemes de la UA 70. Serveis Vilarroja. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 13 de març de 2017, va acordar la suspensió 
de la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió urbanística i 
d'urbanització, així com també l’atorgament de llicències d’edificació o reforma de 
construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concret i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit de 
la modificació puntual del PGOU núm. 66. Ajust de sistemes de la UA 70 – Serveis 
Vilarroja, a l'empara del 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, i, simultàniament, es va aprovar inicialment la modificació 
puntual del PGOU núm. 66 Ajust de sistemes de la UA 70. Serveis Vilarroja. 

Es va sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edictes 
publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7333 de 21 de març de 
2017, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 60 de 27 de març de 2017, en 
el Diari de Girona del dia 22 de març de 2017, al Punt Avui de 20 de març de 2017, i 
en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament des del dia 27 de març de 2017. 

Durant l'esmentat termini d'exposició pública, que va concloure el dia 27 d'abril de 
2017 segons diligència que consta a l'expedient, no s'ha presentat cap escrit 
d'al·legacions. 

A la vista de l'anterior, i com a continuació de tràmits procedeix dur a terme l'aprovació 
provisional de la modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajust de sistemes de la UA 
70. Serveis Vilarroja. 

Real Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i 
Rehabilitació urbana. 

DL 2/1020, 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 . 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme. 

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. 

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 
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Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

Pla General d'Ordenació Urbana, aprovat per acord del Conseller de Política Territorial 
i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya, en data 28 de febrer de 2002, i el 
seu text refós conformat per la CTU de Girona, en sessió de dia 9 de febrer de 2006, 
publicat en el DOGC 4618 de 21 d'abril de 2006. 

Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajust de sistemes 
de la UA 70. Serveis Vilarroja, i donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d’urbanisme, 
als efectes de dur a terme les actuacions necessàries per a la seva aprovació 
definitiva, si s’escau, 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. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem 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 la 
proposta 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, senyora alcaldessa. Com 
recordaran, l’objecte d’aquesta modificació és establir la continuïtat entre les dues 
zones d’aparcament delimitades en l’àmbit sense alterar les superfícies de 
planejament vigent i mantenir els paràmetres del sòl i del sostre actual. L’ordenació 
resultant de l’ajust ha de permetre consolidar l’espai exterior de trobada i espera 
davant de l’accés amb un element de protecció de la pluja i del sol. Durant aquest 
termini no s’ha presentat cap al·legació i ara demanaríem la seva aprovació, que 
traslladaríem a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
Intervenció? Sí, senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, com explicava el senyor Alcalà, 
doncs aquesta és una proposta que ja va passar en un ple fa pocs mesos, nosaltres 
en aquell moment ens hi vam oposar i ho tornarem a fer ara, ho tornarem a fer ara pels 
mateixos arguments. Creiem que la regidoria que porta el senyor Alcalà el que ha fet 
és una operació ad hoc per una empresa, perquè pugui complir millor l’ordenança 
concreta que hem aprovat ara posteriorment pel que fa als serveis funeraris. Aquesta 
és una proposta que podria haver anat molt més enllà pel que fa a modificacions que 
calen fer a nivell del Sector Est, de fet, també és una proposta que caldria parlar de tot 
el pla en general de la ciutat, però vostès en aquest cas el que van fer va ser una 
proposta estrictament ad hoc per una empresa, nosaltres entenem, perquè pogués 
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facilitar-li l’aparcament i perquè pogués estar en millors condicions de cara al que 
vindrà en futur. 

Per aquestes raons que vam expressar en aquell moment, doncs no donarem suport a 
aquesta proposta i sí que, per exemple, ja que parlem d’aquell sector i ben a prop, 
encara l’altre dia nosaltres visitàvem l’Escola Sagrada Família que, com bé saben, 
està allà al costat, hi han unes escales que les necessiten, les utilitzen cada dia les 
famílies per poder accedir a portar i a recollir els nens, que pel que sabem fa mesos i 
anys que reclamen canvis i, en canvi, allò, que és ben bé al costat del que estem avui 
aprovant, allò no hi ha manera que ho arreglin, però sembla que la proposta que ens 
porten avui aquí, sí. 

Gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies. Jo li haig d’aclarir una cosa, aquí 
estem parlant d’una empresa que està fent un servei públic i estem aprovant una 
modificació que el que pretén és donar continuïtat a un aparcament, és ordenar i allà 
se li ha ensenyat a la Comissió Informativa i anteriorment, no té res a veure amb el 
que m’està dient. 

I referent al tema de les escales de l’escola, ja ho hem parlat i ja tenim previst des de 
brigades de fer una actuació. De la mateixa manera que es va fer el passallís, doncs 
això ha de tenir continuïtat i també, no ho ha dit, però ja li avanço jo el tema de la 
millora amb el tema d’enllumenat. Però estem aprovant un altre tema que no té res a 
veure amb el que està dient. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla passaríem a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Sr. secretari.... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot en contra del Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, provisionalment la 
modificació del planejament número 66. 
 
La Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.  

En contra: 

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

 

MOCIONS: 

16. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-CRIDA PER GIRONA de rebuig 
als pressupostos generals d'Estat 2017. 

Des que es van aprovar les normes de governança de la Unió Europea (UE) els 
comptes del regne d'Espanya, són supervisades per Brussel·les i la Troica. La norma 
fonamental és "el sostre de despesa'', què és el topall que s'aplicarà en inversió 
pública, social i serveis del benestar. Afecta plenament als Ajuntaments i l'objectiu és 
complir amb les polítiques d'austeritat que la Troica imposa. 

Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la d'estabilitat pressupostària, 
agreujat tot això, pels plans de finançament i refinançament local, que amb l'excusa de 
sanejar els comptes locals i satisfer els petits deutes a proveïdors locals, estan en 
realitat servint per abonar diners a les grans empreses contractistes de serveis públics 
locals i a carregar d'interessos i deute als ajuntaments a fi de fer negoci els grans 
bancs privats especialment. Els pressupostos en realitat, a més d'acabar amb 
l'austeritat, haguessin de contenir un pla de refinançament local públic i just. 

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les 
municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment 
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externalitzats. En la seva disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap 
administració pública podrà incorporar en qualitat d'empleat públic als treballadors de 
les contractistes de concessions d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin 
pel seu compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o 
intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que 
treballi per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre 
tipus de societats integrades en l'administració. 

La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una 
sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els 
principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de contractes privades que 
s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del 
còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat. 

Tot el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de l'Estat 
Espanyol de recentralitzar les competències en clau espanyola. 

El ple de l'Ajuntament de Girona acorda notificar a la presidència del Govern de l'Estat 
Espanyol i les Corts Generals, remetent-li -ho a cadascun dels grups parlamentaris de 
Congrés i Senat, els següents acords: 

l. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat , la 
pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per 
dur a terme municipalitzacions dels serveis públics. 

2 Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra 
l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les 
seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar-
les en clau Espanyola. 

3. Treballar per eliminar totes les traves que impedeixin la remunicipalizació dels 
serveis públics locals. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara ja hi haurien les propostes 
urgents, que no n’hi ha cap i, per tant, passem a les mocions. En aquest cas, la 
primera de les mocions és la moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per 
Girona de rebuig als pressupostos generals de l’Estat 2017. Substanciarà aquesta 
moció el senyor Lluc Salellas. Endavant, si us plau. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
aquesta és una moció tipus, és a dir, no ho neguem, no ens fa cap vergonya. Ho dic 
perquè a vegades es diu «no, aquesta és una moció tipus», com si així ja la 
desprestigies. No, no, és una moció tipus i forma part d’una campanya de la CUP, una 
campanya clara que defensa, d’una banda, el municipalisme, és a dir, el que tots aquí 
entenem que hauríem de defensar, els vint-i-cinc regidors, el poder polític i el canvi 
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polític de les polítiques públiques que es poden fer des dels municipis. Defensa la 
ciutat de Girona, aquesta moció, perquè ve a dir: volem que no sigui des de l’Estat que 
ens determinin què podem fer i què no, volem tenir el guant, la mà oberta per escollir si 
preferim un tipus de política o una altra des dels ajuntaments i, per tant, defensa 
l’autonomia local. 
 
Aquesta és una moció que va en aquest sentit i, sí, és una moció contrària a les 
polítiques que ve aplicant el Partit Popular en els últims anys, és una moció contrària a 
les polítiques centralitzadores, és a dir, a les polítiques que el que volen és que tot es 
decideixi des d’un petit despatx en algun palau històric del centre de Madrid, és també 
una moció contrària a les polítiques privatitzadores per se, ho torno a dir, no és una 
moció per les polítiques mobilitzadores, és una moció pel dret a decidir des dels 
municipis si el que es vol és gestió privada o gestió pública. Per tant, sí, és contrari a 
dir per se volem que es privatitzi o no es deixi que els serveis sigui municipalitzats i és 
una moció clarament contrària a les polítiques austericides que ha implementat el 
Govern de l’Estat espanyol en els últims anys com a alumne avantatjat de la Troica i 
de la Unió Europea. 

I sí, aquesta és una setmana que, a més, creiem que té molt sentit presentar-la, no 
només perquè estem en el moment dels pressupostos, sinó també perquè hem vist el 
clatellot que el Tribunal Constitucional li ha fotut al senyor Montoro amb el que és 
l’amnistia fiscal que va promoure ara fa uns anys. El nivell del senyor Montoro ja 
sabem quin és, és el de promoure polítiques que de fet han afavorit alguns –pocs– i de 
fet ho han fet a través d’unes formes que ni els seus propis tribunals reconeixen com a 
vàlides. Però és que, a més, fa unes setmanes sortia un informe de la Unió Europea 
en què explicava que totes les polítiques econòmiques del senyor Montoro dels últims 
anys no estan ni creixent, com diuen que creixen, ni tampoc afavorint l’economia, sinó 
que el que estan és perpetuant la crisi. No ho deia un informe de Cuba, ni de 
Veneçuela, ni de Corea del Nord –països que sovint als senyors de Ciutadans i del PP 
els esmentar en aquest Ple–, sinó que ho deia un informe de la Unió Europea. 

Per tant, aquesta és una moció que diu clarament que el que demanem és igualtat, 
democràcia i sobretot que els ajuntaments puguin continuar decidint si el que volen és 
remunicipalitzar, com nosaltres hem defensat en molts de casos, o no volen 
remunicipalitzar. Però que, en tot cas, aquest debat es pugui tenir aquí entre els vint-i-
cinc que som o no només a la seu o al despatx del senyor Montoro. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies. Miri, el debat es té al Congrés dels 
Diputats, un lloc on vostès no hi han volgut anar mai i per això no es presenten a les 
eleccions, llavors no vingui aquí a reclamar una cosa que vostè mateix no vol. Això, 
d’entrada. El debat es té. Els pressupostos estan aprovats precisament al Congrés 
dels Diputats i ha tingut el Partit Popular el suport d’altres formacions polítiques, no l’ha 
tret sol, sinó que ha tingut el suport de Ciutadans, del PNB, de Coalició Canària i de 
l’altre partit canari que està representat al Congrés dels Diputats, i d’UPN. Per tant, sis 
forces polítiques han donat suport als pressupostos que vostè diu que són tan dolents. 
I en canvi, donen suport als pressupostos de la Generalitat, que puja impostos, que 
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crea noves taxes, que va en contra de la creació d’ocupació, que perjudica l’activitat 
econòmica de Catalunya... Li recordo perquè jo vull que els ciutadans ho sàpiguen: el 
seu model, el model de la CUP, és pujar impostos i crear noves taxes. Doncs escolti, 
endavant. Nosaltres donem suport i el meu partit dóna suport a uns pressupostos, els 
generals de l’Estat, que ni puja impostos, ni crea noves taxes, sinó que fomenta la 
creació d’ocupació i l’activitat econòmica. 

I miri, la seva moció, que vostè no ho ha dit, no hi ha fet referència, d’entrada li he de 
dir que la seva moció com a campanya de la CUP demostra que no se’ls han mirat, els 
pressupostos generals de l’Estat, això d’entrada, i diu coses que són realment 
mentida. I no me n’aniré lluny d’aquí, sinó a la província de Girona, i parlo de província 
perquè aquest Ajuntament no es va acollir al pla de proveïdors i, per tant, no tinc 
dades de l’Ajuntament de Girona, però sí de la província. Vostè afirma en la seva 
moció que el pla de proveïdors només es va fer per beneficiar les grans empreses. 
Doncs miri, jo li donaré les dades de les comarques gironines: 75 milions d’euros 
pagats directament a proveïdors, més de quinze mil factures pagades als ajuntaments 
que les devien, més de cent quinze ajuntaments que s’hi van acollir, del qual el 4 per 
cent eren factures a grans empreses i el 96 per cent eren factures que es devien a 
petites i mitjanes empreses i autònoms. Per tant, el pla de proveïdors es va fer no 
només per ajudar els ajuntaments a pagar les factures que tenien pendents i, per tant, 
a donar-los liquiditat, sinó també que les petites i mitjanes empreses gironines i els 
autònoms es poguessin mantenir, perquè si no moltes haguessin tancat per culpa del 
deute que tenien els ajuntaments amb elles. 

Per tant, abans d’escriure el que escriuen, si us plau, agafin les dades, interessin, 
s’informin i després vinguin aquí i expliquin. Però no vinguin a escriure i a explicar 
mentides, i més quan a més ens vol fer creure que la moció la fa per Girona. Doncs la 
realitat gironina són les dades que jo li acabo de dir del pla de proveïdors, aquest que 
segons vostès és tan dolent, que fa el senyor Montoro. 

I miri, li diré més, l’ha tret vostè l’amnistia fiscal, l’ha tret vostè, nosaltres... (Veus de 
fons.) No és nostra, malgrat vostè no es cansa de dir-ho, acatem-la, la sentència del 
Tribunal Constitucional, l’acatem, si ens diu que és inconstitucional, doncs ho és. 
També ens ha dit que tots aquells que ho van regularitzar no hauran de tornar els 
diners. Sort, perquè jo no sé si va seguir ahir l’entrevista del senyor Junqueras i del 
senyor Puigdemont; el senyor Junqueras deia: «Gràcies a nosaltres hem fet aflorar 
més de 300 milions d’euros del frau fiscal.» No, gràcies a nosaltres, no, gràcies a 
l’amnistia del senyor Montoro que tant critiquen i que ara han dit que era 
inconstitucional. D’acord, però sort que no li fan tornar aquests més de 300 milions al 
Govern de la Generalitat, eh que no? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyora 
Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Per tant, escolti’m, abans de fer mocions de 
campanya d’obsessió contra tot allò que té a veure Espanya, jo els demanaria que 
s’informessin de la realitat gironina i que, per tant, vetllessin per allò que necessiten les 
empreses i els autònoms gironins i tota la societat: crear ocupació, crear oportunitats i 
tirar endavant. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, senyor Salellas, avui els 
volem donar les gràcies, les gràcies en un intent més de culpabilitzar el sistema, el 
capitalisme, la cobdícia dels bancs i empreses i a tot allò que no vagi en la línia dels 
seus postulats, i ens mostra una vegada més una manera de ser i una manera de fer 
que no entén de diplomàcia, que no entén de rigor i que està carregat de dogmatisme 
extemporani. Els volem recordar que els pressupostos que es tracten o que es toquen 
a l’Ajuntament són d’àmbit municipal, senyor Salellas, són del municipi, que veig que 
avui no li sona gaire, i que si es volen matisar o si es volen millorar els pressupostos 
generals de l’Estat vostès ho tenen molt fàcil, el procediment és molt fàcil: agafen 
vostès, participen en unes eleccions generals legals –legals, que aquesta paraula no li 
agrada gaire, legals– i vostè obté o no representació al Congrés dels Diputats. Mirin, 
els grups allà representats poden incorporar esmenes, poden matisar sempre que es 
donin les majories necessàries, però no pas amb discursos demagògics o de 
confrontació visceral, que és el que vostès estan acostumats dia rere dia. 

És obvi, doncs, que tota llei és millorable, a nosaltres potser ens agrada millorar-la, a 
vostès els agrada més saltar-se-la, però tota llei és millorable i creiem que tot esforç és 
poc. Però gràcies a ser allà, gràcies a tenir representació al Congrés dels Diputats, 
Ciutadans ha aconseguit per al conjunt dels espanyols més de 4.000 milions d’euros 
en reformes per recuperar la classe mitjana i modernitzar el país i d’aquesta manera, 
gràcies a Ciutadans, s’han aconseguit moltes altres reformes, com per exemple 500 
milions per un complement salarial o 350 per un pla de lluita contra la pobresa infantil. 

Jo sé, senyor Salellas, que no obstant vostès s’haurien estimat molt més que aquests 
pressupostos generals de l’Estat no haguessin sortit endavant. Però, miri, li diré una 
cosa, senyor Salellas, el que nosaltres hem fet a través del pacte i del diàleg és que 
Catalunya sigui la comunitat més beneficiada per l’augment de fons amb finançament 
autonòmic. I sí, ja sabem que els agrada a vostès dir que no a tot, però nosaltres si 
estem aquí és per millorar les coses i per això, gràcies a pactar i a fer política, hem 
aconseguit que el Govern inverteixi 205 milions en el tram del corredor mediterrani 
frontera francesa - Barcelona - Tarragona, 509 milions per millorar la xarxa ferroviària, 
per exemple, la renovació integral de la via Maçanet-Caldes, o 271 milions per millorar 
les estacions de Figueres o Portbou, per exemple. I moltes altres millores que no li 
exposaré ara atès el poc temps que tinc; li podria explicar, però vist que últimament 
vostè a mi m’estima poc, potser si vol els les puc enviar per mail. Com he dit, i em 
queda molt poc temps, ja m’estic passant, tot és poc i hem d’aconseguir encara molt 
més. 

I pel que fa a la municipalització, no ens hem d’enganyar, no és la solució a tot, ni molt 
menys. I des de Ciutadans no prioritzem ni la municipalització, ni la privatització, 
pensem en una gestió neta, en una gestió transparent, sense influències alienes ni 
corrupció, de bona gestió econòmica i que garanteixi la millor prestació de serveis al 
cost més equilibrat, de manera sostenible i creadora de futur i benestar. Per tant, 
senyor Salellas, si vostè s’ha pensat que nosaltres li recolzaríem aquesta moció, no sé 
en què estava vostè pensant. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara no ho dic 
per vostè, perquè com que tothom s’ha passat una mica, vostè també, vull dir que el 
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que vegi vostè. Però a la propera tornem a mirar de reconduir, si us plau, jo tornaré a 
ser una mica estricta perquè ens anem... (Veus de fons.) Sí, però ens anem passant 
ara a cada vegada. Jo ja ho dic, que a la propera tornarem a ser estrictes amb el 
temps, eh? (Veus de fons.) No, perquè tres minuts no hi és, em sap greu. Però per 
això, jo avisaré. Doncs si els sembla, recuperem el silenci i moltes gràcies. Senyora 
Roca, la seva intervenció. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Nosaltres votarem a 
favor d’aquesta moció. Estem d’acord, com diu el punt 1 de la moció, que aquests 
pressupostos amb les retallades en pensions i serveis públics aboquen a una pobresa 
salarial, també estem d’acord que representen un greu atac a l’autonomia local. Però 
és que a més a més a la moció no hi consta, però nosaltres rebutgem els 
pressupostos bàsicament per dues raons. La primera és que tot i que és cert que el 
pressupost destina més diners a la província de Girona, i això és veritat, ens segueix 
preocupant que l’execució sempre és molt menor. I la segona cosa és que trobem a 
faltar inversions a Girona ciutat. Concretament el nostre Grup Parlamentari a Madrid 
va demanar tres coses: més diners per a l’Arxiu Provincial, compensacions per als 
veïns de Sant Narcís per pal·liar els greuges d’Adif i arranjar les afectacions de les 
obres del TAV a les zones de mercaderies; i cap d’aquestes peticions no va ser atesa. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Breument. 
Comparteixo amb vostès que és una moció tipus, que és una moció tipus de la CUP, 
d’aquelles que el títol no té res a veure amb l’exposició de motius, ni amb la part final 
dispositiva. Un títol grandiloqüent, oposició total als pressupostos de l’Estat, hi estem 
plenament d’acord, s’han dit molts motius, quan es comença a desenvolupar i 
comença a sortir la paraula «Troica», l’oposició a l’empresa privada i la prohibició del 
[tots #01:43:02] bancs a l’actuació per acabar dient «al final pel que vinc a oposar-me 
als pressupostos és que jo vull municipalitzar». 

Bé, és la moció tipus trampa de la CUP, però tot i així, senyor Salellas, el votarem a 
favor, perquè estem totalment en contra dels pressupostos de l’Estat i ho ha dit fa molt 
poc la portaveu d’Esquerra Republicana. Avui al Senat han donat resposta a les 
preguntes que ha fet el senador Bagué respecte a l’arxiu i s’han compromès per escrit 
que intentaran invertir com més ràpid millor i de manera urgent els diners necessaris. 
Evidentment hi ha una problemàtica amb la inversió. A mi m’hagués agradat això, si 
vol parlem de municipalització, però que haguessin parlat també de la manca de 
diners, de la manca d’inversions, de la manca de tot. Perquè al final si el títol que es 
posa és oposició genèrica a uns pressupostos, entenem que ens oposem a tot, i no 
només a la part interessada de la moció tipus de la CUP. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si vol fer 
una reflexió... 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, breument. Els senyors del PP i de 
Ciutadans, resulta que s’han oblidat de parlar del tema central, que era si hi ha 
autonomia local i si es pot poder decidir sobre la municipalització o no. Ja sé que 
vostès venien a fer aquí un míting electoral de vejam qui havia aconseguit més sobre 
pressupostos, és la seva opció, però el tema central vostès ni l’han tractat i, de fet, és 
sobre el que va, sí, manifestar el rebuig, punt 1, senyor Ribas, el titular diu «de rebuig 
dels pressupostos», punt 1, manifestar el rebuig dels pressupostos. Crec que concorda 
bastant el títol amb el punt. 

I finalment, doncs, jo és que no em preocupa tant la inversió, perquè espero que l’1 
d’octubre ja decidim el que hàgim de decidir, però el que sí que ara hi ha és que 
mentrestant no s’impedeixi que aquells ajuntaments que vulguin –com, per exemple, 
amb les zones blaves van fer vostès– puguin municipalitzar els serveis. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la moció?  
Abstencions? 
Vots en contra? 
Sr. secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i amb el vot en contra del Grup Municipal Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció 
presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona de rebuig als pressupostos 
generals de l’Estat 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

En contra: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.  

 

18. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-Crida per Girona de rebuig a la 
línia elèctrica d'alta tensió Juià - La Farga 3. 

Red Eléctrica de España (REE) va informar els Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià 
de Ter sobre la futura execució del projecte “Línea aérea de transporte de energía 
eléctrica a 220 kV Juià - La Farga 3”, que preveu la construcció d’una nova línia 
elèctrica d’alta tensió entre la subestació elèctrica de Juià i la de La Farga 3 (Medinyà), 
travessant els municipis de Celrà, Bordils i Cervià de Ter. Es tracta d’un projecte 
inacceptable per múltiples raons: 

L’única raó que aporta la documentació per justificar la necessitat de la línia és que 
permetrà un augment de seguretat del subministrament de la xarxa de transport a 220 
kV de la zona, millorant l’eficiència i el suport al subministrament de la demanda. És 
una justificació clarament insuficient, ja que no s’acompanya d’estudis amb dades 
reals que demostrin que la xarxa actual no permet garantir la cobertura de la demanda 
mitjana horària ni de la demanda punta. Tampoc no es justifica per quina raó no es 
contempla la possibilitat de repotenciació d’altres línies amb igual origen i destí o de 
compactació de la nova línia amb el traçat de les línies ja existents. 

Per altra banda, quan s’esmenta la millora de l’eficiència, s’oblida que el model actual 
basat en el transport a llargues distàncies no és precisament eficient. En un moment 
com l’actual, en què ja estem patint la caiguda de la taxa de retorn energètic dels 
combustibles fòssils, es segueix potenciant un model energètic fet a mida dels 
interessos econòmics del lobby energètic, basat en el creixement continu de la 
demanda, en comptes de dedicar tots els esforços a bastir un sistema energètic on les 
renovables assoleixin amb rapidesa el major pes possible. 

En el cas de Celrà, l'actuació que es preveu dur a terme afecta terrenys situats a la 
zona sud-est del municipi qualificats com a sòl urbà i com a sòl urbanitzable delimitat, 
contravenint el punt 5.12.2 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, mitjançant el 
qual s’aprova la Instrucció Tècnica complementària TC-LAT 07, que prescriu que s’han 
d’evitar infraestructures aèries en terrenys classificats com a sòl urbà en municipis 
amb pla general aprovat. 

Així mateix, el projecte vulnera flagrantment el Conveni d’Aarhus (articles 6 a 8), 
ratificat per l’Estat espanyol l’any 2004, per la inexistència d’un procés real de 
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participació ciutadana en què es proporcioni amb la màxima transparència tota la 
informació disponible a les entitats, associacions, administracions i persones 
concernides, s’articulin taules de concertació per a la resolució de dubtes i consultes i 
es puguin resoldre els conflictes que s’originin, i també per no oferir uns terminis 
raonables d’informació al públic abans de la presa de la decisió. 

La nova línia d’alta tensió suposarà una nova agressió al patrimoni natural i 
paisatgístic de la zona, i posa en risc hàbitats d’interès comunitari, l’hàbitat de la 
llúdriga, espais protegits i restes i jaciments de valor historicocultural, sense preveure 
cap pla de vigilància ambiental específic. 

El projecte comporta també un augment dels riscos per a la salut derivats dels camps 
electromagnètics. En aquest sentit cal exigir l’aplicació del principi de precaució (en 
vigor a la UE), que estableix que quan hi ha dubtes raonables sobre la innocuïtat d’un 
producte, procés o instal•lació cal evitar portar-lo a terme fins que no hi hagi plenes 
garanties. 

Finalment, el projecte no detalla la seva viabilitat econòmica –que els costos siguin 
inferiors als guanys que s’aconseguiran–, ni té en compte els danys econòmics de la 
línia d’alta tensió en forma de pèrdua de valor del sòl. Les servituds que s’originen, la 
destrossa del paisatge i el risc de perjudicis a la salut devaluen de forma molt 
important el valor dels sòls i immobles per on passen aquestes instal•lacions. 

La resposta a Red Eléctrica de España no s’ha fet esperar. Els ajuntaments de Bordils, 
Celrà i Cervià de Ter s’han coordinat per presentar al•legacions al projecte i s’han 
compromès públicament a continuar treballant per evitar que aquesta nova línia 
destrueixi el territori. També han presentat al•legacions altres entitats i partits polítics, i 
recentment s’ha constituït la Plataforma Salvem la Llera del Ter, formada per veïns i 
veïnes de Juià, Celrà, Bordils i Cervià de Ter en contra de la línia d'alta tensió. Girona 
té, doncs, l’oportunitat d’exercir la capitalitat mostrant la seva solidaritat i suport als 
municipis veïns que es veuen afectats per aquesta nova agressió al territori. 

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords: 

Primer. Donar suport al rebuig i l'oposició dels Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià 
de Ter, a la construcció de la línia elèctrica d'alta tensió Juià - La Farga 3, així com el 
ple suport a les al·legacions presentades pels ajuntaments i altres entitats de la zona 
afectada per la línia. 

Segon. Donar suport a les activitats de la Plataforma Salvem la Llera del Ter i en 
concret a la seva recollida de signatures contra la línia d'alta tensió facilitant els mitjans 
necessaris perquè es porti a terme a la nostra ciutat. 

Tercer. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que es posicioni inequívocament en contra de la imposició d'aquest projecte 
i doni suport a les reivindicacions dels municipis afectats. 

Quart. Fer arribar aquests acords als ajuntaments de Juià, Bordils, Cervià de Ter i 
Medinyà, a la Plataforma Salvem la Llera del Ter, a les associacions municipalistes, al 
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Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a Red 
Eléctrica de España. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a la moció que està 
al punt de l’ordre del dia número 18, en aquest cas torna a ser del grup municipal CUP 
- Crida per Girona i en el sentit de rebutjar la línia elèctrica d’alta tensió Juià - La Farga 
3. Qui defensarà aquesta moció? La senyora Ester Costa. Endavant, si us plau. 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. La 
construcció d’una nova línia elèctrica d’alta tensió entre la subestació elèctrica de Juià i 
de La Farga 3 Medinyà, travessant els municipis de Celrà, Bordils i Cervià de Ter es 
tracta d’un projecte inacceptable per múltiples raons. L’única raó que donen per 
justificar la necessitat de la línia és que permetrà un augment de seguretat del 
subministrament de la xarxa del transport a 220 kilowatts de la zona, millorant 
l’eficiència i el suport al subministrament de la demanda, i aquesta raó és clarament 
insuficient. Tampoc diuen per quina raó no es contempla la possibilitat de 
repotenciació d’altres línies amb igual origen i destí o de compactació de la nova línia 
amb el traçat de les línies ja existents. 
Quan esmenta la millora de l’eficiència s’obliden que el model actual basat en el 
transport a llargues distàncies no és precisament eficient i es segueix potenciant un 
model energètic fet a mida dels interessos econòmics del lobby energètic, basat en el 
creixement continu de la demanda en comptes de dedicar tots els esforços a bastir un 
sistema energètic on les renovables assoleixin amb rapidesa el major pes possible. 

En el cas de Celrà, afecta terrenys qualificats com a sòl urbà i com a sòl urbanitzable, 
delimitat contravenint la normativa que prescriu que s’ha d’evitar infraestructures 
aèries en terrenys classificats amb a sòl urbà en municipis amb Pla general aprovat. El 
projecte també vulnera flagrantment el conveni, dels articles de 6 a 8, ratificat per 
l’Estat espanyol l’any 2004 per la inexistència d’un procés real de participació 
ciutadana i de transferència. 

La nova línia d’alta tensió suposarà una nova agressió al patrimoni natural i 
paisatgístic de la zona i posa en risc hàbitats d’interès comunitari, l’hàbitat de la 
llúdriga, espais protegits i restes i jaciments de valor historicocultural sense preveure 
cap pla de vigilància ambiental específic. El projecte comporta també un augment dels 
riscos per a la salut derivats dels camps electromagnètics, per tant, cal exigir l’aplicació 
del principi de precaució en vigor a la Unió Europea, que estableix que quan hi ha 
dubtes raonables sobre la innocuïtat d’un producte, procés o instal·lació cal evitar 
portar-lo a terme fins que no hi hagi plenes garanties. Finalment el projecte no detalla 
la seva viabilitat econòmica ni té en compte els danys econòmics de la línia d’alta 
tensió en forma de pèrdua de valor del sòl. 

Els ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià de Ter s’han coordinat per presentar 
al·legacions al projecte que s’han compromès públicament a continuar treballant per 
evitar que aquesta nova línia destrueixi el territori. També han presentat al·legacions 
altres entitats i partits polítics, i recentment s’ha constituït la plataforma «Salvem la 
llera del Ter», formada per veïns i veïnes de Juià, Celrà, Bordils i Cervià de Ter, en 
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contra d’aquesta línia d’alta tensió. Girona té, doncs, l’oportunitat d’exercir la capitalitat, 
mostrar la seva solidaritat i suport als municipis veïns que es veuen afectats per 
aquesta nova agressió al territori. La manera millor, doncs, és aprovant aquesta moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Només una cosa, 
senyor Salellas, jo no he vingut a fer cap míting polític i el que ha presentat a la moció 
sobre els pressupostos generals de l’Estat ha sigut vostè, no nosaltres, per tant, també 
mesuri una mica les seves paraules. 

Amb relació a la moció que ens presenten, el nostre vot serà contrari a aquesta moció. 
Miri, jo aniré molt ràpid, sincerament ja una al·lucina quan a sobre vostès ara aquí 
parlen..., bé, els preocupa la viabilitat econòmica de Red Eléctrica de España, això ja 
és l’últim! I resulta que ara els preocupa la viabilitat econòmica que els costos siguin 
inferiors als guanys, quan fa un moment parlàvem d’estabilitat i austeritat i estaven 
totalment al contrari, els era igual si es guanyava o es perdia, el que vostès volen és 
municipalitzar encara que hi hagi pèrdues. 

Per tant, aquesta doble vara de mesurar que tenen en funció de si critiquen el Govern 
d’Espanya o parlen dels seus d’aquí, sincerament els he de dir que cansa una mica, 
perquè és hipocresia pura i dura, i al final els ciutadans també deixaran de creure-
se’ls. Durant un temps se’ls han cregut, però quan veuen ara ja com actuen i els 
coneixen bé i veuen que per la independència són capaços de vendre qui faci falta i 
una mica més, doncs també jo crec que finalment a les urnes ho acabaran pagant. 

Miri, la interconnexió és necessària, parlin vostès amb les empreses, aquelles que ens 
donen activitat econòmica, que ens fan créixer, que creen ocupació. Ja sé que vostès 
només crearien ocupació a través de l’Administració pública, però aquesta no és la 
manera, la creació d’ocupació la creen els empresaris, els autònoms, les petites i 
mitjanes empreses i també les grans empreses, i tant que sí. I aquesta connexió, 
aquesta línia, la necessiten. Parlin amb ells, els microtalls que pateixen durant 
moments puntuals i en èpoques puntuals durant l’any aquí, als polígons industrials de 
les comarques gironines, i el molt que els perjudica la seva activitat econòmica. Per 
tant, també els hem d’ajudar que puguin tirar les empreses..., que puguin seguir creant 
ocupació i que puguem intentar d’una vegada per totes superar definitivament –i 
poder-ho dir així–, superar definitivament la crisi econòmica que en els últims anys 
hem patit. Per tant, aquesta línia és necessària. 

Que s’ha de fer amb el màxim respecte al territori? Hi estic d’acord, hi estic d’acord, i 
això és el que hem de ser exigents tots, amb el màxim respecte al territori, però no 
negar-la perquè sí, fer servir arguments que sincerament els dic cauen pel seu propi 
pes i anar contra alguna cosa altre cop, aquesta seva obsessió, perquè porta la 
paraula «Espanya». Sincerament, superin aquesta obsessió, la superin d’una vegada 
perquè els perjudica greument. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, nosaltres des de 
Ciutadans estem a favor d’una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient i 
alhora també de garantir i potenciar el subministrament energètic necessari a totes les 
poblacions, independentment de l’estacionalitat o la ubicació. 

Dit això, nosaltres hem mostrat el nostre recolzament a la paralització de les línies 
d’alta tensió que estaven previstes de construir al territori fins a aconseguir informes 
tècnics i jurídics que avalin amb major pes la solució alta tensió i la tecnologia i 
infraestructura que haurà de necessitar. No obstant aquest punt, volem recordar que 
l’àmbit potencial d’aquest Ajuntament és el de la vida municipal de Girona i no pas el 
de Celrà, de Bordils o tampoc de Cervià de Ter. D’aquí que des del meu grup 
municipal entenem que aquesta no és la instància on s’ha de presentar aquesta moció 
que ara mateix estem discutint. 

La nostra empatia i recolzament per tots els afectats de l’alta tensió, però també una 
reflexió i és que la paralització de l’arribada del subministrament no es pot aturar per 
sempre, creiem que per una via o altra, aèria o soterrada, amb aquesta tecnologia o 
una altra, la garantia del subministrament és fonamental. Estem a una província on 
tenim molta estacionalitat a la demanda i hem de garantir l’abastiment d’electricitat. 
Per altra banda, també tenim nous usos i hàbits que demanden més potència elèctrica 
i la solució ha de passar, doncs, per una resposta tècnica però és difícilment 
conjugable l’increment d’equips electrònics, aires condicionats o inclús vehicles 
elèctrics sense una potència mínima necessària. No anirem endavant si no busquem 
solucions al proveïment d’energia a les nostres ciutats, ni tampoc si no gestionem de 
manera més eficient els recursos energètics. 

Pels motius que li acabo d’exposar, senyora Costa, i recordant que mocions 
supramunicipals tenen altres instàncies de discussió i treball, el meu grup s’abstindrà. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
serà favorable. Entenem que com a municipi pel qual transcorre el riu Ter i que 
formem part del Consorci del Ter, conjuntament amb aquests municipis que en aquest 
cas es veuen directament afectats, doncs impera un principi de solidaritat, compartim 
amb ells un riu, un riu que està fortament perjudicat per un transvasament existent, 
però també des d’un punt de vista paisatgístic. 

Afortunadament el nostre país ha vist créixer la normativa que regula els usos del 
territori, però en canvi, per contra, els danys més greus que ha patit el nostre territori 
han succeït en els darrers anys, i en el cas de les línies elèctriques veiem sempre un 
discurs de fons que és que no es pot aturar el progrés, per dir-ho així, sembla que 
estiguem parlant per un altre segle, però en canvi era el discurs que sentíem quan es 
parlava de la línia de les Gavarres, que era totalment innecessari perquè no hi 
haguessin talls de llum i, en canvi, doncs hem vist com aquestes línies sempre acaben 
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quedant petites, petites perquè tenim –seguim– un model de creixement que és 
totalment incoherent amb aquells valor que volem preservar de forma normativa i 
perquè la ciutadania també ho exigeix, com són els valors del paisatge, però també els 
valors de la salut. És a dir, tenim un creixement que fa que apareguin agressions al 
territori, al paisatge i cada vegada més sovint. L’últim que hem vist aparèixer i que ha 
esguerrat totalment en aquest terreny de les línies elèctriques és la MAT, suposo que 
l’heu vist, heu vist aquestes torres, heu vist unes torres que han crescut, per exemple, 
en la vall del Llémena i que han fet totalment malbé un paisatge que era fantàstic fins a 
aquell moment. En aquest cas estem parlant d’una altra línia d’alta tensió i que ha de 
passar justament per un lloc que no és necessari, l’argument de la viabilitat econòmica 
no és perquè preocupi a aquests municipis el fet dels guanys i pèrdues econòmics, 
sinó perquè justament no justifica aquesta intervenció per part de Red Eléctrica. 

Per tant, no hi ha motius econòmics que ho justifiquin, no hi ha motius tècnics que ho 
justifiquin, a més a més tots sabem que aquestes línies a la llarga acaben sent font, 
per exemple, d’inici d’incendis forestals, perquè el manteniment que se’n fa no és 
l’adequat i, per tant, moltes d’aquestes línies quan passen anys acaben generant 
problemes d’incendis forestals, són punts d’origen d’aquest tipus de fenomen, que a 
més a més agreuja l’agressió al territori, al paisatge, als valors naturals de les nostres 
comarques. I a més a més hi ha un risc per a la salut que... (Sona un senyal acústic.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir: Sí, és que ara sí que havia posat el rellotge... 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Ah, molt bé. (Rialles.) Celebro inaugurar aquest 
nou sistema de detenció sonora. Sí, sí, d’acord, ja acabo. Doncs només perquè aquest 
risc de salut que evidentment cal mantenir un criteri de prudència i, per tant, evitar que 
passi per terrenys urbanitzables on possiblement hi acabin vivint ciutadans. Bé, per 
tots aquests motius, doncs evidentment votarem a favor de la moció. 

Gràcies. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. D’entrada només 
anunciar que el vot serà favorable a aquesta moció i ho farem bàsicament per dos 
motius. El primer motiu, i creiem que és un motiu ja de pes per si mateix, és per 
mostrar la solidaritat de Girona, la capital de la regió, amb els municipis de Celrà, 
Bordils i Cervià de Ter; avui són ells, però demà pot ser el tema de Girona. Per tant, 
entenem que aquest ja és un motiu –ho diu la mateixa moció– que per això hi hem de 
ser en aquest cas. 

Però aquest no és l’únic motiu, sinó que també n’hi ha un de segon, i és un motiu 
acreditat, que sembla ser, com diuen els diversos informes tècnics, que hi ha 
alternatives a aquesta nova línia elèctrica que com s’ha dit travessa espais de gran 
valor paisatgístic, travessa el riu Ter, que forma part de la Xarxa Natura 2000, que és 
la figura de protecció més important de la Unió Europea, hàbitats d’interès comunitari 
que no són menors. Però sí que hi ha alternatives, compactació, un reguitzell 
d’alternatives que ja es van posar de manifest en la dècada passada quan va haver-hi 
tot el debat de la MAT. Només mirant la web del Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient, el Ciloma, del qual l’Ajuntament de Girona en forma part, hi ha un seguit 
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d’informes molt relatius a la MAT, però també als ramals que d’alguna manera o altra 
també està connectades amb aquesta MAT. Per tant, hi ha diverses alternatives i 
estudis d’oferta i de demanda que estan cridats a poder satisfer aquesta demanda 
energètica de les nostres comarques. 

També dir que estem tornant a reincidir amb un model energètic que és un model 
energètic del segle XX; el segle XXI és l’època dels smart grid i ara mateix estem 
tornant a fer, a reincidir amb models centralitzats, amb models que tard o d’hora 
s’hauran de desmantellar. Per tant, havent-hi alternatives, no té cap sentit de tornar a 
reincidir en models que amb el pas del temps s’han mostrat caducs. I d’això tornar a 
reiterar només el vot favorable a aquesta moció. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies als grups que votareu a favor. 
I voldria dir al PP que, senyora Veray, la viabilitat econòmica, quan no és viable, la 
paguem tots, eh? No oblidem això. (Veus de fons.) Arreu, però sobretot des de l’Estat 
espanyol, o sigui que... 

I després una altra qüestió, encara recordo jo el (...) de la MAT que fa molts anys que 
se’ns venia la moto, perquè això és vendre la moto, que era necessari que hi hagués 
la MAT perquè tenien de donar cobertura que si la Costa Brava, que no sé què, que no 
sé quants, però sobretot, sobretot, sobretot perquè pogués passar el TAV. Resulta que 
el TAV fa anys que passa sense necessitat de la MAT..., no, i tant que sí, senyora, sí, 
però mentrestant tenim la província destrossada. 

I després, senyora Pujola, ja ho ha dit el senyor Sastre, solidaritat entre municipis. Que 
no sabem..., bé, els municipis hem d’anar units. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla passaríem a la votació de la proposta. 

Vots a favor d’aquesta moció? 
Vots en contra? 
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, el vot en contra del Grup Municipal del Partit Popular, 
integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos 
membres, la moció presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona de rebuig a 
la línia elèctrica d’alta tensió Juià - La Farga 3. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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. 

En contra: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.  

Abstenció:  

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

 

19. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular Català per la Mobilitat i 
millora del transport públic. 

El foment del transport públic ha de ser un dels eixos fonamentals de les polítiques de 
mobilitat d'aquest Ajuntament. La utilització del vehicle privat comporta un cost 
important en la qualitat de vida, sobretot per les altes taxes de contaminació ambiental 
i acústica que aquest provoca i que afecta de forma directa a la salut de les persones. 

Des del Partit Popular Català sempre hem apostat amb fermesa per la potenciació i 
millora de la xarxa de transport públic de la nostra ciutat. Creiem en la necessitat de 
traslladar el protagonisme del vehicle privat al transport col·lectiu però també que cal 
fer-ho sense imposicions, respectant sempre la llibertat de l'individu a l'hora d'escollir, i 
és per això que considerem que la millor manera d'aconseguir que les persones 
escullin el transport públic per davant del privat és oferir-ho de la manera més atractiva 
possible tant pel que fa a rutes com a horaris i freqüència de pas. Com més s'utilitzi el 
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transport públic, més avantatges es generen per la ciutat. En aquest sentit, la 
implementació d'una bona xarxa de bus urbà contribueix a fer de Girona una ciutat 
més neta i amable tant per a aquells que hi vivim com per a aquells que ens visiten. 

Es tracta, doncs, de treballar per a aconseguir una xarxa de bus urbà més adaptada a 
les necessitats reals de mobilitat de la nostra societat perquè els usuaris optin per la 
utilització d'aquest servei públic de transport. 

Som conscients que des de la Taula de Mobilitat aquest és un tema que s'ha comentat 
i debatut en moltes ocasions i valorem molt positivament les aportacions fetes, en 
aquest i tots els sentits, per part de tots els seus integrants, però considerem que 
davant les reiterades queixes dels ciutadans en relació a l'actual xarxa de bus urbà 
existent a la ciutat ha arribat el moment que des del Govern Municipal s'actuï i es deixi 
de fer servir la Taula de Mobilitat com a coartada i, per tant, es passi de les paraules a 
l'acció. 

Convençuts que tots som coneixedors de les problemàtiques i les mancances i/o 
deficiències existents en la xarxa de bus urbà de la ciutat demanem al govern de la 
ciutat que hi doni solució. 

Per tot l'exposat el grup el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al 
Ple d'aquest Ajuntament, l'adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Realitzar un estudi per revisar les freqüències de pas dels autobusos de les 
línies existents a la ciutat els caps de setmana i festius, prioritzant la revisió de les de 
la L1 i L10, per tal d'adaptar-les a les necessitats reals dels usuaris. Aquest estudi serà 
presentat a la Taula de Mobilitat com a molt tard el mes de novembre d'enguany. 

SEGON.- Preveure en els pressupostos dels propers anys una partida econòmica que 
permeti iniciar les millores de les freqüències de pas dels autobusos els caps de 
setmana i festius establertes en l'estudi anteriorment esmentat. 

TERCER.- Reforçar els mecanismes de control en relació al compliment dels horaris i 
freqüències establertes per part de TMG, sobretot els dies de grans esdeveniments a 
la ciutat com poden ser les Fires de Sant Narcís, Setmana Santa, o Girona Temps de 
Flors, entre altres. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldesa-presidenta): Passaríem a la moció número 19 
de l’ordre del dia, en aquest cas és una moció que presenta el Grup Municipal Partit 
Popular Català i és per la mobilitat i millora del transport públic que ha patit una 
modificació que espero que tots vostès hagin rebut. Perfecte. En aquest cas, la 
defensarà la senyora Concepció Veray. 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. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Només dir-li una 
cosa, senyora Costa, veig que vostè no en té ni idea de des de quan tenim la 
interconnexió amb França, que és la MAT, això ja em queda clar. 
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Vaig a la meva moció. (Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Un segon, senyora Costa, 
senyora Costa... (Veus de fons.) Senyora Costa, em faci cas, si us plau. Bé, doncs ja 
està, ja ha acabat responent. Doncs endavant. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Com vostè ha dit i 
vull començar pel final, i és que al llarg d’aquest cap de setmana amb el senyor Alcalà 
hem estat treballant i parlant de la moció que presentàvem i hem arribat finalment a un 
acord que crec que va en benefici del que buscava aquesta moció, que era la millora 
del transport públic a la ciutat de Girona, la millora de la mobilitat i, per tant, hem 
arribat a una hora prudent a l’acord perquè el poguessin tenir vostès amb temps 
suficient per mirar-lo abans d’arribar al Ple. 

No m’allargaré a llegir l’exposició de motius, perquè crec que tots l’han pogut llegir i la 
saben, la moció buscava precisament com deia el títol, millorar la mobilitat i el 
transport públic a la ciutat, fer-ho d’acord amb la Taula de Mobilitat, perquè nosaltres 
sempre hem posat en valor la feina que es fa a la Taula de Mobilitat. Però sí que és 
veritat, i el senyor Alcalà sap que li he traslladat en més d’una ocasió, que a la Taula 
de Mobilitat parlem molt, debatem molt, però després el Govern ha d’executar moltes 
coses. i, per tant, al final també nosaltres les mocions ens serveixen perquè vostès 
agafin compromisos més ferms amb relació a aquest tema amb tot allò que va amb 
coordinació i amb diàleg també amb la Taula de Mobilitat. 

I creiem, i així ho hem traslladat en aquesta moció, perquè hem rebut la llarg dels 
últims mesos bastantes queixes que cal revisar el transport públic. Segurament ara 
l’haurem de revisar encara més, quan vaig escriure la moció el Girona encara no havia 
pujat a primera, però jo crec que aquesta serà una de les altres revisions que haurem 
de fer i és la connexió del transport públic amb el camp els dies que hi hagi partit, 
perquè això se’ns pot desbordar i, per tant, això també ho haurem de revisar quan fem 
aquest estudi, que finalment és el primer punt que demanem a la moció, fer un estudi 
de revisió de les freqüències, sobretot el cap de setmana i els estius. 

Per què? Doncs perquè per exemple i nosaltres li hem demanat al Govern que prioritzi 
Línia 1 i Línia 10 i ara explicaré per què. La Línia 1 perquè és la que passa pel centre 
de Girona, la que mou la gent i un dissabte els ben asseguro que els autobusos van 
desbordats a certes hores del dia i, per tant, creiem que no ha de passar cada mitja 
hora, sinó cada quart d’hora, que és el que fa entre setmana. Perquè gràcies a Déu la 
vida i l’activitat econòmica a la nostra ciutat un dissabte matí i tarda és molt viva i, per 
tant, com que hi ha molt de moviment, necessitem adequar aquesta línia a aquest 
moviment. I els diumenges i els festius, això, cada quart d’hora i revisar-ho sobretot en 
moments puntuals. 

Miri, el dia de Girona Temps de Flors jo vaig acabar trucant directament el senyor 
Alcalà, jo crec que ell ho recordarà, perquè quan vaig arribar a la parada d’aquí del 
Bolet, bé, de la Casa de Cultura, de davant de la Generalitat de la Línia 1, la gent 
estava molt esverada i em deien que portaven una hora i mitja –una hora i mitja– 
esperant que passés un autobús de la Línia 1. Vaig trucar el senyor Alcalà per saber si 
hi havia hagut algun problema, alguna incidència per poder-los traslladar i el senyor 
Alcalà em deia: «No, no em consta.» Bé, d’aquí també l’últim punt de la moció, que 
hem de millorar i revisar els mecanismes de control de com funcionen les línies amb 
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les freqüències de pas que tinguem establertes, els dies de molta acumulació o de 
grans actes a la ciutat de Girona. 

I la Línia 10. Per què? Ja sé que aquí l’ATM té molt a dir, que no som només nosaltres 
i, per tant, que haurem de parlar-ne. Però, home, els ciutadans de Fornells no acaben 
d’entendre per què un diumenge es pot anar a Sarrià, a Vilablareix i a Salt amb 
transport públic des de Girona i a Fornells, no. És l’únic municipi d’àrea urbana que 
normalment tenim connectat que els diumenges no té línia. Bé, si no en tinguessin els 
altres, deixem a part Salt, que la connexió és diferent, si no la tinguessin ni tampoc 
Vilablareix ni Sarrià, doncs, la gent de Fornells podria dir: «Bé, doncs, el diumenge no 
hi ha aquest servei.» Però, en aquest cas sí que hi és, per tant… I a més, tenint en 
compte que diumenge és un dia que a Fornells hi ha activitat perquè hi ha mercat 
setmanal. 

Per tant, revisem-ho. No cal que la freqüència sigui la de cada hora com és entre 
setmana, però sí com fem amb Vilablareix, escolti, hi ha quatre autobusos al dia, dos 
al matí i dos a la tarda, i la gent pot fer el moviment; la gent de Fornells pot baixar a 
Girona a la tarda, per exemple, anar al cinema o el que sigui, i la gent de Girona també 
si vol anar al mercat, pugui anar-hi. Però permetem aquest moviment, tenint en compte 
que l’estem permetent amb els altres municipis de l’àrea urbana. 

La nostra moció anava en aquest sentit. Efectivament, era molt concreta en allò que 
demanava. Se’ns ha demanat que fóssim una mica més oberts, que féssim un estudi 
no només d’aquestes línies, sinó de totes en general; hi estem d’acord sempre que es 
prioritzin aquestes dues, perquè tenen una exigència i a més reben moltes queixes 
molt més concretes. I, com deia, nosaltres sempre amb esperit constructiu el que 
volem és que aquesta moció tiri endavant; per tant, hem arribat a aquest acord, que 
espero que tots vegin amb bons ulls i, per tant, que pugui sortir aquesta moció 
aprovada per unanimitat. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes, 
bona tarda. Caramba, señora Veray, me sorprende usted con esta moción y no es por 
la moción en sí, sino porque este regidor en los dos últimos plenarios ha tenido que 
escuchar tanto de usted como de otros grupos aquí representados que estos temas se 
han de tratar en la Taula de Movilidad, y mirar por dónde, me parece que hoy le va a 
tocar a usted escucharnos. 

Es cierto que la Taula de Movilidad es una herramienta útil, pero no siempre es todo lo 
ágil que se requiere. En una ciudad que se quiere modernizar con mucha velocidad, 
pues, las necesidades no entienden de encuentros trimestrales o semestrales, sino 
que surgen día a día. Como saben ustedes, en Ciudadanos somos altamente 
sensibles a todos los temas de ciudad, y la movilidad no es una excepción. Somos 
unos convencidos del uso del transporte público y de su necesidad de mejora, y todo 
lo que trabajen en esa línea tendrá nuestro apoyo. 
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La mejora de los servicios de transporte público, la mayor frecuencia, incluso la 
optimización de rutas son líneas de trabajo que cuentan con nuestro voto positivo. 

Las ciudades más modernas no se miden ya por los vehículos que circulan por ellas, 
sino, precisamente, por aquellos que dejan de hacerlo: poner barreras artificiales al 
tráfico no es solución; encontrar un sistema óptimo, rápido, eficaz y eficiente de 
transporte público sí. Girona tiene unas dimensionen óptimas para tener un transporte 
público ágil y unas interconexiones rápidas entre líneas, barrios, parkings, universidad 
y servicios de ferrocarril y Girocleta. 

La moción que hoy se presenta sobre la mejora del transporte público y movilidad 
cuenta con nuestro voto positivo. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona):  Gràcies, senyora alcaldessa. 
El nostre grup s’abstindrà en aquesta moció. Primer, abans pel que ha dit la… Cal dir 
que el PP no aposta mai pel transport públic, tan sols veure en el tema del TAV, que 
tant parla i la realitat, pals a les rodes que posen sempre des de Madrid. 

Bàsicament, una aposta en la fermesa de millora de transport públic a Girona, a les 
ciutats on governa que no fan res de res –res de res. Si vol li poso exemples de ciutats 
que no fan res de res. 

Està bé que aquesta moció…, aquesta moció anterior era infumable i ara l’ha modificat 
a conseqüència que algú li ha dit que havia d’arreglar el redactat. Però per això vam 
posar la Taula de Mobilitat, perquè és una eina que hi és per fer-la servir, la Taula de 
Mobilitat, i per debatre aquestes coses.  

Perquè la ciutadania esculli…, no ha posat res d’escollir…, també el tema tindre en 
compte el preu; el preu és obvi que és també una cosa molt important. I també una 
cosa: no estem d’acord que sols ens parli de la línia 1 i la línia 10, que són molt 
importants, però hi ha altres línies per comunicar instituts, barris que tenen moltes 
problemàtiques i és cada dia; no coses puntuals quan hi ha coses [...]. 

Davant aquesta moció, considerem que cal abordar el tema amb més rigor, autonomia, 
i rellevant abordar la municipalització del transport urbà i que el transport urbà i 
interurbà es municipalitzi, tant la línia de Salt i Sarrià. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Sí, el senyor Calvo… 

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Felicitats al Partit Popular per 
haver aconseguit pactar una moció amb el Govern de la ciutat. I jo és que estic molt 
encuriosit amb el senyor Alcalà, perquè jo crec que el senyor Alcalà…, estic molt 
d’acord amb el que deia en Manual Vázquez, no?, quan no contesta «això ja està 
contemplat al Pla de mobilitat», et contesta… –de fet, estava intentant buscar a veure 
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si ens havia renyat a tots, però jo crec que sí que ens ha renyat a tots per no anar a la 
Taula de Mobilitat. Si repasséssim els plens, jo crec que a tots ens ha renyat. Ara 
estava repassant les actes de la taula –he repassat la del 16 del tres, la del 26 del 
quatre, la del 2 de l’onze– i si vostè mira els continguts, estarà d’acord amb mi que són 
continguts molt concrets, molt acotats, molt proposats per vostè i on és difícil parlar 
d’aquests temes. 

Per tant, jo felicito la iniciativa de portar aquesta moció. A més a més, comptarà amb el 
nostre recolzament. Però sobretot la felicito perquè es veu que es pot parlar de temes 
de mobilitat, es pot parlar de temes sense haver d’escoltar el senyor Alcalà dient: 
«Això ja està contemplat al pla» o «això s’ha de tractar a la taula»; per tant, felicitats. 

A més, amb molt d’encert la modificació que porten, perquè inclou un terme que també 
crec que és molt propi del senyor Alcalà, que és realitzar un estudi. Llavors, el que 
estem aprovant aquí és que realitzarem un estudi, no?, per veure si és viable o no 
aquesta freqüència del pas d’autobusos. Bé, al final estarem aprovant que es farà un 
estudi jo entenc que dintre de la Taula de Mobilitat i contemplat en el Pla de mobilitat, 
aquest estudi, per veure si aquesta línia 1 i línia 10 es pot augmentar la freqüència. En 
fi, no serà perquè nosaltres no hi votarem a favor que no es farà aquest estudi, i, per 
tant, ens trobarà al seu costat fent-ho. 

Gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyor alcaldessa. Farem més 
taules de mobilitat i que la gent vingui i participi. Però, de fet, hi ha molta gent…, bé, 
n’hi ha alguns, no molta, però sí que n’hi ha alguns que demanen a part de la proposta 
que fem nosaltres, punts a tractar i els tractem. 

Compartim el fet de fomentar i millorar el transport públic, i li agraeixo molt les 
converses aquestes que ha portat a terme el que puguem arribar a un acord en aquest 
punt. 

Tot i que li haig de dir una cosa –i ara ho mirava perquè m’ha fet dubtar– sobre els 
transports els dies festius a Vilablareix i a Aiguaviva: no n’hi ha. (Comentaris de fons.) 
Bé, sí, però a Vilablareix n’hi ha un. Però per això és convenient fer aquests estudis, 
senyor Calvo, perquè fa molts anys que les línies van com van, hi ha moltes 
necessitats, hi ha les diferents escoles… 

També els recordo que el transport urbà és transport urbà, però que quan hi ha una 
necessitat, com pot ser transport escolar, doncs, estem en vies de mirar a veure de 
negociar i a veure quines solucions podem trobar, que no són fàcils. 

I referent a la queixa que em comentava la senyora Veray que hi va haver en Temps 
de Flors, ja li haig de dir que es va resoldre: era una qüestió purament de comunicació. 
Quan jo vaig trucar si hi havia incidències, a la policia no tenien incidències. Per què? 
Perquè TMG havia fet una modificació i una cosa tan simple com és la comunicació no 
s’havia portat a terme. Ara, arran d’aquella conversa i d’aquella incidència, en principi 
ha hagut de quedar resolt. 
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Per tant, el nostre posicionament serà a favor. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, senyora 
Veray, si vol fer un torn final. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, mira, és que, clar, al senyor de la CUP, de 
veritat, eh?, miri, vostè acaba de demostrar que no en té ni idea: si la Taula de 
Mobilitat d’aquest Ajuntament es crea arran d’una moció presentada pel meu grup 
municipal i aprovada per unanimitat d’aquest plenari! He treballat des del primer dia i 
colze a colze amb el Govern que hi ha hagut en aquesta ciutat, sigui del color que 
sigui, per la mobilitat i el transport públic. Per tant, escolti’m, la seva intervenció és 
infumable. No s’ha llegit la moció. Jo no he canviat l’exposició de motius: de la Taula 
de Mobilitat, des del primer dia que vaig presentar la moció fins avui diu el mateix. I es 
diu: «Ja n’hem parlat a la Taula de Mobilitat, però ara cal –ara cal– que el Govern agafi 
compromisos en relació amb allò que debatem a la Taula de Mobilitat.» Però jo no he 
canviat l’exposició de motius. 

A més, l’esmena que presentem no se l’ha llegit –no se l’ha llegit. Home, parla de totes 
les línies de la ciutat, prioritzant la 1 i la 10, però de totes les línies de la ciutat, que 
vostè m’ha acusat de només voler que s’estudiï la 1 i la 10. 

Senyor Calvo, efectivament, és un estudi el primer que farem. Però jo estic d’acord 
que possiblement és el que necessitem, perquè hi ha freqüències que són de fa molts 
anys que no hem revisat. La intenció, i així jo he arribat a l’acord, és que aquest estudi 
també ens digui quines són les millores que es podran aplicar; d’aquí el segon punt, 
que diu que en els propers pressupostos haurem en algun moment de començar a 
preveure les partides per aplicar les millores que aquest estudi ens digui que s’han 
d’aplicar per adaptar-les a la realitat. Perquè és evident que sense pressupost –i en la 
moció del seu grup que veurem a continuació aquest és el problema, no?–, que podem 
fer molts estudis, podem fer molts projectes, però si després no hi ha els diners per 
executar-los, doncs, tenim un problema. Per tant, també d’aquí… 

I, per últim ja, senyor Alcalà, precisament pel que vostè ha dit ara al final, cal reforçar 
els mecanismes de control i de seguiment de com funcionen les línies, precisament pel 
que ha dit vostè. I agrair, doncs, al Grup de Ciutadans el seu suport. 

Gràcies. 

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

Doncs, passaríem a la votació d’aquesta moció.  
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova per majoria absoluta 
amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
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membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la moció presentada pel Grup 
Municipal del Partit Popular per a la mobilitat i millora del transport públic. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

Abstenció:  

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

 

20. Moció que presenta el Grup Municipal ERC - MES per avançar cap a una 
ciutat accessible i inclusiva 

S'ha desestimat la proposta següent: 

L'any 1998 l'Ajuntament de Girona va aprovar el primer Pla d'Accessibilitat a la via 
pública, amb l'objectiu d'arribar a un estadi en què tothom pugui transitar fàcilment per 
l'espai públic. El 2013 va revisar-se aquest pla per actualitzar-lo a les noves 
necessitats, i en aquest sentit cal valorar molt positivament la feina tècnica de diagnosi 
i també de prognosi que es va fer, així com el detall de les actuacions a realitzar. 
 
El nostre grup considera que la ciutat ha d'estar preparada per a tothom, i en aquest 
sentit, l'absència de barreres és cabdal per a què la ciutadania es pugui  fer seu l'espai 
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públic, sigui quina sigui la seva condició física. No estem parlant tan sols de persones 
amb diversitat funcional, sinó que aquestes barreres ens poden afectar a tots en algun 
moment de la nostra vida, com per exemple si som pares o mares i hem de portar el 
cotxet del nostre fill, o si som persones grans i hem vist reduïda la nostra mobilitat. 
 
L'administració municipal, doncs, ha de cuidar els petits detalls i planificar les 
actuacions necessàries per tal d'arribar, en un termini raonable de temps, a  assolir 
una Girona lliure de barreres. Com dèiem abans, la feina tècnica presentada el 2013 
és molt completa, però no ha anat acompanyada de la voluntat política necessària per 
tal de tirar endavant les actuacions proposades. L'anomenada fase prioritària, que 
inclou els punts perillosos, les peticions sol·licitades per MIFAS, la ONCE i els veïns i 
altres elements d'importància proposats pel propi Consistori no s'ha enllestit encara, 
quan s'havia pactat que es desenvoluparia en les anualitats 2013, 2014 i 2015. 
 
Així mateix, el propi Pla d'accessibilitat inclou un pressupost estimatiu de més de 18 
milions d'euros, que al seu torn subdivideix en tres capítols: manteniment, 
(1.289.183,53€), accessibilitat (2.281.980,77€) i pla d'actuació municipal 
(15.054.254,13€) En total són, evidentment, molts recursos, però tot es tracta de 
prioritats polítiques. L'actual nivell d'inversió -70.000€ el 2016 i 75.000€ previstos per a 
aquest any- és, al nostre entendre, insuficient per a abordar les necessitats 
d'accessibilitat i d'inclusió a la ciutat de Girona. Els gironins i gironines amb mobilitat 
reduïda o amb altres problemes d'índole física tenen el mateix dret que la resta de 
ciutadans de moure's per l'espai públic, i per tant, creiem que és obligació del 
Consistori fixar una planificació en calendari i recursos per tal d'assolir en un termini 
raonable de temps una ciutat autènticament accessible i inclusiva. 
 
Al mateix temps, creiem que l'Ajuntament hauria de fomentar l'accessibilitat no només 
en l'espai públic, sinó també en establiments i comerços privats, pel que  fa a 
l'arranjament d'alguns accessos en la línia d'eliminar barreres arquitectòniques. Per tot 
plegat, proposem a aprovació d'aquest Plenari els següents acords: 

 
1. Elaborar un pla d'actuació 2017-2019 amb la seva corresponent dotació 
pressupostària per tal d'enllestir les actuacions més prioritàries durant aquest mandat, 
especialment aquelles relatives als punts més perillosos i també a les proposades 
per les entitats i la ciutadania. 

2. Impulsar un Pacte per a l'Accessibilitat i la Inclusió a la ciutat de Girona que 
estableixi un objectiu temporal per a la consecució d'una ciutat lliure de barreres,  i 
prevegi de forma aproximada la calendarització i els ritmes d'inversió necessaris per tal 
d'arribar a aquesta fita en diverses anualitats. 

3. Cercar de forma activa subvencions i transferències de recursos d'altres 
administracions i organismes per finançar les actuacions necessàries en matèria 
d'accessibilitat. 

4. Obrir una línia de subvencions per fomentar l'eliminació de les barreres 
arquitectòniques en espais privats tals com comerços o establiments diversos de 
Girona. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la següent 
moció, que està en el punt de l’ordre del dia número 20. En aquest cas, està 
presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana-MES i tracta sobre avançar cap 
a una ciutat accessible i inclusiva. I defensarà la moció la senyora Mª Mercè Roca. 
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. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el 
meu grup estem avui especialment contents de ser regidors i de poder presentar 
aquesta moció; nosaltres fem política per canviar tot allò que cal canviar, perquè tenim 
vocació de servei i volem ajudar els ciutadans a viure millor. I aquesta moció compleix 
perfectament aquesta voluntat. 
És una moció que parla d’accessibilitat, de fer que la ciutat de Girona en un temps 
prudent i progressivament esdevingui una ciutat totalment al cent per cent accessible 
per a tothom. 

A mi, de fet, m’agrada més parlar de ciutat inclusiva, perquè el verb «incloure» 
m’acosta més a la idea de ser-hi tots, eh?, ser-hi tots a dins. I això és del que es tracta, 
de ser-hi tots, i tots en igualtat de condicions: els que van més de pressa i els que van 
una mica més a poc a poc. 

I em permeto –i no és la primera vegada ni serà segurament l’última– de fer referència 
a una màxima del republicanisme clàssic que diu que ningú –ningú– no ha d’estar per 
sobre de ningú. I és cert que ara mateix a Girona hi ha ciutadans que estan, que estem 
per sobre dels altres només perquè tenim la sort de no tenir cap problema físic. Les 
persones cegues, les que van amb cadira de rodes, les que porten caminadors, 
bastons, crosses, les que porten cotxets de criatures, aquestes persones no poden 
viure la ciutat de la mateixa manera que jo, perquè Girona no està del tot preparada 
per a elles, perquè Girona té barreres encara, que vol dir frens, que els impedeixen de 
poder fer una vida plena. 

El sentit d’aquesta moció, doncs, és en positiu, sempre en positiu, amb voluntat de 
construir precisament això, una ciutat inclusiva, accessible que permeti que tothom 
pugui viure-la amb les mateixes condicions de seguretat, de tranquil·litat i de confort. 
Però és que, a més a més, no fa gaire, parlant amb un arquitecte em va dir una cosa 
molt interessant, em va dir: «Una ciutat accessible no és només imprescindible per a 
les persones que tenen alguna dificultat, també és una ciutat endreçada», em va dir. 
«Endreçada», jo entenc ordenada. I tots sabem que la bellesa sempre ve d’un cert 
ordre. 

Per tant, la que presentem avui és fàcil de votar afirmativament –jo estic convençuda 
que tots els grups ho faran–: no posa condicions de calendari, no posa condicions de 
recursos abocats ara mateix; només, això sí, demana prioritzar en aquest mandat els 
punts més perillosos i les propostes de les entitats i la ciutadania. Parla, la moció, 
d’elaborar un pla d’actuació 17-19, parla d’impulsar –a mi això em sembla 
importantíssim– un pacte ciutadà per a l’accessibilitat i la inclusió sense posar la soga 
al coll d’un calendari estricte. 
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Aprovar, doncs, aquest text és manifestar una voluntat política d’acabar amb les 
barreres fixes i mòbils que dificulten la vida d’alguns dels nostres conciutadans. 

I només vull dir que hem parlat últimament molt de Girona com a ciutat de primera: 
Girona, i cap altra ciutat, no serà de primera si no és al cent per cent inclusiva i 
accessible. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo és que seré 
molt breu i no per manca d’importància de la moció, sinó tot al contrari: crec que estem 
parlant d’un tema tan important, que ho han explicat tan bé en la seva moció i ara la 
senyora Roca en la seva intervenció, que jo només puc dir que és que comparteixo el 
cent per cent del que ha dit, no? I a més, en el sentit aquest –i venim d’una moció que 
al final hem fet el mateix– que és deixar-la molt oberta, però sí que aquest compromís 
de tots de prioritzar allò que en aquests moments és més important de donar solució, 
perquè comporta més perill per a les persones, doncs, amb dificultats de mobilitat o a 
les persones invidents. Per tant, és veritat que és un tema que n’hem parlat molt 
sovint, que al final tots ens hi trobem, perquè jo no crec que aquí hi hagi ningú, cap 
regidor que no estigui a favor de millorar l’accessibilitat i tenir una ciutat més inclusiva, 
que deia la senyora Roca, però sí que moltes vegades xoca amb la manca de 
pressupost per executar allò necessari. I alhora també que a vegades hi ha barreres 
arquitectòniques que no són a la part pública de la ciutat, sinó, efectivament, amb pas 
d’ús privat i, per tant, nosaltres estem d’acord i veiem amb bons ulls aquesta idea que 
es posa sobre la taula de dir: «Escolta, anem a incentivar que els privats també acabin 
amb les barreres arquitectòniques i ajudem-los a fer-ho; no els obliguem o els ho 
imposem, sinó anem a incentivar-los, anem a motivar-los i ajudem-los a dur-ho a 
terme.» Ens sembla que és intel·ligent plantejar-ho d’aquesta manera, perquè hem vist 
en moltes ocasions que imposar no serveix, sinó que s’ha de motivar, s’ha d’incentivar 
per arribar a l’objectiu desitjat, que en aquest cas, per mi tan important, com és el tema 
que estem parlant d’accessibilitat i de ciutat inclusiva.  

Per tant, tot el nostre recolzament a aquesta moció i esperem, doncs, sobretot que 
tingui el recolzament del Govern, que és qui ha de posar els recursos per prioritzar allò 
que cal prioritzar. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, senyora Roca, un dels 
compromisos més importants que va assumir aquest grup municipal quan va entrar en 
aquest Ajuntament va ser el de fer de Girona una ciutat més amable, una ciutat més 
neta, més respectuosa i sobretot una ciutat més inclusiva. D’aquí mocions com les del 
compromís de neteja, com la de senyals i indicacions per a autistes, com la de 
cendrers a les papereres o l’adaptació de parcs infantils per a infants amb qualsevol 
tipus de discapacitat. Aquesta última, però, val a dir que va ser un acord amb l’equip 
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de govern al qual es va arribar els primers mesos de legislatura, però tot i aquest acord 
a què suposadament es va arribar i les afirmacions per part d’algun dels membres de 
l’equip de govern que les millores als parcs s’estaven duent a terme, vam veure la 
setmana passada que això no era així.  

El nostre compromís, no obstant això, continua. Creiem que Girona ha de ser del tot 
accessible i inclusiva, que s’han d’habilitar millores a la ciutat que facin del nostre 
municipi, doncs, un entorn més amigable, més respectuós, més obert i més fàcil per a 
totes aquestes persones. Per aquests motius, senyora Roca, la moció que avui ens 
presenta el seu grup tindrà el nostre vot afirmatiu; creiem que és una moció molt 
important que treballa a la modernització i la millora de la ciutat, i sobretot i el més 
important és que treballa per no deixar ningú fora i per preparar la nostra ciutat per 
seguir avançant en la total inclusió dels nostres ciutadans, de tots els gironins i 
gironines, i també dels que visiten la nostra ciutat.  

Sap vostè, i ho hem manifestat moltíssimes vegades, que totes aquelles propostes que 
vagin dirigides a una millor Girona, a la inclusió total dels ciutadans i ciutadanes 
tindran sempre el nostre recolzament, i, per tant, aquesta no podia ser una excepció. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. Per nosaltres la clau d’aquesta moció és la següent frase, que inclou el 
text, diu: «La feina tècnica presentada el 2013 és molt completa, per una banda, 
acompanyada de la voluntat política necessària per tal de tirar endavant les actuacions 
proposades.» Penso que això és un molt bon resum de la moció i del que passa en 
aquesta ciutat amb aquest tema. 

De fet, jo en aquesta conclusió hi vaig arribar també ja fa un temps precisament 
perquè, doncs, fa temps vaig revisar el Pla d’accessibilitat i també vaig veure, com diu 
vostè, que era un pla interessant, que si s’aplicava, avançàvem en el tema de 
l’accessibilitat de la ciutat, però no entenia per què no s’estava desenvolupant. Llavors, 
vaig demanar una reunió, em vaig reunir en aquell moment amb el senyor Alcalà i amb 
la cap de Mobilitat i, bé, una mica el que em van traslladar és que és veritat que hi 
havia aquest pla aprovat, però, clar, que no hi havia recursos –ja sabeu que aquests 
recursos es destinen [a un vol, #, 02:26:26]–, per anar-lo aplicant amb la celeritat que 
potser alguns ens agradaria. I que, llavors, el que es feia és anar avançant en aquelles 
urgències, en aquells recorreguts que com que eren habituals de persones que ho 
demanaven, amb dificultats de moviment, fos el que fos, doncs, s’anaven prioritzant. 
Però, en qualsevol cas, era evident que no s’avançava al ritme que calia i tampoc amb 
la previsió que s’havia fet des del mateix Govern. 

Per això, llavors, tampoc vam tirar la tovallola. I, precisament, avui preguntàvem per 
l’acord de zones verdes i blaves i és, precisament, aquest acord que va permetre que 
es destinessin aquests recursos que vostès ara parlen, d’aquests 70.000 i 75.000 
euros. Perquè si recuperessin la primera proposta que els vam fer arribar del 
pressupost del 2016 i miressin les inversions, veuria que ni tan sols hi apareixia el Pla 
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d’accessibilitat. I va ser aquell acord que va permetre incorporar aquesta partida a 
l’apartat d’inversions. 

Per tant, evidentment que els donarem suport a la moció que ens porten avui, perquè 
tenim clar que aquesta és una prioritat per tenir una Girona realment inclusiva; el tema 
de mobilitat, doncs, és essencial i l’accessibilitat no deixa de ser un element de 
mobilitat, el que passa que la tractem de manera especial perquè, precisament, fa 
referència a aquella accessibilitat de persones que tenen una dificultat especial 
normalment de mobilitat. Per tant, estem super d’acord que cal avançar en aquest 
sentit. 

No sé si realment la moció aconseguirà canviar aquesta voluntat política, ja 
m’agradaria –ja m’agradaria. No ho sé, jo crec que s’ha d’anar una mica més enllà, 
però, en qualsevol cas, està bé, doncs, que portem aquest tema sobre la taula i en 
parlem, perquè, com a mínim, també queden clares les coses.  

I, per tant, el que sí que demanaria que, en qualsevol cas i si s’aprova, no quedi en 
paper mullat, perquè, doncs, sí que fa referència a alguns avenços, però no detalla ni 
un pressupost ni unes mesures concretes. I, per tant, ja vam tenir aquí un ple –jo crec 
que encara no estàvem com a regidors, però jo hi era i el recordo– en què una 
persona amb una dificultat de mobilitat, doncs, va venir aquí i va posar sobre la taula, 
arran d’una plataforma change.org d’una problemàtica, hi van haver molt bones 
paraules, però no hem avançat en aquest sentit. 

I, per tant, espero que si s’aprova, com a mínim serveixi per canviar realment aquesta 
voluntat política i per avançar de manera seriosa en aquest sentit. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. De les 
converses que…, perquè aquest tema l’he estat parlant amb el senyor Calvo, ja li vaig 
comentar que estava previst que el reglament que ha desenvolupar la Llei catalana 
d’accessibilitat, del 2014, que s’ha d’aprovar, està previst que s’aprovi a finals del 
2018. Serà en aquell moment que haurem de revisar el nostre Pla d’accessibilitat. 
Aquest nou reglament presentarà una gran novetat, ja que no es limitarà a la via 
pública, sinó que ha de ser més integral, és a dir, via pública, edifici i transport. 

El reglament obligarà que el nou pla d’accessibilitat programi actuacions amb un 
pressupost estimat. La Llei d’accessibilitat obliga els pressupostos municipals que hi 
hagi una partida específica per a l’accessibilitat.  

Coneixedors de la necessitat d’adaptar la ciutat a aquestes necessitats, 
independentment del pressupost, tenim una brigada que es dedica exclusivament a 
l’accessibilitat.  

Han estat una mica cruels, sobretot la senyora Laia Pèlach, en la seva intervenció. És 
una prioritat per nosaltres anar millorant el tema de l’accessibilitat. 

M’ha agradat el que…, o sigui, m’hagués agradat que s’hagués retirat aquesta moció, 
tal com vaig dir en la conversa al senyor Calvo, sobretot per aquest tema, perquè 
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coincidim plenament en les necessitats de tenir una necessitat més accessible, i haver 
esperat, tal com li vaig comentar, al nou reglament que reguli les actuacions. Però no 
tingui el menor dubte que, tot i el vot contrari per aquests motius en aquesta ocasió, 
continuarem treballant per fer una ciutat més accessible. I confio que a primers d’any 
puguem tenir una nova moció que sigui en via d’acord de tots els grups polítics. 

I també dir-li –i vull aprofitar per saludar el senyor Isaac Padrós– que quan hi ha una 
necessitat –i és una persona molt activa, i ell ens fa arribar les seves necessitats–, 
actuem de forma immediata. Podria recollir algunes demandes que ha fet sobretot 
semafòriques en el tema d’acústica, que fora de l’última que va trigar una mica més 
per dificultat en el subministrament, en qüestió d’un mes com a màxim, se li ha fet. 

Un altre exemple, i això és molt recent i vostès poden dir «és una estació nova», 
l’estació d’autobusos, per exemple, arran de la visita que es va fer amb els senyors de 
l’ONCE, la setmana passada em van posar de manifest, tot i que compleix 
perfectament la normativa, que hi havia aspectes a millorar. I estem treballant per 
millorar aquests aspectes. Amb la qual cosa ens sentim francament molt 
compromesos en el tema de mobilitat i d’accessibilitat.  

I em sap greu algunes intervencions, però creguin que la voluntat és poder-ho tirar 
endavant, i confio que a primers d’any, quan hi hagi desenvolupat aquest nou 
reglament, ens posarem plenament d’acord per prioritzar-la. 

Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si vol… 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Donar les gràcies als 
grups que han donat suport a la moció, moltes gràcies. 

I al grup del Govern, doncs, –a veure si puc trobar la paraula–, home, decepció. Sí, sí, 
decepció meva, del meu grup, decepció de tota aquesta part de la ciutadania que 
necessiten sense pausa, necessiten seguretat sense pausa, eh? 

Miri, només li diré una cosa: jo crec que el problema que tenen vostès és un problema 
de distància –és un problema de distància. Quan fas una obra, una obra artística, quan 
no et surt bé, vol dir que no t’hi has acostat prou; quan t’acostes molt, les coses surten 
bé. Però, és clar, acostar-se molt té un risc –té un risc–, perquè, mira, metafòricament, 
pots ensopegar i tot, eh? Per tant, jo crec que només quan et quedes a mitja a 
distància pots dir aquesta frase que vostè acaba de dir que estan pendents de fer un 
reglament que unificarà la legislació espanyola i la catalana a final d’any. És clar, això 
les persones que tenen dificultats per caminar per la ciutat sentir aquesta frase 
realment és, com dic, decebedor. 

Gràcies. 

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

No ni ha rèpliques, passem a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la proposta? 
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Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 

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

Sra. Marta Madrenas i 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, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 

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

Vots a favor: 

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

21. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans per l'existència de pisos 
turístics. 

Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi: 

L'existència de pisos turístics a Catalunya és una realitat indubtable, si bé és cert que 
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la majoria dels pisos turístics es concentren a la ciutat de Barcelona. 
 
La capital catalana pateix una massificació i descontrol actualment que fa que sectors 
de la societat estiguin creant plataformes per la defensa dels seus barris i pel 
manteniment de la seva qualitat de vida. 
 
La ciutat de Girona, no obstant, no és una realitat com Barcelona, si bé comencem a 
trobar casos d'apartaments turístics a molts dels nostres carrers i barris, especialment 
al barri vell. Dintre de les noves modalitats de lloguer, no obstant, no es pot afirmar 
que tots els lloguers de pisos siguin de lloguer turístic, ni molt menys, sinó que s'ha de 
diferenciar el lloguer convencional, de llarga durada, el lloguer d'habitacions que en 
moltes ocasions permet a l'arrendatari aconseguir uns recursos addicionals a 
situacions de certa precarietat o pensions ínfimes, i el lloguer pròpiament dit d'ús 
turístic. 
 
L'estructura que Girona té a nivell turístic aglutina hotels, càmpings i establiments 
turístics amb llicència oficial, però a més, compta amb els nous usos turístics d'alguns 
pisos que, sense llicència ni coneixement públic, poden generar en ocasions, conflictes 
amb veïns, situacions de descontrol, males condicions d'habitabilitat, sobreexplotació 
d'habitatges o, inclús, mala imatge de la ciutat. 
 
La realitat de la nostra ciutat és que, si bé sembla llunyà, es podria produir un  cas 
d'atracció-expulsió, on els ciutadans, veient un canvi a l'alça dels preus de lloguers, 
comencessin a canviar de barris. Aquests elements es donen a algunes de les nostres 
ciutats, i en ocasions són inevitables, però no per això ho hem de contemplar com un 
trànsit lògic o desitjable. Una ciutat acollidora, moderna i de futur  ha  d'aconseguir  
punts  d'equilibri  entre  els  residents  i  els  visitants,   que formen part, cada vegada 
més, de la realitat social i econòmica. No podem prescindir dels recursos que aporten, 
ni hem d'aïllar la nostra ciutat de un  element que millora la nostra imatge i la nostra 
projecció. 
 
Per ordenar les condicions de lloguer turístic, evitar abusos i establir un marc normatiu 
que distingeixi carament entre els pisos turístics i el lloguer de cases particulars que 
constitueixen la residència habitual, demanem: 
 

1. Distinció i regulació diferenciada entre l'habitatge d'ús turístic i el lloguer de 
l'habitatge habitual. 
 
2. Horaris, ocupació màxima i normes de comportament dels hostes que s'adaptin a 
les característiques dels diferents tipus d'allotjament. 
 
3. Responsabilitat de l'operador, propietari o arrendatari de l'immoble en cas 
d'incompliment de les normes establertes a l'ordenança. 
 
4. Protocols d'actuació i sancions. 
 
5. Estudiar la possibilitat legal d'establir una fiança pels habitatges d'ús turístic i una 
taxa o impost pel lloguer col·laboratiu. 
 
6. Contemplar la possibilitat de revisió de llicències, per tal de poder tenir un bon 
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control del pisos turístics de la nostra ciutat, i revocar-les en cas d'incidències 
reiterades o d'infraccions greus. 
 

7. Establir la suspensió de l’activitat en cas d’infraccions greus i reiterades. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem, de fet, a la 
moció de l’ordre del dia número 21, en aquest cas, presentada pel Grup Municipal 
Ciutadans, respecte a l’existència de pisos turístics. 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. Nosaltres deixarem aquesta 
moció sobre la taula perquè després de la conversa mantinguda amb la regidora 
Planas, sabem que el Pla estratègic de turisme estarà finalitzat a finals d’aquest any, 
principis de l’any que ve i que és voluntat d’aquest Govern treballar-lo també amb els 
grups de l’oposició. 
Creiem que és un tema importantíssim i, per tant, creiem que és també molt important 
la col·laboració de tots els grups. I, per tant, com ja he dit, queda sobre la taula. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies. Li ho agraïm, 
doncs. I, per tant, ja passaríem a la part de control. 

PART DE CONTROL  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Té la paraula la senyora 
Concepció Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. En relació amb tres 
decrets. A veure, hi ha dos decrets…, i el senyor Ribas abans ha fet un comentari que 
m’hi ha fet pensar, diu: «És que els actors mengen.» I tant si mengen, i jo ara li ho 
explicaré, si més no els del MOT: aquests que han vingut al MOT mengen per valor de 
1.500 euros. Imagini’s, un àpat. Sí, un càtering…, dos càterings. Perdó. Dels sopars 
càtering del 31 i el dia 1, vint-i-cinc persones i cinquanta-cinc. I ens ha costat 1.500 
euros. No tinc cap dubte que mengin, el que no sé és si nosaltres hem de pagar tot 
allò que es fa en aquesta ciutat, i més quan després… –li relaciono amb un altre tema, 
que és el que realment m’ha preocupat del MOT–, entenc que es convidi a participar, 
entenc que se’ls doni de menjar, perquè mengen; el que no entenc és que ens gastem 
1.300 euros en taxis Girona-Barcelona, Barcelona-Girona. El bitllet d’AVE val dotze 
euros i mig –el bitllet d’AVE val dotze euros i mig. I si vas i tornes, no val ni vint-i-cinc, 
val vint-i-tres, me sembla, perquè té una mica de descompte. Per què paguem taxis? 
O sigui, un, dos, tres, quatre taxis anades i tornades, 1.360 euros que hem assumit 
des d’aquest Ajuntament. Ho ha escoltat bé, eh? No li dic que no paguem els trasllats, 
home, però anem a optimitzar recursos amb els trasllats si els hem d’assumir des de 
les arques públiques.  



 

99 
 

I em sembla que utilitzar una infraestructura que, a més, amb trenta-vuit minuts et 
porta al centre de Barcelona, doncs, segurament sortiria més barat que pagar taxis. I, 
a més, em sembla bé que vagin a l’hotel Carlemany o a l’hotel Gallery, de Barcelona. 
Però, ja li ho dic, van a Sants, arriben, agafen un metro, tres parades, davant de la 
porta del Gallery. Miri, és el trajecte que jo faig quasi cada dia, d’anada i de tornada. 
Imagini’s si me’l conec bé. No arriba als vint-i-cinc euros.  

1.360 euros de taxi, sincerament em preocupa, aquest decret em preocupa molt si 
encara anem així i no hem canviat el xip a l’hora d’intentar estalviar els diners públics 
de tots els gironins i de totes les gironines. 

I, després, hi ha un altre decret que també m’ha preocupat, que el firma la senyora 
Plana. Diu que hem invitat l’Escola Agrària Forestal Casa Xifra, que vull dir que és 
Santa Coloma de Farners, està aquí al costat, ho entenc. Si hi ha algun problema que 
s’han de quedar a dormir, van a dormir a casa seva o al pis d’estudiants que ja deuen 
estar els que hi estudien, però després hem fet venir l’Institut Rubió i Tudurí, 
Barcelona, i l’Escola de Jardineria de Barcelona, Barcelona, a realitzar les tasques 
d’arranjament, condicionament, desbrossament i millora del camí del passeig 
arqueològic, a la muntanya de la O, per tal de potenciar el patrimoni cultural i natural 
de la zona. D’entrada em pregunto si no tenim prou gent a Girona per fer això; 
d’entrada em pregunto això, si no hi ha…, fins i tot, centres especials que estarien 
encantats a la ciutat de col·laborar, aquest tercer sector que no fa gaire n’hem parlat 
en aquest plenari.  

Però, bé, hem convidat, hem fet venir dues entitats de Barcelona. Ara resulta que com 
que s’han allargat les tasques i s’han de quedar a dormir, la factura ens ha costat 
1.850 euros. M’explica quanta gent es va quedar a dormir i on els va posar a dormir? 
1.850 euros per una nit? Home, sincerament, eh?, jo crec que això… O fan els decrets 
una mica més explicatius i sabem a què s’estan referint o a una se li fiquen els pèls de 
punta.   

Llavors, si hem de pagar, si hem d’assumir nosaltres els que es quedin a dormir, 
home, per què anem a buscar a Barcelona gent si tenim a Girona centres especials de 
treball que estarien encantats de fer aquesta feina? Sí, sí, senyora Plana, estarien 
encantats de fer aquesta feina. 

Per tant, escoltin, crec que han de fer un replantejament si després resulta que com 
que no s’acaba la feina, s’han de quedar a dormir, ho hem d’assumir nosaltres i la 
factura suposa 1.854 euros, que es treuen de la partida «Promoció turística 2017». 
Que estic segura que al sector turístic li encantarà que vostè faci servir els diners de la 
promoció turística per a un tema de desbrossament i millora del camí del passeig 
arqueològic pel seu gran patrimoni cultural i natural de la zona, per fer venir els de 
Barcelona quan a Girona tenim gent que ho pot fer a cost zero. Senyora Plana, a cost 
zero. 

Fins aquí les meves preguntes sobre els decrets. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyor Salellas… 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, la primera és al voltant de 
diversos decrets que hem pogut comprovar al voltant, doncs, de l’exposició de Fidel 
Aguilar, que està bé, està molt bé aquesta exposició a la Casa Pastors, malgrat les 
condicions en què s’exposa –malgrat les condicions en què s’exposa. Però ja que hi 
ha aquesta exposició, les condicions en què s’exposa, que deixen molt que desitjar, 
malauradament, i llavors veiem rodes de premsa el divendres sobre inversions, doncs, 
ens agradaria saber si en algun moment se’ns explicarà alguna cosa més al voltant de 
la Casa Pastors, de previsions. Perquè, si no, anem veient decrets, rodes de premsa, 
però els grups municipals de l’oposició no tenim constància dels passos que vindran. 

La segona és que hem pogut llegir que el senyor Berloso ha estat nomenat membre de 
la comissió de seguiment al voltant de la depuradora i del traspàs de la depuradora de 
Montfullà, que es va crear el 2008, la comissió de seguiment referent a aquesta 
infraestructura, on com ajuntament hi som. La meva pregunta seria, senyor Berloso, si 
vostè em podria dir de qui és propietat la depuradora ara que ja està en funcionament, 
ja que vostè és el comissionat de seguiment, diguéssim, la persona comissionada en 
aquesta comissió. Perquè hi ha dubtes, si més no a nosaltres no ens ha quedat mai 
clar de qui és la depuradora, i com que vostè està en aquesta comissió, entenem que 
ara ens ho podrà dir. 

Tercer. Ens agradaria, senyora Plana, que ens digués cinc motius pels quals paguem 
2.000 euros de quota per ser de l’European Cities Marketing. Cinc motius pels quals 
ens gastem 2.000 euros a participar en una associació que ens agradaria saber si no 
en sabem prou o no tenim prou capacitat a l’hora del màrqueting perquè haguem de 
participar en aquesta associació. 

I quart, si les fotografies del festival Strenes, per a les quals ens hem gastat 1.000 
euros, no pertocaria al mateix festival assumir aquest cost, diguéssim, de despesa. És 
a dir, nosaltres subvencionem el festival amb uns diners i entenem que això hauria 
d’incloure tot un seguit de paquets, que llavors haguem, paral·lelament, d’utilitzar un 
fotògraf perquè o bé no en tenen o bé no ens cedeixen ni les fotografies d’un festival al 
qual destinem més de 100.000 euros del pressupost públic, doncs, no ho acabem 
d’entendre. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en relació amb dos decrets. Un 
és paguem 1.400 euros de lloguer de l’auditori per al dia dels Mossos, això ens 
agradaria també tenint en compte que ja tenim quaranta dies… Això és el que hem vist 
al decret, no ho sé, clar, és que a vegades, nosaltres mirem els decrets i potser no ens 
queda clara la informació. Precisament, per això estem preguntant. Ens agradaria 
saber si ja tenim un paquet, diguéssim, per conveni en què s’inclouen totes aquestes 
despeses i que ens expliquin, doncs, per què aquest dia dels Mossos s’ha d’incloure 
en aquest paquet o s’ha de pagar a part aquests 1.400 euros, tenint en compte que 
això és un cos de la Generalitat. O sigui, que per què si ells volen utilitzar l’auditori, no 
el paguen ells. És així de fàcil. Voldria saber-ne també, el motiu. 

L’altre és hem vist que apareix una cessió d’un cotxe de policia al Cos de Protecció 
Civil, amb tots els arranjaments i tot el que fa falta perquè el Cos de Protecció Civil, 
doncs, pugui disposar d’un vehicle. Un cos que ja està subvencionat, que ja té una 
sèrie de…, i, a més a més, ara resulta que li cedim un vehicle del cos de policia. Bé, 
ens agradaria que ens ho expliquessin, perquè, a més a més, recordem que aquest 
cos penja d’una partida que és voluntariat. Si realment això el que és és un annex de 
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la Policia Municipal, doncs, estaria bé que fos un annex, que tothom ho sabés, que 
partís de la partida de seguretat, de l’Àrea de Seguretat. I, per tant, així també tots 
estaríem més tranquils i potser llavors els policies, doncs, no podrien exigir tantes 
extres i tantes problemàtiques que sembla que tenen. Perquè si ja tenen un cos annex, 
que és els agents cívics i, a més a  més, tenen un altre cos annex, que és la protecció 
civil, doncs, potser s’hauria de valorar en conjunt també tot això. 

Llavors, amb relació a la Junta de Govern Local del 5 de maig, vam veure que 
s’establia un conveni amb la UGT per realitzar una mena d’intercanvi d’informació, 
diguéssim, de persones vulnerables econòmicament, etcètera. Ens agradaria saber 
una mica per què és amb aquest sindicat, si es preveu fer amb altres sindicats. Que 
ens expliqui això. 

A la Junta de Govern Local del 12 de maig també veiem un conveni amb Xarop Clown, 
i ens agradaria saber quines són les activitats que fa Xarop Clown per les quals 
establim aquest conveni. Perquè enteníem que uns pallassos que fan tasques sobretot 
a l’hospital, doncs, si també en fan a la ciutat de Girona, una mica saber quines són 
aquestes activitats. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, en relació amb un parell de decrets. Hem vist 
un decret que es fa un encàrrec extern sobre el futur de l’aeroport de Girona, 
s’encarrega a una universitat del Regne Unit, que ha de posar en valor el potencial de 
la infraestructura i el paper que ha de jugar en el conjunt del sistema aeroportuari 
català. En aquest decret s’esmenta que l’estudi ha d’estar llest durant l’última setmana 
de maig; per tant, imaginem que ja el deuen tenir, ja deuen tenir el resultat d’aquest 
estudi. I voldríem preguntar si és possible que ens avancin el que s’hi diu i quines són 
aquestes grans conclusions, si és que poden avançar-nos-ho. 

L’altre té a veure amb un tema que jo crec que ara mateix sonarà una mica estrany 
amb la calor que fa, però té a veure amb les llums de Nadal, i parlar de Nadal aquesta 
data, doncs, ja té tela. Però, bé, hem vist que s’ha fet un estudi, s’ha contractat un 
servei de disseny i d’adscripció tècnica dels espais d’il·luminació especial per annexar 
al plec de condicions tècniques per a la licitació d’aquests llums. I voldríem saber si 
això s’havia fet alguna altra vegada i preguntar per veure què tenen pensat en relació 
amb les llums de Nadal d’enguany i si això tindrà alguna incidència en el cost 
d’aquesta instal·lació. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Miri, hem vist que en una 
Junta de Govern Local s’aprovava la transferència de la totalitat dels recursos dels 
fons de contingència a una nova partida anomenada «Indemnitzacions personal 
laboral temporal», amb la finalitat de donar cobertura a les eventuals indemnitzacions 
que poguessin procedir en el cas de sentències estimatòries de les demandes 
interposades pels antics treballadors municipals davant dels jutjats socials de Girona. 
Voldríem advertir que ens quedarem sense fons de contingència per a altres 
hipotètiques eventualitats que puguin succeir durant aquest exercici pressupostari. I la 
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pregunta és: han previst què faran si fossin necessaris recursos extres per a qualsevol 
qüestió sobrevinguda? 

I també preguntar com està el tema aquest de les indemnitzacions i quina és la 
previsió del Govern pel que fa als resultats del litigi. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Dos decrets d’Alcaldia 
de l’Àrea de Cultura. Hem vist que han contractat un tècnic superior de gestió cultural 
a jornada completa que té les feines de coordinar els projectes de Girona Cultura i del 
Mapa Cultural. Voldríem saber exactament com estan aquests dos projectes i també a 
veure si ens podria motivar la necessitat d’aquesta contractació. 

I el segon decret és que hem vist que inicien l’expedient de creació del servei públic de 
sala de cinema en versió original Cinema Truffaut. És clar, evidentment, aquest servei 
existeix i per això, doncs, voldríem preguntar o ratificar més aviat si es tracta d’una 
mera qüestió jurídica o tècnica i si tindrà algun tipus d’afectació a l’activitat que està 
ara mateix fent el cinema Truffaut. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si li sembla, 
senyor Ribas, pot contestar primer les de la senyora Veray, del senyor Salellas de 
Casa Pastors, també aquestes darreres de la senyora Roca… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Veray, 
estic totalment d’acord que s’ha de mirar d’optimitzar recursos. No l’he vist gaire sovint 
en el MOT, però la gent que ve en el MOT són autors que vénen…, sobretot el MOT 
es fa al vespre i acaben a les onze i vam anar a l’estació de trens a agafar un AVE per 
tornar a Barcelona i, collons, no n’hi havia –no n’hi havia. I, és clar, aquesta persona 
que estava aquí, teníem dues opcions o pagar-li una habitació d’un hotel –sí, el podem 
portar a una pensió o el podem portar vés a saber on– o bé pagar-li el desplaçament 
cap a Barcelona. I el mateix ens va succeir l’endemà al migdia, perquè la persona 
també havia fet el VerMOT i va anar…, o a quarts de dues va anar a buscar un tren i 
tampoc n’hi havia.  

Llavors, és clar, és que ens trobem en una situació bastant complexa i la veritat, eh?, 
procurem ser eficients en el que és la despesa, però quan no ens hi ajuden, se’ns fa 
complex, se’ns fa difícil. I estic segur que aquests 1.300 euros de taxi, aquests quatre 
serveis de taxi haguessin sigut molt més elevats si aquestes persones s’haguessin 
hagut de quedar a dormir a la ciutat de Girona, que potser és el que haguessin preferit. 
Ara potser el que em plantejaré és proporcionar-los el carnet Cultura i l’endemà si es 
volen quedar que puguin visitar un museu i intentar subvencionar-los també la nit 
d’hotel, que així també ajudaríem el sector hoteler, que de ben segur ho agrairà. 

I quant al càtering, ho diu la mateixa paraula: és un càtering de 75 persones i 
justament és un moment, que em sembla que molts dels regidors que estan aquí hi 
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han estat presents, que és quan tens el contacte directe amb els autors, que és 
aquella trobada que fem a la Carles Rahola. I hi ha més de cent persones per un 
càtering que s’ha demanat de setanta-cinc persones. Per tant, home… I vaig ser molt 
curós aquest cop, perquè vaig sentir el senyor Lluc Salellas que deia: «Un menú de 
quinze-vint euros l’accepto.» I vaig fer la divisió en concret i vaig dir: «Surt vint –surt 
vint.» Tot i que en aquests càterings hi van 100 o 125 persones. 

Home, mirem de ser curosos. I si hem de millorar, m’hi apunto i farem tot allò que sigui 
possible i demanarem, en aquest cas, doncs, que ampliïn també la freqüència dels 
trens perquè la gent pugui tornar a la Ciutat Comtal a altes hores de la nit. 

Quant a la segona qüestió, comparteixo amb vostè, senyor Lluc, que l’exposició és 
extraordinària i que el lloc mereix que es duguin a terme les obres immediatament per 
poder-lo adequar perquè es pugui exposar, doncs, amb les garanties que correspon. 

Van estar convidats vostès a la presentació, a la roda de premsa. De totes maneres, si 
no, també em poso a la seva disposició, si vol quedem i els explico talment com ha ant 
tot, o convoco tots els portaveus, si a l’alcaldessa li sembla bé, i els puc explicar tot el 
que es va explicar en aquell moment. Vull dir, no hi ha res a amagar, ans al contrari, jo 
crec que és una oportunitat per a la ciutat. 

La tercera qüestió que m’havien plantejat era les fotografies de Strenes. Bé, és un 
criteri que té l’Ajuntament també de promocionar pròpiament la ciutat amb aquells 
festivals que fa. M’apunto el que vostè ha dit a veure si podem arribar a un acord entre 
les parts que pugui abaratir el cost, tot i que les línies són diferents de com actua cada 
un d’ells. Però agafo el testimoni del que m’acaba de dir, agafo el testimoni i intentaré 
millorar-ho. 

I em sembla que…, després hi havia les dues preguntes. El tema de la contractació, 
suposo que ja sap a quina persona es refereix, perquè el coneix. Era una persona que 
estava en substitució, ocupant una substitució d’una persona que tenia jornada 
reduïda. Llavors, aquesta persona va tornar a demanar (...) la reincorporació i aquesta 
persona tenia unes funcions molt concretes, ara la reforma justament de la Guia 
Cultura. Llavors, l’hem hagut de contractar assumint Cultura el cost d’aquesta persona 
mentre estem veient de demanar l’obertura o aconseguir una plaça a un altre 
equipament cultural per fer l’oferta pública d’aquesta feina. Però si vol, com que en 
públic no vull donar el nom de la persona, però de ben segur que sap a qui em 
refereixo: és la persona que es dedica al control justament de la Guia Cultura i el web 
(...), que crec que està funcionant molt bé. 

I quant al servei públic del Truffaut, és una qüestió jurídica: havia caducat el conveni 
que s’havia…, conveni no; la concessió –ho dic bé, no?, senyor secretari?–, la 
concessió que s’havia atorgat en el seu moment. Ens ho va advertir Secretaria i s’ha 
fet el plec nou o s’està treballant en el ple nou a fi i efecte de mantindre el servei que 
s’estava donant fins ara. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara la senyora 
Glòria Plana, si de cas, té algunes preguntes. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Amb referència a la senyora Veray que pregunta per 
aquest decret que ens hem gastat 2.000 euros per a la contractació del servei 
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d’allotjament dels participants del projecte d’arranjament del passeig arqueològic i de 
la muntanya de la O. A mi me sap greu, senyora Veray, me sap greu que em digui això 
i de la manera que m’ho ha dit, sincerament, sincerament li ho dic. Perquè són tres 
escoles que participen cada any de fa molts i molts anys al Girona Temps de Flors. Jo 
no sé si sabia vostè que aquest és un projecte de Temps de Flors i que aquesta gent 
ve voluntàriament a fer aquesta feina. I que, per tant, el cost d’aquests 2.000 euros 
representa que s’estan aquí dormint. I jo no recordo exactament quants són, però no 
ens surt a més de quaranta euros per persona i dia. Per tant, em sap greu realment 
que vostè que és tan sensible amb aquests temes de Temps de Flors i de turisme, 
etcètera, li hagi sobtat que ens hàgim gastat aquests diners en el Temps de Flors, i 
concretament en escoles professionals, en un projecte, a més a més, que no és 
efímer, que queda a la ciutat. Per tant, bé, jo crec que ja li he respost la pregunta: són, 
aquests 2.000 euros, per un projecte de Temps de Flors que queda a la ciutat i que 
calia, penso jo, a nivell de ciutadans i ciutadanes que experimentessin d’una altra 
manera, d’una altra forma de veure una visió totalment diferent des del passeig 
arqueològic fins a la muntanya de la O el patrimoni de la nostra ciutat.  

Per altra banda, contestar el senyor Salellas del perquè, les cinc raons del perquè 
estem a l’associació de l’European Cities Marketing. O sigui, aquesta ja no és una raó, 
eh?, n’hi donaré cinc, però aquesta no és una raó; és una entradeta –és una 
entradeta– per dir després les cinc raons: dintre de l’estratègia política de turisme que 
portem a terme aquest Govern de qualitat, sostenible, responsable, entra el turisme de 
negoci. El turisme de negoci, pensem que és un turisme que ens cal a la ciutat, doncs, 
perquè ens aporta molts valors afegits. A part del que es pot deixar a nivell econòmic, 
ens representa un aparador. I, per tant, tenim la constància que aquells visitants que 
vénen en esdeveniments, ja siguin jornades o ja siguin congressos, tornen, tornen 
després amb la família. 

Cinc raons. Doncs, aquesta primera: és una associació en què participem a nivell 
europeu per posicionar-nos dintre del turisme de negocis a Europa.  

Una altra: creem sinergies amb les ciutats que estan dintre d’aquesta associació, si no 
hi estiguéssim, no ho faríem.  

Tercera: dintre d’aquesta associació totes les ciutats que hi són ens traspassem, per 
dir-ho d’alguna manera, o ens vinculem en diferents congressos. Vostè pot ser d’una 
ciutat que ha fet un congrés de medicina i com que em coneix a mi, que també estic a 
la mateixa associació i el meu palau de congressos pot estar especialitzat en un 
congrés de medicina, doncs, ens el traspassem. Si no estiguéssim dintre d’aquesta 
associació, aquest feedback no existiria.  

Ja m’he perdut. Quatre. Què vaig, per la quarta? Doncs, donar-nos a conèixer i 
participar en les diferents fires i entrar en (...) de ciutats per captar aquests 
esdeveniments europeus. 

I una altra cinquena molt important: pensem nosaltres, Promoció Turística, estem 
venent la ciutat i en aquest pas també per captar inversió a la ciutat i rodalies de 
Girona.  

Per tant, jo crec que 5.000 euros gastats en aquesta associació no són malbaratats. 
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Gràcies. 

No sé si hi havia alguna altra… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Crec que no. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Si us plau, alcaldessa, ara que me’n recordo, era per 
contestar… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, sobre els llums de Nadal. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Llums de Nadal, sí, d’acord. És cert que hem mirat  a 
veure de quina manera podíem incloure diferents àmbits i sobretot els barris que tenen 
el teixit comercial de barri dintre de la licitació de llums de Nadal. I això ens ha servit 
per poder fer un plec de clàusules més adequat que el que vam fer l’any passat i, per 
tant, en breu sortirà a licitació aquest plec de clàusules. 

I volia contestar la seva pregunta que me va preguntar el ple passat, si m’ho permet, 
alcaldessa, al regidor Calvo, amb referència als informes socioeconòmics. Doncs, dir-li 
que amb referència…, deia «han variat les gràfiques»; no sabria si les gràfiques, sinó 
que hi vam introduir una altra columna que és la variació del 2009. Veu que hi ha la 
variació anual, la variació trimestral i ara hi ha la variació des del 2009 fins ara. Per 
tant, ens permet tenir una visió més àmplia de l’evolució. Aquesta és una cosa. 

I l’altra era que les dades que són d’afiliacions a la Seguretat Social no varien perquè 
varien quan salta de trimestre. Com que són trimestrals, d’un mes a l’altre, del passat 
en aquest no han variat i de l’anterior tampoc, perquè variaran ara quan surtin les 
dades trimestrals el juny, però que ho sabrem per al Ple de juliol. No sé si m’he 
explicat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si de cas li sembla, després ho 
podem comentar tranquil·lament. 

Ara, seguint l’ordre vindria una pregunta del senyor Berloso, tema depuradores, 
suposo es referia a la potabilitzadora. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Sí, suposo que 
Montfullà i vostè es referia a la potabilitzadora: bé, dir-li que fa un temps que estem 
fent unes diferents reunions amb el director de l’ACA, amb la Diputació, el Consorci i 
nosaltres mateixos, a fi i efecte d’acabar de determinar, vull dir, uns equipaments d’allà 
dalt de qui són propietats. Sí, sí, s’està acabant, s’estan fent aquestes reunions. En tot 
cas, demà, vull dir, doncs, per escrit l’actualitzaré en quin moment ens trobem respecte 
a la potabilitzadora i la propietat.  

Senyora Pèlach, respecte a l’Associació de Protecció Civil, em sap greu, vull dir, 
aquesta crítica que sempre fa vostè respecte a aquesta…, amb tot el respecte a la 
seva crítica, no?, vull dir, aquesta crítica constant que té sobre aquesta associació, 
que, per altra banda, és obligació de l’ajuntament de tots els municipis tindre-la. Per 
tant, com que aquesta és la nostra obligació, mirem d’equipar aquesta associació que 
presta aquest servei, i crec que amb molta qualitat a la ciutadania de Girona, de tot 
aquell equipament que sigui necessari. 
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I, per altra banda, aquest vehicle no és més que un vehicle que la policia el tenia de 
deixar ja en desús per les condicions que ells exigeixen de tindre en condicions un 
vehicle i per als desplaçaments que ha de fer, vull dir, aquesta associació, Protecció 
Civil, quan hi ha actes a diferents punts de la ciutat de Girona, doncs, ha cedit l’ús, la 
policia, a l’Associació de Protecció Civil. 

I, per altra banda, Protecció Civil no és un annex de la Policia Municipal, el que sí que 
passa, vull dir, diguem-ne, qui programa activitats al carrer i la seguretat i tot això és la 
Policia Municipal i quan hi ha actes vénen coordinats per la Policia Municipal. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I abans de 
passar la paraula a la senyora Sílvia Paneque, respecte al tema de l’auditori i els 
Mossos estan confosos amb un altre tema que és una altra cosa, que al final s’ha 
anul·lat. Per això anàvem dient «no, no, no». Ara l’hem entès, ja ho mirarem 
exactament i li donarem resposta, perquè ara no sabem dir-li exactament. 

I respecte al conveni de la UGT, senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, de fet, aquest és un conveni signat amb la 
Unió General de Treballadors no estrictament o no específicament per a persones 
vulnerables, sinó per a persones que poden entrar en risc de vulnerabilitat derivat d’un 
procés de conflicte laboral que s’allarga en el temps. Un exemple, per exemple, va ser 
les treballadores del Puig d’en Roca. 

Són persones que per la situació que es doni i depèn de la durada del conflicte laboral 
estrictament no serien beneficiaris d’ajuts d’emergència, perquè en realitat no 
complirien els criteris, però sí que entren ràpidament en una situació molt complicada 
pel fet de no rebre en alguns casos la nòmina mensualment. Per tant, és un acord 
específic per treballar amb aquestes persones. 

No obstant això, si vol li puc fer arribar còpia del conveni perquè vegin específicament 
les obligacions de l’Ajuntament cap a UGT i les d’UGT cap a l’Ajuntament.  

Des de Secretaria ens van demanar que en establir convenis amb sindicats com va ser 
el cas del SIAD laboral, ho enviéssim als diferents sindicats per tal d’assegurar la 
concurrència. I en aquest cas, com que comissions obreres es va comprometre a 
treballar el SIAD laboral, UGT ha treballat aquest altre àmbit. No vol dir això que 
només podran ser beneficiaris aquelles persones que estan adherides a UGT, a 
Comissions també. Però sí que seran els encarregats de detectar aquestes situacions i 
derivar-les ràpidament i fer aquest treball conjunt. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs, ara la senyora 
Eva Palau respecte al conveni amb Xarop Clown. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Pèlach, el 
conveni amb Xarop Clown ja fa anys que hi és i el que fa és donar resposta dintre dels 
recursos educatius que depenen de Salut, el treball de les emocions, bàsicament. Ara 
en aquest curs que acabem d’aquí a uns dies, Xarop Clown, doncs, ha fet sessions –
s’ofereixen uns recursos, ja ho sap vostè–, fem una sèrie de recursos que els oferim a 
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les escoles i cada escola, depenent de la seva manera de treballar, ens sol·licita o no. 
Però els recursos que dibuixem amb Xarop Clown són per a P4 i P5, que es diu “La 
nostra amiga la pallassa”, que és tot tema de tractar les emocions, adaptades a 
aquests nens. 

I a primer i segon de primària, que es diu “Xarop de riure”. I, a més a més, a segon de 
primària, fan una obra de teatre que aproximadament cada any hi van uns 200-250 
nens de les escoles de Girona. 

No li puc dir exactament aquest any quants nens i nenes han participat, perquè crec 
que encara aquesta setmana n’estan fent.  

Això és el que seria el conveni d’aquest curs, per entendre’ns. De cara a l’any que ve 
estem acabant de dibuixar diferents recursos on ells participaran. Ens hem reunit amb 
ells i possiblement participaran encara en algun recurs més, que vist les tasques que 
ells fan i les necessitats que nosaltres tenim, encaixen bé i serà algun recurs nou de 
cara al curs vinent. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Palau. I 
ara el senyor Sastre per respondre a l’estudi que hem encarregat respecte a l’aeroport 
de Girona. 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El tema del maig 
no va ser res més que un error, a més és visible en el fet que aquest decret es va 
signar la setmana passada, quan era mes de juny; per tant, quan signes un decret el 
mes de juny… Això va ser un error, el mateix secretari ho va notar, però es va optar 
per no repetir-ho, per no tornar una altra vegada amb tot el tema. De seguida que arribi 
aquest estudi, que, evidentment, no serà el mes de maig, ja el farem públic i amb totes 
les seves conclusions. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Palau, volia afegir alguna cosa? Digui, digui, si vol. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Perdoni, alcaldessa. Senyora Pèlach, que m’he descuidat 
que Xarop Clown també està al Trueta, d’acord?, i aquesta part del Trueta també la 
coordinem nosaltres. Perdó. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I després, per 
últim, la senyora Maria Àngels Planas. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bon dia. Gràcies, alcaldessa. Bé, el senyor 
Albertí em preguntava del fons de contingència que l’utilitzàvem per a indemnitzacions. 
I tant, perquè precisament per a això és el fons de contingència, per a qualsevol 
contingència. I, llavors, quan tenim un plet i hem de pagar alguna indemnització és una 
contingència que no l’esperàvem, o sigui, no la podem pressupostar perquè no sabem 
que la tindrem. I per això l’hem utilitzat, per això s’utilitza aquest fons de contingència. 

Moltes gràcies. 
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22. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem al darrer punt, 
que seria el de precs i preguntes. Endavant, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies. Miri, jo faré un prec arran de les 
respostes que m’han donat. El primer a la senyora Plana: doncs, expliqui millor els 
decrets i tregui els diners de la partida de Girona Temps de Flors, que ja té una partida 
prou àmplia per després anar agafant diners d’altres partides que són necessàries. 

Però a vostè li faig un prec, i li faig un prec al senyor Ribas, i és que no intenti fer-nos 
passar ni per mentiders ni perquè no ens «enterem» de res ni donar les culpes als 
altres. Perquè de l’excusa i l’argument que vostè m’ha donat pels taxis, miri, n’hi ha 
dos que segur que no serveixen perquè és de Barcelona cap a Girona, que deuen 
venir a una hora raonable aquesta gent si han d’intervenir al MOT; altres tres que 
tampoc serveixen, perquè dubto que a les onze o a les dotze de la nit portin algú a 
l’aeroport del Prat, per tant, el deuen portar a hores raonables que hi hagi vols a 
l’aeroport del Prat. Per tant, l’excusa que ha donat, al final, només serveix per a un 
dels sis taxis que van pagar. 

Per tant, escolti’m, si no sap què contestar-me, digui’m que no ho sap i que ja ho 
revisarà i que està disposat a revisar-ho, quedaria molt millor que dir que la culpa és 
que no hi ha trens. Home, vostè creu que ha de dir que la culpa és que no hi ha AVE. 
Sincerament, crec que deixa molt que desitjar la seva reacció davant d’allò que li 
preguntem en relació amb els decrets que firma. 

I, llavors, li volíem fer un altre prec, i és que a l’avinguda Sant Francesc, a l’inici de 
l’avinguda Sant Francesc, que és a sota les voltes, ben bé davant del primer comerç, 
que hi ha una sabateria, sembla, i així ens ho han ensenyat i les fotos que hem vist i 
ho hem visitat, que hi ha una plaga de mosquits. És molt estrany, en totes les voltes no 
n’hi ha enlloc més i s’han com concentrat tots a la primera volta. I això fa que aquest 
comerç, precisament aquest comerç, doncs, tingui algunes inconveniències perquè li 
entren tots. Jo no sé si pot ser culpa de les llums que hi ha o alguna cosa, però si es 
pot mirar i es pot resoldre, els ho agrairíem, perquè és una cosa que potser no han 
detectat o que no els l’havien fet arribar. 

Llavors, voldríem fer una altra pregunta, en aquest cas, al senyor Alcalà. Finalment, va 
complir la seva paraula i els ressalts del carrer de la Rutlla, des de la plaça Catalunya 
fins a Emili Grahit, no hi són. Bé, els han arreglat o els han tret… Però des d’Emili 
Grahit fins a la plaça Lluís Companys continuen tenint-los. I l’últim, que és el que ja 
toca al final de la Rutlla, arribant a la plaça Lluís Companys, és que fins i tot l’autobús, 
fins i tot el bus urbà toca a terra quan hi passa. La nostra pregunta és quan té previst 
eliminar o millorar, en el sentit que han allargat aquests «badens», aquests ressalts 
d’aquesta part del carrer de la Rutlla. I conscients que es necessita pressupost, que 
necessita vostè mirar-s’ho –en som conscients, eh?–, l’únic que li demanem és que es 
miri l’últim, el de la plaça Lluís Companys, Rutlla - Lluís Companys, que està mal fet i, 
per tant, tots els cotxes s’hi queden clavats, fins i tot el bus urbà. Si poguéssim com a 
mínim millorar aquest, doncs, ja guanyaríem molt d’aquella zona i les queixes en 
aquest sentit baixarien en picat, n’estic convençuda. 
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Per tant, una pregunta, si té previst fer-ho, i, sí, un prec, si no és una cosa ràpida, com 
a mínim, prioritzin aquest últim. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, hoy 
hemos visto a la plantilla de nuestra policía local manifestándose, la pregunta es sobre 
la planificación de la plantilla de policía de los años 18, 19 y 20. Hemos visto que con 
tres policías cada año no es suficiente: ¿qué tienen planteado hacer? Porque, claro, 
luego hay bajas laborales, jubilaciones, por tanto, no se pueden crear tres puestos 
cada año. 

La segunda pregunta…, no es pregunta, es un prec sobre el streaming, que está fatal, 
el streaming, es imposible ver el plenario desde casa, porque es imposible, como así 
manifiesta mucha gente a través de las redes. 

Y, por último, para el señor Alcalá: nos han llegado diversas quejas de los conductores 
de autobuses de líneas comarcales, pero especialmente una que se refiere a que 
cuando llegan no tienen donde aparcar allí mismo para hacer la pausa que por ley 
tienen que hacer. ¿Y qué pasa? Pues, que tienen que ir a Fontajau, con lo cual, si 
tienen cuarenta y cinco minutos para descansar, no les da tiempo. No sé si se podría 
habilitar un par de andenes para estas necesidades. 

Gracias.   

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Diguem que la Torre Gironella i Montjuïc són els que més gasten aigua; doncs, no, jo 
crec que no, jo crec que és l’Ajuntament de Girona, perquè sempre a primera hora del 
matí tenen allí el reg de l’aigua, en el Museu d’Art hi ha una bassa que va des del 
carrer fins a l’arc de baixada de les escales del passeig arqueològic, hi ha una bassa i 
no poden passar els vianants.  

Després, dos precs, es podria ampliar el servei d’atenció al públic a gent de la 
Girocleta més enllà de les quinze hores? 

I, després, pensen recuperar el pujaescales dintre de l’Ajuntament? 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perdó, és que ha anat molt 
ràpid, senyor Granados. Què ha dit de la Girocleta? 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Que si se pot ampliar més 
enllà de les quinze hores l’atenció al públic, perdó. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta: D’acord. Horari de Girocleta. 
Moltes gràcies. Senyora Costa… 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
primer començaré per un prec: que els veïns amb mainada reclamen semàfors per 
seguretat a l’avinguda Montilivi amb el carrer Anton Agullana. 

I, després, una pregunta: volem saber per quin motiu en els pressupostos participats a 
Montjuïc han desaparegut algunes propostes del barri, fet que va provocar que la junta 
de l’associació de veïns fes un manifest, amb data 1 de juny, en què com a conclusió 
de la seva argumentació no es veuen moralment capacitats per recomanar cap de les 
opcions proposades per l’Ajuntament i que no se senten partícips de les decisions que 
s’han pres en aquest procés.  

I també sabem que hi ha altres conflictes relacionats amb mobilitat. A veure si em 
podeu donar resposta. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. El tema de 
l’streaming, ens sumem al problema que hi ha existent i reiterat. 

En segon lloc, voldríem preguntar a la senyora alcaldessa si coneix l’existència d’un 
informe de l’Agència Tributària al voltant d’Agissa, on es detallen amb dades moltes de 
les irregularitats que la CUP - Crida per Girona havíem denunciat en ocasions. 
Senyora alcaldessa, coneix aquest informe o no? Pregunta. 

Llavors, al voltant de Temps de Flors, tenim un llistat [...], però em centraria que tant 
comerciants com entitats ens han fet arribar que consideren que hi ha pocs plànols i 
poc suport per a la seva tasca, diguéssim, de promoció d’aquells dies. Tenim una 
pregunta al voltant de per què l’Ajuntament i el Bisbat tenen exactament la mateixa 
decoració a la plaça del Vi? I també per què la mobilitat, ja s’ha dit abans, però com 
és, doncs, que la mobilitat, per exemple, directament desapareix pel que fa al Barri 
Vell, el transport públic. I, doncs, hi ha casos com ha explicat la regidora del PP, però 
que afecten greument la gent, els veïns i veïnes de Girona que fan una vida més enllà 
de totes les 250.000 persones que ens visiten. 

Llavors, per a la senyora Planas, ens agradaria saber si han posat la reclamació pel 
Centre Verd després que faci tres mesos que ocupen l’espai públic, i quina és i què 
passarà. 

Ens agradaria saber també –per al senyor Berloso– com és que el mirador dels 
Maristes, al Barri Vell, ha estat tancat durant deu dies fins que el poble per si mateix 
l’ha reobert. 

Per a la senyora Paneque, ens agradaria saber quin pla té previst la regidoria de 
Seguretat per fer front a les agressions feixistes que hi ha hagut en les últimes tres 
setmanes al voltant d’aficionats, diguéssim, del futbol que han atacat persones, en 
aquest cas, antifeixistes de la nostra ciutat en dues ocasions. 
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També ens agradaria saber què es pensa fer amb l’oficina de Correus del barri de Vila-
roja, si es pensa fer alguna actuació, es pensa deixar que es tanqui. 

I, finalment, si el clipping que hem pogut veure que té cada dia l’equip de govern, i que 
paguem entre tots, el clipping de premsa i també la subscripció a l’Agència Catalana 
de Notícies que té l’Ajuntament, el podríem compartir, diguéssim, i que no només el 
tingués l’equip de govern, sinó que ja que són uns recursos públics, tant el clipping 
com la subscripció a l’Agència Catalana de Notícies, en poguéssim fer ús tots els 
grups de l’oposició també. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyora Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, una pregunta de 
temes socials: el SIAD, que em sembla que ha finalitzat el període de contractació, 
doncs, d’aquesta persona que es va contractar en format d’autònom perquè oferís el 
servei d’atenció als fills i filles de dones que han patit violència de gènere. Em penso 
que eren sis mesos, ha finalitzat, si es preveu donar-hi continuïtat d’alguna manera. 

Llavors, també ens agradaria que ens expliquessin com és que s’han perdut prop de 
30.000 euros d’una subvenció que ens havia atorgat DipSalut sota el concepte de salut 
i crisi, perquè no s’ha justificat suficientment: no sabem si és que no s’han fet les 
activitats o què, però, en qualsevol cas, hem perdut l’oportunitat, diguéssim, de 
disposar d’aquests prop de 30.000 euros. 

Un prec amb relació a una campanya que va aparèixer a les xarxes sobre diferents 
casos de racisme en empreses gironines. Voldríem, doncs, demanar –ens sembla que 
és un tema molt greu– saber si s’ha fet alguna gestió en aquest sentit, però sobretot 
demanar que aquest Pla de ciutadania que va substituir el Pla d’acollida que en el seu 
moment, doncs, s’havia acordat preveu que s’inclogui una important campanya en 
tema de racisme, que com sembla també hauria d’anar dirigida a les empreses de la 
nostra ciutat. 

Un altre prec amb relació a la cessió o als diferents locals, diguéssim, que disposem 
arreu de la ciutat cedits a entitats, associacions veïnals, etcètera. Ens agradaria que hi 
hagués uns convenis que regulessin aquesta cessió, perquè sabem que en moltes 
ocasions no hi és, hi ha una certa disparitat de situacions, de condicions, etcètera. I 
nosaltres personalment ens hem trobat, diguéssim, a sol·licitar disposar d’aquests 
espais per fer una activitat oberta al públic, oberta a la ciutadania, que se’ns han posat 
moltíssimes dificultats o fins al punt que se’ns ha dit que no podia ser. Llavors, ens 
agradaria, que entenem que són espais públics, que estan cedits, evidentment, doncs, 
el seu ús, però sí que hi hauria d’haver uns requisits mínims que, evidentment, un dels 
quals hauria de ser que es fes obert el seu ús a totes les entitats de Girona que tenen 
ganes de fer-hi activitats del tipus que siguin.  

També ens agradaria saber, doncs, per què el febrer de 2007 en premsa afirmaven 
que hi havia un conveni firmat amb l’Agility a la Devesa i per què un parell de mesos 
després, el maig de 2017, resulta que aquest conveni no existia. Doncs, ens agradaria 
saber realment si existeix, si no existeix aquest conveni, què ha passat pel mig que ha 
desaparegut. 
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Un altre prec és: ens consta que no s’ha complert el compromís de substituir el 
personal subrogat del servei d’estacionament en zones verdes i blaves amb persones 
amb certificat de discapacitat. Ja vaig preguntar, em varen informar, doncs, quina era 
la casuística, però, en qualsevol cas, sí que demanem, doncs, que es facin les accions 
oportunes per tal de poder donar compliment a aquest acord. 

Finalment, vam veure que s’havien pagat unes samarretes per a una campanya 
antitabac de l’entitat Oncolliga, i és saber si aquesta campanya s’ha obert a totes les 
escoles, perquè la foto que vam veure a la premsa, doncs, era només a algunes 
escoles. I saber si aquesta campanya s’ha ofert a totes les escoles o a través d’on s’ha 
ofert i com s’ha vehiculat, diguéssim, aquest pagament d’aquestes samarretes. 

I fins aquí. Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la primera 
qüestió és sumar-nos a la petició que es fa que la qualitat de l’streaming millori. 
Entenem que és un servei indispensable perquè la ciutadania que no pot venir com a 
públic en el Ple pugui seguir en condicions aquest plenari, i ens trobem que des de fa 
mesos això no és possible. Per motius professionals, conec una mica el tema i sé que 
no és tan complicat. De fet, el primer streaming que es va fer d’aquest plenari el feien 
de forma amateur des del Grup d’Iniciativa per Catalunya, en què un tècnic seu 
s’encarregava de fer aquest streaming i ho feia. I es veia, perquè jo el seguia i moltes 
vegades funcionava bé. Per tant, no entenc com pot ser tan complicat fer funcionar 
una cosa que és relativament senzilla: només és necessària una càmera de vídeo, un 
portàtil o un ordinador de potència normal i una connexió a Internet que tingui una 
bona pujada. No es pot fer mai per wifi, ni es pot fer mai d’altres maneres que dificulten 
aquesta tecnologia. I una bona connexió d’àudio perquè se senti, perquè l’important 
d’un streaming no és només la imatge, sinó l’àudio, que és el que ha de transmetre, 
evidentment, el contingut.  

Per tant, no entenc com una cosa que hauria de ser relativament senzilla costa tant de 
resoldre. Sincerament, costa d’entendre. 

La segona qüestió té a veure amb una petició que s’ha fet des de la plataforma 
change.org; l’ha fet un col·lectiu que es diu la Brigada del Salabret i que està liderada, 
doncs, per un ciutadà, Joan Olivet, de l’Escala, que té a bé de fer una tasca que altres 
no fan, que és mantenir net el riu Ter. No ho fan com correspondria, ell mateix penja 
nombrosos testimonis gràfics de diferents ubicacions on s’acumulen per les 
circumstàncies que sigui –segurament moltes vegades per l’incivisme dels mateixos 
ciutadans– deixalles. Ell els té identificats, ho denuncia, ho mostra gràficament a les 
xarxes i ha fet una petició a change.org. L’única pregunta que plantegem aquí és si s’hi 
ha donat resposta o si es té previst donar-hi resposta, i en quina línia, doncs, anirà 
aquesta resposta. 

Una altra qüestió: hem vist declaracions del senyor Alcalà als mitjans de comunicació 
informant que ja tenim els resultats d’un estudi que es va encarregar sobre el Garatge 
Forné, i pel que hem llegit, les recomanacions van en la línia de la descatalogació. 
Voldríem saber si el Govern pensa seguir aquestes recomanacions de l’estudi i també, 
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doncs, quin calendari i quines accions té previstes a partir d’ara amb relació a aquest 
tema, si ens pogués informar. 

I, per últim, hem llegit també a la premsa que tenen pensat realitzar algun tipus de 
procés participatiu en relació amb els veïns de la plaça Espanya després de l’estiu, i 
voldríem saber si ens poden concretar les línies generals d’aquest procés i quina idea 
tenen al cap. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Miri, la primera és per aclarir 
una cosa que m’ha contestat ara fa un moment la Maria Àngels Planas, la regidora, 
sobre el tema del fons de contingència; m’ha dit que el fons de contingència és per 
cobrir contingències. Home, jo crec que no sóc una persona especialment lúcida i 
intel·ligent, però fins aquí arribo. Llavors, és que la meva pregunta en realitat anava 
perquè si s’esgota tot el fons de contingència quan es produeixi una altra contingència, 
com se cobrirà.  

I, a més a més, una segona pregunta que li feia i que no m’ha contestat era en quin 
estat estaven en aquest moment les peticions que s’han judicialitzat sobre aquests 
treballadors laborals. 

Però, a més a més, aprofito per formular unes preguntes més. En el darrer plenari del 
Consell Escolar Municipal es va debatre sobre la problemàtica de les inscripcions a 
secundària i les assignacions de places. Som conscients i la majoria dels que estem 
aquí som conscients que moltes famílies estan descontentes en tot el procés i que 
algunes d’elles inclús s’estan plantejant judicialitzar el tema. Ens agradaria conèixer 
quin suport donarà el consistori a aquestes famílies de la ciutat. 

Una segona pregunta: també hem tingut coneixement que tant les AMPA del Narcís 
Xifra com el CEIP Montjuïc i les associacions de veïns de Montjuïc i Sant Daniel han 
demanat a l’Ajuntament que resolgui la problemàtica del transport dels alumnes de 
secundària al Narcís Xifra, d’aquests barris que abans he esmentat, ja que no van 
directament, sinó que han de fer transbord. I en determinats moments, sobretot 
d’entrades i sortides de l’institut, els busos van molt atapeïts i molts d’aquests nanos 
no poden accedir-hi. Sabem que han començat converses amb vostès per solucionar 
el tema, i ens agradaria que ens definís en quin estat estan aquestes converses.  

També voldríem demanar a la regidora Plana que ens aclarís les seves declaracions 
del 27 de maig passat a un diari local, quan parlant del Pla estratègic de turisme 
manifestava, i cito literalment: «El concurs encara no s’ha acabat, el procediment està 
essent impecable i encara queden fases abans de la seva adjudicació.» Això era el dia 
27 de maig, i, en canvi, el dia 24 de maig al portal de transparència ja es publicitava 
l’adjudicació d’aquest Pla estratègic a una empresa en concret, que no anomenaré. 

I, finalment, voldríem conèixer quines mesures s’han dut a terme respecte al Centre 
Verd, atès que com a mínim –avui no hi he passat, eh?– la setmana passada, a finals 
de setmana encara estava obert; han obert el nou centre a Salt i continuen coexistint 
els dos centres.  



 

114 
 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Seguint amb els 
aparcaments, segurament l’aprovació avui d’aquesta tarifa tova d’aquest aparcament 
afectarà els veïns del Barri Vell, que, d’altra banda, s’han queixat reiteradament que 
als aparcaments a la zona de la plaça de les Àligues moltes vegades no els deixen 
aparcar, juntament amb restriccions de trànsit o d’accés. Si em podrien dir si tenen 
alguna alternativa preparada perquè els veïns del Barri Vell puguin aparcar els cotxes, 
els veïns que viuen al Barri Vell. 

I també, seguint amb aparcaments, hem vist que s’han externalitzat per vigilar i 
comptar els diners de les zones blaves per un import de 45.000 euros en dos anys. 
Voldríem saber quines afectacions té això, si això surt del suposat estalvi que hi havia 
de la gestió de la zona blava. I si no es podria haver preguntat a una empresa del 
tercer sector si podien fer aquest servei. 

Dues preguntes més per a la senyora Paneque amb relació al Pla social de les 
Pedreres: si ens podria dir en quin moment està, en quina fase està. 

I amb relació també al tema que teníem avui aquí de la policia, bàsicament seria si la 
falta de policia se suplirà amb contractació de seguretat privada, si ho tenen pensat i 
com podria ser i quin seria el criteri amb què es faria servir. 

I una darrera qüestió –agrair a la regidora Plana que m’hagi contestat el tema de 
l’ocupació–: portàvem una proposta, perquè també avui hem vist que no són els 
mateixos, i per aclarir-nos, és les activitats econòmiques no es corresponen amb les 
que hi havia fa dos plens anterior. En aquest document, són diferents activitats. I una 
proposta que ens sorgia és: ja que tenim les afiliacions a la Seguretat Social per a 
grans sectors econòmics, si podria unificar també les activitats que guanyen i les 
activitats que perden i així podríem trobar la correlació entre la part, per exemple, de 
serveis, aquest 92,8 per cent d’augment de contractes, amb després veure 
exactament, dintre de la part de serveis, de què es tractaria. Perquè, si no, costa molt, 
és molt difícil fer la correlació i veure dels grans sectors quins són els petits en què es 
corresponen. 

En tot cas, m’ofereixo a si tingués algun dubte, ho podem parlar i ho aclarim. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Dues preguntes sobre 
Temps de Flors. Bé, Temps de Flors, un èxit també aquest any, amb molts visitants, 
però també s’ha tornat a donar el senyal d’alerta amb relació que hi ha molta gent al 
Barri Vell i que el Barri Vell va quedant petit i que no s’hi cap. I algunes veus, la nostra 
inclosa, han llançat el suggeriment de començar a estendre el festival als barris, molt 
especialment a la primera corona, per tal de poder esponjar una miqueta el que és el 
Barri Vell. Voldríem saber, en primer lloc, quina opinió té l’equip de govern sobre 
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aquest possible esponjament. I segon, i més important, quina valoració fa de Temps 
de Flors d’enguany, i per al futur, quin model tenen sobre aquest esdeveniment. 

I una pregunta i una petició sobre els pressupostos participats. Aquest any els 
pressupostos participats pensem que no han anat gaire bé; a nosaltres ens han fet 
arribar malestar com a mínim tres barris: Montjuïc, Santa Eugènia i Sant Pau. I estem 
una mica preocupats. I mentre no es canvia el model, doncs, la pregunta és si vostès 
també creuen que hi ha hagut aquest malestar o si vostès creuen, doncs, que els 
pressupostos participats aquest any han anat bé. 

I la petició, que és més important: nosaltres demanem que els projectes socials es 
consolidin en el pressupost ordinari de l’Ajuntament i així alliberar les votacions per al 
que ha de ser purament inversió. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Començarem 
amb les respostes. Si els sembla, anirem fent també com sempre per regidors. I crec 
que el primer que hauria estat interpel·lat és el senyor Sastre pel tema Agility i la 
change.org. 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Em deixava el 
«micro». A veure, amb relació al tema de l’Agility, certament hi havia un conveni 
vençut des de ja fa temps i amb aquests ànims, amb aquesta situació d’anar ordenant 
el que és la Devesa, durant aquest temps s’ha anat intentant buscar solucions que 
satisfessin també el que és l’associació que és l’Agility. Aquest tema està a punt de 
tancar-se, de manera que de manera imminent podrem ja explicar que s’activa el 
trasllat i que ja hi ha una alternativa viable perquè puguin moure’s a la Devesa. 

En aquest aspecte ja em coneixen, sóc una mica prudent i fins que el blat no és al sac 
i ben lligat, prefereixo tenir acabats de tancar els petits serrells que puguin haver-hi. 
Però dir només això: si no hi ha cap trasbals d’última, que res indica que pugui ser-hi, 
de manera imminent s’activarà el que és el trasllat del centre Agility. 

Després, amb relació a aquesta proposta de la Brigada del Salabret, aquest és un 
tema que no ve de change.org –bé, efectivament, hi ha aquesta petició, però és un 
tema que n’hem parlat més d’una vegada–, sinó que ve de lluny, que hi ha aquest 
senyor, aquest ciutadà de l’Escala que fa aquesta neteja espontània del que és el riu 
Ter. De manera tècnica, pel que fa a Inspecció, no es considera que hi hagi una 
anomalia pel que fa a la neteja del riu Ter; el que sí que passa que hi ha alguns punts 
molt concrets, com ara el tema de la presa de l’Aurora, on hi ha la derivació cap al 
canal, que allà sí, la gravetat és tossuda, l’escorrentia del riu fa que es concentri allà i 
hi ha una concentració de deixalles que porta el riu. Allò es neteja una o dues vegades 
a l’any –perdó–, al mes amb una barca.  

És a dir, no es considera que hi hagi una problemàtica greu. I està acreditat per part de 
la Inspecció Municipal i no hi ha més queixes mai en aquest aspecte. 

Hem intentat parlar amb aquest senyor més d’una vegada de manera…, no ha estat 
possible, desgraciadament. Però, en tot cas, considerem que la feina que es fa des de 
l’entitat que està contractada la neteja dels rius de Girona es fa una bona feina. El que 
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sí que seria desitjable és que no es generessin tants residus, que al final poden causar 
problemàtiques en els rius. 

En tot cas, és un tema que també s’ha anat millorant amb el pas dels anys. I no som 
on érem fa deu, quinze, vint anys o més endarrere. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Crec que ja 
passaríem a la senyora Palau pel tema de les samarretes de la campanya d’Oncolliga, 
crec. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Pèlach, això de 
l’Oncolliga, del tema tabac, estem parlant, és una sèrie d’activitats que fan durant 
diversos dies al curs de primer d’ESO, nens i nenes de primer d’ESO. I fan la cloenda 
de totes aquestes activitats un dia a l’auditori, el Dia mundial sense tabac. I aquest any 
concretament vam pagar sis-cents euros per cinc-centes samarretes. Que hi havia 
cinc-cents nens i nenes. És tot el que fem. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Palau. 
El senyor Ribas… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Bé, un prec, agafo el prec i, evidentment, em reitero 
en la resposta donada amb anterioritat. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. En resposta 
a la pregunta del senyor Albertí, comunicar que no hem tingut oportunitat de parlar 
encara amb els Serveis Territorials per saber, en tot cas, quina ha estat la magnitud 
d’aquestes queixes d’aquests pares, d’aquestes famílies. Bé, evidentment, són 
preocupants, com tots que som pares, tenim aquesta preocupació, però el primer que 
volem fer és posar-nos en contacte amb el departament per veure, primera, què és el 
que ha succeït, què és el que es pot fer, en tot cas, per donar solució, si és que hi ha 
algun tipus de solució que es pot donar. I, en tot cas, fer un seguiment molt acurat 
perquè l’escolarització d’aquests nois i noies es faci en les millors condicions 
possibles. 

Amb la direcció de l’Institut Ermessenda, vostè ja ho sap, estem molt en contacte i hi 
ha absoluta predisposició de tot l’equip directiu perquè el funcionament del centre, tot i 
que estigui desdoblat, sigui amb la màxima cura i la màxima perfecció possible. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora 
Muradàs. La senyora Glòria Plana, diverses interpel·lacions diferents sobre el tema 
Temps de Flors i el Barri Vell. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Perdó. En tot cas, contestaré per regidors. La 
senyora Veray no he acabat d’entendre el prec. Senyora Veray, vol que abans li 
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preguntem a vostès a quina partida s’ha d’imputar la despesa o…?, és que no he 
acabat d’entendre què havíem de fer. 

(Comentari de fons.) 

Sí, i tant, ho farem d’aquesta manera perquè vostè ho digui. D’acord. Gràcies. 

Per altra banda, el senyor Lluc Salellas, els plànols i més suport al comerç per Temps 
de Flors: potser és veritat que caldria reforçar tot el que és el proveïment a comerços 
de plànols i fins i tot també potser donar-los suport a nivell…, perquè gràcies als 
comerços també ens fan com de guia turística, d’explicacions de la ciutat. I, per tant, 
potser sí que caldria, primer, reforçar el proveïment de documentació, en aquest cas 
de plànols, i també, doncs, a veure de quina manera poder facilitar-los la tasca que 
ens estan fent els mateixos comerços. 

Quant que l’Ajuntament i el Bisbat tenen el mateix projecte: bé, tenen el mateix 
projecte perquè la comissió que avalua, la comissió d’experts que avaluen quins 
projectes van a quins espais i que després fa la proposta a l’Ajuntament considera que 
és millor que es faci tot en un, o sigui, el mateix artista o els mateixos artistes que són 
els que fan les dues façanes, que sigui, doncs, homogeni i que vagi en la mateixa línia. 
Potser l’any que ve no es farà així. I, per tant, potser es canviarà; això depèn de la 
proposta que fa el mateix artista i la valoració que en fan després les persones 
expertes. 

El transport públic pel Barri Vell, és veritat –és veritat–, és un problema, i ja ho vam 
comentar també a la Comissió de Promoció de la Ciutat: s’ha de valorar, hem de mirar 
com es pot millorar, i aquest és un dels temes que cal que estudiem bé per tal de 
minimitzar els efectes que suposa els problemes o molèsties al Barri Vell per Temps 
de Flors i, concretament, amb el transport públic per a les persones que el necessiten. 

Ara m’he perdut. El senyor Albertí, el Pla estratègic de turisme: a mi em sap greu que 
quan va sortir la notícia al diari que havia guanyat una determinada empresa, jo de 
seguida em vaig posar en contacte amb vostès per poder-ho explicar, em vaig oferir a 
la senyora Maria Mercè Roca per explicar-ho, però no ens vam poder posar d’acord i 
va sortir després el que va sortir al diari amb les meves declaracions. 

I és cert el que vaig dir, perquè encara no està acabat el procediment. El procediment 
està format per diferents tràmits i aquests tràmits encara ara falta perquè es presenti 
tota la documentació administrativa del sobre número 1. A partir d’aquí, si els requisits 
i la documentació que es presenta, s’adequa, doncs, guanyarà el que tingui més punts 
en aquell moment. Ara com ara, és veritat que hi ha una empresa que té més punts 
que l’altra, però falta acabar que es presenti aquesta documentació, i al final, doncs, 
evidentment, la guanyadora serà qui tingui més punts. Però, ara com ara, encara no hi 
ha guanyador, s’adjudica, però s’ha de presentar la documentació administrativa del 
sobre número 1.  

I m’ofereixo també per explicar-ho amb més detall –ho vaig explicar a la reunió de 
promoció de la ciutat–, però m’ofereixo també a explicar-li per tal que quedi ben clar 
que el procediment és impecable, perquè ho és. Vostè està a la Mesa de Contractació 
i, per tant, veu que està tot molt ben argumentat jurídicament i a nivell tècnic. I, per 
tant, bé, quan vulguin jo els ho explico. 
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El tema de Temps de Flors, a la senyora Maria Mercè Roca, extensió als barris de 
Temps de Flors: és un dels temes que es pot parlar i que cal posar al cim de la taula 
amb els altres organitzadors de Temps de Flors; no som només els organitzadors 
l’Ajuntament de Girona –ho sap molt bé–, hi ha les altres associacions, hi ha les 
diferents associacions de Temps de Flors. I, per tant, és un tema a parlar. 

També li avanço que hi ha alguna d’aquestes associacions que no és prou receptiva a 
obrir-ho, perquè diuen que pot perdre l’essència del mateix Temps de Flors. 

I la valoració que en fem és una valoració molt positiva, perquè, o sigui, tot allò que 
hem estat fent, treballant, crec que n’ha sortit un rendiment. Hem mantingut el nombre 
de visitants i, per tant, això per nosaltres és una cosa positiva. Perquè vàrem rebaixar 
moltíssim el pressupost en comunicació i màrqueting de Temps de Flors; aquest any 
hem gastat només 25.000 euros, que en comparació amb fa dos anys, doncs, és un 
percentatge molt important en aquesta despesa. I ens ha sortit bé, perquè hem 
aconseguit el que pensàvem que havíem de fer: mantenir. 

I, per altra banda, els focus de promoció en el mercat britànic i el mercat francès també 
ens han donat molt bon resultat. Per tant, la valoració que en fem és molt positiva. I el 
model de cara al proper any, ens hem de seure amb els actors, amb tots els actors 
que fan Temps de Flors i valorar cap a on volem anar, si volem créixer cap als barris, 
de quina manera cal minimitzar –com deia també al senyor Lluc Salellas– l’impacte i 
les molèsties al Barri Vell. I, per tant, a partir d’aquí, llavors, decidirem cap a on hem 
d’anar i què hem de fer. 

Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la senyora 
Sílvia Paneque. També té diferents temes, si algun veiem que ens l’oblidem, ja l’hi 
recordaré. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Molt bé. Gràcies. Sí, donant resposta 
conjunta al senyor Calvo i al senyor Vázquez, amb relació a la plantilla de la Policia 
Municipal, estem en aquests moments negociant amb els delegats sindicals on 
pertoca, que és en la Mesa de Negociació, conjuntament amb la regidora Plana i jo 
mateixa específicament, pel tema de la Policia Municipal. Després ella també els pot 
donar més detall d’aquestes negociacions. 

En tot cas, el que hi ha sobre la taula en aquests moments és una oferta des de 
l’Ajuntament que nosaltres pensem que és justa, atenent una situació, efectivament, 
que estem per sota de la ràtio que seria desitjable. També dir-los que l’LRSAL fins fa 
poc temps tampoc ens permetia aquest tipus de contractacions; per tant, sí que ara és 
el moment d’anar posant aquesta plantilla. Aquesta i d’altres serveis de l’Ajuntament, 
doncs, que també tenen dèficits. 

Però, en tot cas, per a la Policia Municipal aquest mes de juny arribaran els tres agents 
que fa un any varen anar a formació. Aquesta és una especificitat que té la policia, que 
des del moment de la contractació fins que efectivament passen a ocupar la seva 
plaça passa un any de formació. Però arribaran aquests tres primers. Tres són les 
places que vam aprovar per al 2017, tres per al 2018 i tres per al 2019, més la 
consolidació de les sis places d’agent cívic. Per tant, estem parlant d’un total, si 
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calculem els tres que arriben ara aquest mes, de dotze agents més en aquest mandat. 
D’acord? 

Vostè em dirà, és el cent per cent del que necessitaríem, no? No, és molt més o és 
més del que teníem i requereix un esforç de 150.000 euros addicionals cada any en el 
pressupost municipal? Doncs, aquesta és l’oferta que en aquests moments hi ha sobre 
la taula, més millores salarials, que en aquests moments l’oferta que tenen per part de 
l’Ajuntament està entre el 15 i el 25 per cent d’augment en hora extra en funció de la 
categoria professional. De moment s’iniciaria en les hores extres de la Policia 
Municipal i posteriorment seria aplicable a la resta de la plantilla a partir de l’1 de gener 
de 2018. Li estic dient l’oferta que hi ha en aquests moments i que s’està negociant a 
la mesa. 

I per què comencem per la Policia Municipal i diem fins a l’1 de gener per a la resta de 
plantilla? Ho estem fent perquè la policia té, a part d’aquest any de decalatge i de les 
moltes activitats que han d’atendre, aquest estiu ens podem trobar amb l’aprovació 
d’un possible decret de prejubilacions que també, doncs, contribuiria a aquesta 
renovació de la plantilla, però també a tenir uns mesos de decalatge, que pensem que 
s’han d’afrontar amb aquest servei primer que en qualsevol altre. 

I al senyor Calvo, suplir…, jo no sé quina definició n’ha fet: és que és il·legal, senyor 
Calvo, el que vostè diu; per tant, no cal que ens ho plantegem. Ni és voluntat política ni 
ho podria fer encara que tingués la voluntat, però és que, a més a més, no la tenim. La 
contractació d’auxiliars, com vostè sap molt bé, s’ha fet per a tasques que precisament 
no es corresponen estrictament a les dels agents municipals de la Policia Municipal. 

Sobre les agressions que comentava el senyor Salellas, aquí l’únic que diré és que va 
haver-hi una actuació ràpida i exemplar per part de la Policia Municipal que va evitar 
que això no anés a allò que tenen la voluntat les persones que ho han provocat, que 
és que hi hagi una notorietat i un ressò. Per tant, aquí no diré més que l’actuació 
policial va ser exemplar. 

Respecte al SIAD i la continuïtat del projecte d’atenció a infants de dones o a unitats 
familiars on hi ha hagut violència de gènere, efectivament, tindrà continuïtat amb la 
fórmula actual fins al desembre d’aquest any 2017, i estem veient ja tota la voluntat 
política i així s’ha encomanat perquè tingui continuïtat en el temps i, per tant, 
s’incorpori com un recurs ja del SIAD. I s’ha encarregat de quina manera, doncs, 
podríem donar continuïtat a aquest projecte ja d’una manera més sostenible i estable 
més enllà del desembre del 2017. 

Els 30.000 euros de DipSalut, jo ara mateix com que ja vàrem tenir una confusió una 
vegada amb una subvenció perduda i que llavors resulta que hi havia dues 
convocatòries i ho vam presentar en segona convocatòria, si m’ho fa arribar, li ho 
podré contestar amb més detall, perquè tal com ho referencia, jo ara no sé exactament 
de què m’està parlant. 

Això ja m’ho havia preguntat, el tema de SOS Racisme, oi?, i si tindríem una reunió 
amb ells per veure campanyes de sensibilització respecte a actituds racistes que es 
puguin donar. La feina més important que fem amb SOS Racisme –hi ha una reunió 
pendent per veure com podem col·laborar–, però la feina més important que fem en 
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aquest àmbit de sensibilització de la ciutadania és a través de la xarxa de centres 
cívics i activitats específiques d’aquest tipus. 

Respecte a la dispersió de convenis –perquè convenis sempre n’hi ha, eh?, el que hi 
ha és diferents modalitats de gestió dels locals socials–, aquesta és una pregunta que 
ens va fer el Grup Municipal d’Esquerra Republicana, que vàrem respondre. Entenc 
que les respostes arriben a tots els grups municipals, però, si no, els la faríem arribar 
també. Es correspon a les especificitats de la xarxa, justament, d’entitats i 
associacions que hi ha als diferents barris. 

L’entitat veïnal que pot tenir, per exemple, o d’associacions Santa Eugènia amb el 
conveni que hi ha, per exemple, amb l’antiga Salvador Allende, actualment l’Ateneu 
Eugenial, no pot tenir res a veure amb la realitat veïnal o d’entitats d’un altre barri; per 
tant, es van estipulant en funció de les ànimes i de les xarxes que hi hagi als diferents 
barris de Girona. Per tant, jo entenc que això no és un problema, que és una riquesa. 

I al Pla especial de les Pedreres, en principi en el pròxim plenari vindrà l’aprovació 
definitiva després d’haver passat la fase d’al·legacions i resposta d’al·legacions, que, 
de fet, vostès són els únics que han presentat al·legacions; per tant, deuen saber molt 
bé que els hem respost i que, per tant, l’aprovació definitiva va al plenari. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora 
Paneque. I ara el senyor Berloso. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyor alcaldessa. Senyora Veray, 
respecte, vull dir, a aquesta plaga de mosquits aquí a les voltes de Sant Francesc, al 
començament, venint de la plaça Catalunya, demà mateix, vagi per endavant que 
enviarem la brigada de plagues perquè s’ho miri. Però aquest és un problema que 
tenim generalment, vull dir, doncs, en diferents porxos de la ciutat. Queden bastant 
dissimulats i els propietaris de gossos i bestioles no controlen i fan les seves 
necessitats i després produeix aquestes situacions desagradables. 

Llavors, vull dir, la senyora Costa parla dels pressupostos participats de Montjuïc, no?, 
que va haver-hi diferents projectes i tal. Vejam, sí que aquí va haver-hi una confusió i 
ara no voldria jo tampoc ni donar culpes ni a uns ni als altres: a les diferents 
comissions, a les assemblees i a les comissions de retorn i tot això hi assisteix 
l’associació, hi assisteixen els tècnics de l’Ajuntament, hi assisteix el regidor que en 
aquell moment…, ens distribuïm responsables de pressupostos participats, i el mateix 
regidor de barri. Allà, vull dir, doncs, possiblement hi va haver una confusió i un 
projecte –un–, un projecte va dir que no s’havia considerat. Evidentment, també saben 
vostès, i algú de vostès va assistir a l’última de reunió que tenim de comissió mixta, 
que és allà on, perquè no es donin casos d’aquests, s’exposa tots els projectes que es 
presentaran per cada un dels barris. Aquest barri no hi va assistir i després, vull dir, 
quan va veure això reflectit en el butlletí va ser quan va elevar la queixa, vàrem mirar 
de solucionar-ho i han pogut votar aquest projecte. I aquesta és la situació respecte als 
projectes de Montjuïc. 

Senyor Granados, sobre la qüestió de consums d’aigües en els barris, que diu que els 
que consumim som l’Ajuntament. Evidentment, l’Ajuntament consumeix aigua i Déu 
n’hi do la que consumeix perquè tracta d’atendre tots els diferents jardins que existeix 
reg automàtic i que siguin regats. Així i tot, aquest que vostè manifesta del Museu 
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d’Art, doncs, hi farem anar; és possible que hi hagi alguna avaria en algun d’aquests 
regs automàtics i ho mirarem i ho solucionarem. 

Senyor Salellas, el mirador dels Maristes, que diu que ha estat una setmana tancat, jo 
no sé si és exactament una setmana o quan, o deu dies, jo en aquest moment no li ho 
puc precisar. Sí que és cert que ha estat uns dies tancat pel fet que sap que allà, vull 
dir, diferents associacions varen treballar per Temps de Flors en diferents projectes. 
Una o unes, ara en aquest moment exactament no ho sé. Doncs, varen començar el 
desmuntatge i es va anar allargant el desmuntatge i per qüestions de seguretat no es 
van obrir els jardins dels Maristes. 

Senyora Roca, vostè diu «sembla que els pressupostos participats d’aquest any, 
doncs, no han anat prou bé», i es refereix vostè, diguem-ne, als barris de Montjuïc, 
Santa Eugènia i Sant Pau, com a destacats. Els de Montjuïc, imagino que ve per la 
mateixa pregunta que ha fet la senyora Costa i, per tant, crec que queda contestat.  

Santa Eugènia, vull dir, per la presència d’un regidor del seu grup que va estar a 
l’assemblea de retorn, és cert que allà no és que no hagi funcionat, és que, en tot cas, 
hi va haver una discussió entre la mancomunitat que representa veïns i uns veïns, vull 
dir, doncs, que acaparaven d’alguna manera els projectes, la mancomunitat, etcètera. 
Bé, allà es va fer l’assemblea, els que tenien dret a presentar projectes els varen 
presentar i varen tindre d’acceptar allò que el reglament actual contempla. I que, 
evidentment, totes aquestes experiències les tenim en compte per quan acabem de fer 
el repàs tindre-les així.  

I a Sant Pau, doncs, bé, una altra picabaralla –que també va haver-hi un representant 
seu a l’assemblea i pot, diguem-ne, afirmar el que manifestaré–: allà també hi ha una 
espècie de lluita entre l’associació de veïns, que presenta un projecte, i l’AMPA de 
l’Escola Marta Mata, em sembla que és aquella, que en presenta un altre sobre un 
parc, no? Bé, són dos… Com que és el mínim, presenten el mínim, després, resulta 
que poden haver-hi aquestes diferències entre, diguem-ne, persones del barri que 
tenen el dret de presentar projectes. I nosaltres, tal com marca el reglament, vàrem 
tindre d’acceptar aquests dos projectes, i que són els que s’han passat a votació. 

Gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): I després quedaria –perdó– aquella manifestació, i 
en tot cas, no sé si correspon a la senyora Planas, que assegurem que els projectes 
socials quedin garantits, vull dir, pels pressupostos ordinaris. 

(Comentaris de fons.) 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): He fet una petició que els pressupostos 
socials quedessin garantits en els pressupostos ordinaris. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. I ara la senyora 
Planas… 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, jo el que responc és la reclamació…, bé, el 
Centre Verd, m’esteu comentant el Centre Verd. Em sembla que me n’han parlat la 
senyora Pèlach i el senyor Albertí, si no vaig errada. Bé, avui ja està tancat el Centre 
Verd; avui, si hi haguessin anat, ja està tancat. 

La setmana passada vàrem enviar un tècnic… (comentaris de fons) No, no, serà 
casualitat, però la setmana passada vàrem enviar un tècnic perquè se’ns deia que ja 
tancaven, que ja marxaven, ens varen donar una data, ens varen dir: «Aquest 
diumenge serà l’últim dia que tindrem obert, el dia 19 vindrem a treure totes les 
estructures…» que tenen, vindrà un camió a treure totes les estructures. I, per tant, ja 
disposarem d’aquella zona demà, em sembla que serà demà. I hi aniran tècnics de la 
casa, perquè estem pactant amb ells també que ens deixin aquelles instal·lacions que 
no necessitin; instal·lacions, vull dir l’adequació, perquè ens la deixin tal com nosaltres 
creiem que ens l’han de deixar. I, per tant, el Centre Verd a la zona d’allà no el 
tornaran a veure obert, si no és a Salt.  

Pel que fa a les sancions que es poden posar, bé, això nosaltres el que sí que podíem 
fer era recuperar-ho d’ofici, o sigui, anar allà, treure-ho tot i llavors cobrar-los el que 
ens ha costat a nosaltres entrar d’ofici. Però pel que fa a les sancions, haurem de 
mirar si realment el contracte preveu alguna sanció… Sí, bé, jo crec que el contracte 
no preveu cap sanció en el contracte i, per tant, creiem que sancionar no serà 
possible. Ho he preguntat al secretari perquè em digui si realment podem sancionar. 
Nosaltres mirarem de fer tot el possible per poder sancionar, però també hem de 
complir la normativa del que se’ns diu. 

Pel que fa a la zona blava i verda, que em sembla que m’ho ha preguntat el senyor 
Albertí, no?, o la senyora Pèlach, la senyora Pèlach m’ha preguntat això de la 
subrogació del personal de la zona blava i verda. Li ho explico: a veure, hi ha una 
persona que es va jubilar i que sí que en aquell lloc ha entrat un discapacitat. També li 
explicaré que nosaltres tenim una borsa, aquesta borsa realment no és una borsa per 
a persones amb discapacitat. Si no han sortit ara les bases, si no s’han tret ja, estan a 
punt de sortir, s’han creat unes bases per a aquest tipus de personal, per a persones 
amb aquestes característiques. I vàrem tenir la no sé si dir sort o… que la persona que 
estava a la borsa que li tocava entrar reunia les característiques de discapacitat i per 
això aquesta persona va entrar i reuneix les característiques. És veritat que no teníem 
borsa i ara ja hi ha les bases elaborades i si no ha sortit ja, aquesta setmana que ve 
sortirà una borsa amb les bases, amb les característiques de discapacitat, tal com 
havíem acordat. 

Jo crec que no tinc res més. Moltes gràcies. 

Perdó, senyor Albertí, sembla que li tingui mania, que li tinc molt de «carinyo». 
Perdoni. Bé, primer, disculpar-me, perquè és que jo no l’havia entès abans, i he sentit 
fons de contingència, la veritat és que no l’havia entès.  

Sí s’esgota el fons de contingència, haurem de buscar partides, si és necessari, per tal 
de pagar les indemnitzacions que ens corresponguin. Seran partides dels diferents 
grups. Igual que ara hem portat un canvi de partida, portaríem al Ple canvis de partides 
si fossin necessaris per poder pagar les indemnitzacions si s’ha esgotat el fons de 
contingència. 
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I ara ens queden pendents, encara no hi ha hagut resolució, tres litigis amb tres 
treballadors dels serveis socials, amb els tres que queden actualment, bé, que encara 
no hi ha hagut el judici i, per tant, estem esperant que ens diguin el dia. 

No sé si ara li he respost bé. Moltes gràcies. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): És el tema de la campanya que 
havíem fet fa temps sobre pujar escales dintre de l’Ajuntament, si es podia reprendre. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, sí, ja ho comentarem. No 
l’havíem entès. D’acord. Molt bé. Doncs, ara el senyor Alcalà, si us plau. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. La senyora 
Veray, en relació amb els ressalts del carrer de la Rutlla, bé, jo allà no vaig complir la 
meva paraula, era donar compliment que es fes un pressupost participat en què havien 
demanat que s’arreglessin aquests ressalts. Referent als que em demana, mirarem el 
seu estat.  

Sí, que és cert, això ja fa molts anys que hi és, és que està fet perquè la gent 
pràcticament hagi de parar, perquè és un encreuament. Però, en tot cas, ho revisarem 
i si cal condicionar-lo, ja sap que jo no sóc partidari d’aquests elements, però tot i així 
alguns puntualment els deixem. 

Senyor Vázquez, demana on fer els aparcaments per fer el descans els autobusos. Li 
recordo que anteriorment, a l’anterior estació d’autobusos no hi era aquest espai allà a 
dins de l’estació; ara se’ls dóna com a alternativa Fontajau i no allà, perquè si tothom 
hagués d’aparcar, tampoc tindríem temps. 

Senyor Granados, l’oficina de Girocleta està oberta fins a les 19:30 hores, excepte a 
l’estiu, és a dir, des del 23 de juny fins a l’1 de setembre, en què es fa jornada 
intensiva fins a les 15:00 hores. (Comentaris de fons.) Sí, doncs, aquest és l’horari, 
mirarem a veure què ha passat. Però, vull dir, encara avui haurien d’estar fins a les 
19:30; a partir del dia 23 faran l’horari d’estiu. Hi ha un telèfon de contacte que és el 
972 21 91 81. Bé, però revisarem a veure què ha fallat. 

Senyora Ester Costa, no he entès el nom del carrer en el qual diu que demanen un 
semàfor, si m’ho pot repetir.  

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Cantonada Anton Agullana. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Anton Agullana… 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Surt en el Google, eh? 

(Rialles.) 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, sí, jo ja puc agafar el Google i mirar-ho, però és 
que no sabia el nom del carrer, que havia agafat Montilivi, però no el nom, l’Anton 
Agullana. Ho mirarem i li contestarem els motius, i si és necessari, doncs, mirarem de 
col·locar-lo. 
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També m’ha comentat els conflictes que hi ha en temes de mobilitat al sector de 
Montilivi. Un dels conflictes, el tema, imagino que és aquest que s’ha comentat i que 
després li donaré la resposta més detallada, que ha preguntat exactament el senyor 
Pere Albertí en relació amb el desplaçament dels estudiants. Efectivament, tenim 
detectats problemes de voreres: hi ha algunes que són inexistents i n’hi ha algunes 
que anem arreglant. I anem fent a mesura que podem a tota la ciutat. 

El senyor Terés preguntava pel garatge Forné: efectivament, hi ha un estudi que es va 
encomanar i que ja el tenim i que els tècnics l’estan revisant. L’estudi parla d’una baixa 
qualitat dels materials. Pensem que només està protegit el que és la façana. Parla d’un 
mal estat dels materials i que aquests són de baixa qualitat. En qualsevol cas, els 
tècnics ho estan analitzant. I dir-li també que el Departament de Cultura també s’haurà 
de pronunciar. 

Referent a la plaça d’Espanya, el procés participatiu, ho he comentat en diferents 
preguntes que m’han anat fent. Recordo el senyor Salellas que m’ho va preguntar el 
dia 13 de març, fa un parell de plenaris, i li deia que s’havia de fer un estudi, que 
estàvem treballant en un esborrany del que es pot fer. Hi ha tres propietaris: Adif, un 
particular i l’Ajuntament, i això no ens dóna massa marge per poder fer un procés 
participatiu. Però sí que estem treballant en una participació de ciutadans i ciutadanes 
del sector. I que, per descomptat, vostès estaran informats d’aquest procés i hi podran 
dir, nomes faltaria, la seva. 

Senyor Albertí, referent a la problemàtica del transport d’alumnes de l’Institut Narcís 
Xifra, estem estudiant diferents opcions per tal de donar resposta o ja sigui per TMG, 
pel Consell Comarcal o alguna ruta específica. També analitzarem, per això cal aquest 
estudi, els horaris, els costos, el nombre d’alumnes. 

I també dir-li que no és l’únic centre que presenta aquesta problemàtica i que 
intentarem, estem treballant per veure si podem donar resposta a aquests 
desplaçaments. Jo he reiterat que TMG fa transport urbà en la línia urbana i la part de 
centres, però també entenc que hem de buscar solucions i per a això estem treballant. 

Senyor Calvo, referent al tema dels aparcaments del Barri Vell, és molt complex, com 
es pot imaginar. Tampoc sé si es refereix a la part alta, la part baixa… La part alta? La 
part alta, per exemple, vàrem tenir una reunió amb els veïns de la plaça Sant 
Domènech, no sé si se’n recorda, perquè també va sortir a la premsa. Allà quan es va 
presentar una proposta que prèviament amb el regidor de barri havíem parlat amb 
l’associació de veïns, els veïns directament afectats varen venir amb una problemàtica 
de la qual nosaltres no teníem coneixement. Davant d’això, el que vàrem decidir és 
deixar-lo com està, amb vista a trobar alguna solució. Ara com ara, a ells ja els anava 
bé com ho tenien. Però, efectivament, allà cal, com a molts llocs de la ciutat, trobar 
una resposta que vagi bé. 

En relació amb la pregunta que m’ha fet sobre els furgons blindats, avui, precisament, 
hem obert el sobre número 2 de la contractació, a la qual han vingut els dos companys 
que té a la seva dreta i esquerra. Quan l’Ajuntament va assumir la gestió del servei 
d’estacionament amb l’horari limitat, el que va fer és adjudicar-lo a l’empresa que tenia 
contractada anteriorment. Transcorregut un període que va estar funcionant, el que es 
va veure que per imports s’havia de fer un concurs. A partir d’aquí, el que s’ha fet és 
un concurs, ja li deia que avui, precisament, hem obert el sobre número 2. 
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Aquest concurs és molt restrictiu, perquè les condicions són molt estrictes per a les 
empreses de seguretat. La prova està que només s’ha presentat una empresa. Es 
requereix tenir furgons blindats, vigilants de seguretat i fins i tot que poden portar i 
utilitzar armes de foc. Per tant, va molt limitat, que precisament per això suposo que 
només s’ha presentat una empresa. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I per finalitzar, hi 
ha hagut diverses reflexions al voltant de l’streaming, i és cert. En aquells mesos que 
havia anat molt malament vam estar-hi treballant, des de l’Oficina de Comunicació van 
realitzar diferents canvis i havien anat bé fins avui. Avui és cert que hi ha hagut 
algunes queixes. Creiem que pot ser un tema d’exploradors, perquè, per exemple, els 
que utilitzaven el Firefox ha anat perfectament; per tant, ho estem esbrinant. 

Ja ara, com que hem tingut aquestes queixes, ja s’ha anat parlant amb alguns dels 
usuaris per saber exactament quines són les especificacions tècniques concretes dels 
usuaris que han tingut aquests problemes amb l’streaming. I esperem, doncs, que ara 
puguem trobar ja definitivament la resposta. De fet, gràcies a haver anat treballant 
abans hem pogut reduir algunes despeses del servidor, això és cert, però ara hi ha 
alguns usuaris que encara avui han tingut problemes i estem mirant d’esbrinar a veure 
si ho podem acabar de reconduir.  

En tema de reculls de premsa i de subscripcions, pensin que les condicions són 
limitades, no són il·limitades; per tant, són eines de treball utilitzades per la mateixa 
Oficina de Comunicació o d’altres que són subscripcions utilitzades especialment per 
l’Àrea de Secretaria, de BOE i de BOP. Per exemple, els regidors no tenen accés als 
codis per a l’Agència Catalana de Notícies, per exemple. Vull dir, no és un tema de 
govern ni de no, sinó que és una eina de treball de l’Oficina de Comunicació i, en 
principi, no tenim pensat fer modificacions en aquest sentit. 

I en tercer lloc, respecte a aquest informe d’Hisenda, que m’imagino que es refereix al 
que n’ha parlat un mitjà de comunicació, doncs, evidentment, nosaltres no en tenim 
absolutament cap coneixement i, per tant, no li puc donar resposta; no tenim ni idea 
d’on poden treure, doncs, les informacions, si és que són informacions o no sabem si 
és informació o són invencions que apareixen allà. I, per tant, nosaltres no en tenim 
cap coneixement ni se’ns ha traslladat mai res relativament a això i, per tant, no li puc 
donar cap explicació, absolutament res, perquè no sabem ni si és cert ni si no, ni en 
tenim cap coneixement. Exactament igual que vostè, suposo. (Comentaris de fons.) 
Perfecte, doncs, estem exactament igual. 

I no s’aixequin, em sap greu, els regidors no s’aixequin, tenim un parell de minuts que 
hem de fer un parell de juntes generals, però el públic sí que ha de deixar un moment 
la sala. 

Moltes gràcies. 

I dit això, quan són les deu i deu minuts del vespre, s’aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 
 


