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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 12 DE SETEMBRE DE 
2017. 
 
A la Ciutat de Girona, a les sis i set minuts de la tarda del dia a dotze de setembre 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 Mir, amb 
l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar 
sessió ordinària. 
 
ASSISTENTS: 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 
Sr. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
 
Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carlos Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA 
1. ACTA 

Aprovació acta Ple ordinari de 10 de juliol de 2017. 
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2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
* Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 
* 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 segon trimestre de 
2017. 

 
4. RATIFICACIONS 

* Decret de l’Alcaldia de data 19 de juliol de 2017 relatiu a requeriment 
excepcional a l’empresa “Societat Estatal de Correos i Telégrafos, SA”, per 
tal que continuï realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels 
serveis postals de l’Ajuntament de Girona, signat en data 28 de novembre 
de 2014. 

 
PROPOSTES 
Comissió Informativa d’Alcadia 
5. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Ricard 

Calvo Pla. 
 
Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació 
6. Adhesió a la iniciativa de la Declaració Basca. 
7. Modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres per a la seva 

adaptació a normativa vigent. 
 
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 
8. Resolució hores no prestades els mesos de novembre i desembre 2016 i gener, 

febrer i març 2017. 
9. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l’import del 8% de les facturacions 

corresponents al quadrimestre novembre 2016 – febrer 2017. 
10. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l’import del 5% de les facturacions 

corresponents al quadrimestre novembre 2016 – febrer 2017. 
11. Abonament a EULEN, SA, de l’import del 8% de les facturacions corresponents al 

quadrimestre novembre 2016 – febrer 2017. 
12. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert 

amb la “Fundació Mas Xirgu”. 
13. Aprovació Compte General exercici 2016 de l’Ajuntament de Girona. 
14. Transferència de crèdit entre partides – Pressupostos participats 2017. 
15. Operació de crèdit Transports Municipals del Gironès SA, exercici 2017. 
16. Requeriment a la societat Balsol 2001, SA d’informació complementària per la 

sol·licitud presentada per la revisió de tarifes de rotació i abonaments per l’exercici 
2017 de l’aparcament soterrani del sector carrer Sta Eugènia – Parc Central. 

17. Requeriment a Saba Aparcamientos, SA d’informació complementària per la 
sol·licitud presentada per la revisió de tarifes de rotació i abonaments per l’exercici 
2017 de l’aparcament soterrani de Berenguer i Carnicer. 

18. Acord d’adhesió al Conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament 
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de Girona de col·laboració en matèria tributària. 
19. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona 

núm. 13 – PA 100 – carrer Pedret. 
20. Verificació del text refós de la Modificació puntual núm. 64 de Ajustos de sistemes 

del sector de Mas Xirgu. 
 

21. PROPOSTES URGENTS 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 
22. Moció que presenta l’entitat Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat per exigir 

al Govern de la Generalitat l’increment de la despesa en salut i reduir així les llistes 
d’espera i posar fi a la situació d’emergència en què es troba la sanitat pública a 
Girona i a Catalunya. 

23. Moció que presenta l’entitat CCOO en relació a la violència masclista. 
 
MOCIONS  
24. Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) de rebuig als atacs violents i efectes 

de la turismefòbia. 
25. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES de condemna de l’operació de 

Catalunya. 
26. Moció que presenten els grups municipals de CiU i PSC en suport a la candidatura 

de la Sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat de la UNESCO. 

27. Moció que presenten els grups municipals de CiU i PSC en suport a l’educació 
inclusiva dins el sistema educatiu català. 

28. Moció que presenta el grup municipal CiU de rebuig als atemptats terroristes de 
Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i 
d’emergències. 

29. Moció que presenta el grup municipal CUP - Crida per Girona per congelar la 
decisió d’impulsar el Festival Internacional de Circ a Girona. 

 
PART DE CONTROL 
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, des de la resolució número 2017009041 a la número 
2017017457, des de 1 de juliol de 2017 fins a 31 d’agost 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 7 de juliol 
de 2017 (ordinària), 14 de juliol de 2017 (ordinària), 21 de juliol de 2017 (ordinària) i 28 
de juliol (ordinària). 
 
30. PRECS I PREGUNTES. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin aquests minuts de 
retard. Molt bona tarda i benvinguts. Anem a donar inici al Ple de la Corporació de 
setembre d’enguany. 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, hi hauria 
l’aprovació de l’acta del Ple ordinari, en aquest cas, de 10 de juliol. Crec que no hem 
rebut cap rectificació, no sé si n’hi ha cap a efectuar i, si no, si ningú m’expressa el 
contrari, podem considerar l’acta aprovada per unanimitat. Endavant. 
 
 
VOTACIÓ 
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió del Ple ordinari de 10 de Juliol de 2017. 
 
 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al segon punt de 
l’ordre del dia, que és el d’Informes de Presidència, que els recordo que com a 
Informes de Presidència no hi ha la possibilitat d’intervenció posterior, informo i no 
donaré paraules, com sempre. En primer lloc, coneixen tots vostès que, per part de 
l’Alcaldia, jo mateixa vaig subscriure o decretar un decret donant ple suport al 
referèndum que s’ha convocat per al proper 1 d’octubre, que el Parlament de 
Catalunya ha convocat per al proper 1 d’octubre. I en aquest decret jo mateixa em 
comprometia a fer-los trasllat i fer-ne trasllat públic que havia signat aquest decret. 
 
Som un ajuntament que clarament sempre hem demostrat, que hem defensat i 
defensarem sempre la democràcia, perquè estem parlant de democràcia. A més a 
més, som un ajuntament que majoritàriament s’ha posicionat clarament a favor del dret 
a decidir, jo mateixa en moltes ocasions així ho he deixat palès. Recordin fins i tot 
algunes interpel·lacions que vaig contestar i que em referia al dret natural i a la 
prevalença dels drets fonamentals sobre qualsevol altra cosa, amb les quals m’hi 
reafirmo. És més, la majoria de regidors i regidores que conformem aquest Ajuntament 
pensem exactament igual, per tant, sense voluntat de traslladar cap responsabilitat a 
ningú sé que la majoria hem signat junts aquest decret, la qual cosa agraeixo també. 
Ahir va quedar palès que la majoria del poble de Catalunya, la majoria dels nostres 
veïns i veïnes estan d’acord a votar, i moltíssims a votar sí, però estan d’acord a votar. 
Tenint en compte que la meva obligació és la d’ajudar que aquests veïns i veïnes 
puguin veure les seves aspiracions acomplertes i que puguin decidir igual com a 
persones, com a persones lliures han de poder decidir en llibertat què i què no volen 
ser, també com a col·lectiu també han de poder decidir què o què no volem ser, jo crec 
que era important subscriure aquest decret, posar-nos al costat del Parlament, posar-
nos al costat del Govern, posar-nos al costat del president de la Generalitat de 
Catalunya. 
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I sí que en tot cas i perquè quedi clar, i sempre ho he dit així, jo assumeixo la 
responsabilitat, en aquest cas, com a alcaldessa assumeixo tota la responsabilitat 
formal, si més no, d’aquests actes, el meu contracte amb la ciutadania així m’hi obliga, 
entenc que així m’hi obliga i, per tant, faré tot el possible perquè l’1 d’octubre hi hagi 
les urnes, de fet, l’1 d’octubre hi haurà les urnes a Girona. I així me mostro al servei de 
tothom tant dels que volen votar, com dels que no volen votar, i dels que volen votar 
tant als que volen votar sí, com els que volem votar no i que així lliurement i sense por 
facin el que vulguin, el que vulguin. En fi, com que hi havia el compromís de traslladar-
ho al Ple i perquè consti tot això en acta, doncs així ho faig i així ho he traslladat. 
 
I també saben que tinc costum –ho faré ràpidament– de fer un breu resum d’informe 
respecte a les obres del projecte ferroviari. En principi les obres que corresponien a la 
UTE referent a les sortides d’emergència, en principi s’han d’acabar a finals d’octubre. 
Quant a les reposicions, la del sector nord en principi també a finals d’octubre hauríem 
d’acabar, tot i que queda pendent la jardineria, que saben que després ens devem a la 
situació climatològica i en principi ha de fer fred i, per tant, possiblement anirem a 
novembre, però excepte jardineria que hem d’esperar el moment adequat, també totes 
les obres de reposició del sector nord haurien d’acabar finalitzades a l’octubre o 
diguem novembre. I també el 15 d’octubre en principi s’han d’iniciar les obres de 
reposició del sector sud que en principi han de ser de dos mesos, en principi. I, per 
tant, sembla que pels pèls, però estaríem encara mig dintre..., estaríem dins de 
calendari, de fet, però veurem, em sembla..., del calendari no estem en absolut dins 
del calendari, estem dins de l’últim cronograma que ens van facilitar, que en cap cas 
vam acordar, ho repeteixo sempre, no va ser un cronograma acordat, va ser facilitat i 
sembla ser que estan complint aquell cronograma. Quant a la marquesina de plaça 
Espanya, també sembla ser que en un termini de trenta dies, també el mes que ve, 
sembla ser que poden començar el seu desmuntatge, per tant, sembla ser que tot 
aniria dins del cronograma que se’ns va entregar fa uns mesos. 
 
I en darrer lloc saben també vostès que faig sempre una referència a l’observatori 
econòmic, especialment en el que fa referència al mercat de treball. Enguany aquest 
mes d’agost hi ha hagut un augment en unes cent dotze persones, si no m’equivoco –
ara no ho veig, però ho he vist abans–, tot i que la variació interanual és cert que torna 
a ser per quaranta-cinquè mes consecutiu la tendència de la reducció, això és 
important. Tot i aquest petit increment de les persones aturades registrades el mes 
d’agost, igualment és el mes d’agost amb les xifres d’atur més baixes dels últims vuit 
anys i, per tant, això també és important destacar-ho, així com que cal anar, si 
recorden els darrers mesos ho hem anat dient cada mes, cal anar a l’any 2008 per 
trobar ja dades inferiors d’atur en mesos en aquest cas d’agost. M’agradaria destacar 
un parell de coses, perquè repassant aquest informe me sembla que pot ser 
interessant d’assenyalar i és tenir en compte que cada vegada ens anem acostant 
més, ja quasi som a la xifra que la meitat de les persones aturades són de menys de 
sis mesos, que consten registrades, això és una molt bona dada, vol dir que s’estan 
reduint a l’atur especialment en les demandes de més llarga durada i això és bo, 
perquè que al final esdevinguin persones aturades de menys de sis mesos és correcte, 
perquè pot ser a vegades entre fer tramitacions i tornar a trobar una altra feina..., però 
els que ens preocupen moltíssim..., tots, però els que ens preocupen molt són els de 
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llarga durada i sembla que la tendència és d’anar-los reduint i sempre hem destacat 
que això és molt difícil, és la principal dificultat de les administracions perquè solen ser 
usuaris que presenten més dificultats en diferents sentits i, per tant, ho volia destacar. 
Així com també m’agradaria destacar, perquè és important tenir-ho en compte, que 
d’aquestes persones aturades el 80 per cent quasi, 79 «i pico» –ho he sumat jo, 
espero no haver-me confós–, però quasi el 80 per cent tenen estudis primaris o 
menys. I per què faig aquesta reflexió? Perquè és important tenir-la present, perquè és 
important seguir treballant perquè cada vegada més persones continuïn amb els 
estudis, perquè els nostres joves continuïn amb els estudis, continuar amb els estudis 
és la principal fórmula per atacar l’atur. I, per tant, per nosaltres és una prioritat, les 
dades ho ratifiquen i continuarem treballant en aquesta línia d’aquestes mesures 
d’aconseguir el retorn dels joves que potser havien abandonat els seus estudis 
primaris o d’educació general perquè retornin al sistema educatiu general, que és la 
millor fórmula per reduir l’atur. 
 
I finalment, quant a afiliacions, que saben que sempre faig una petita repassada, 
doncs també hi ha hagut una miqueta més d’augment. És evident que cada vegada 
aquest augment ha de ser menor, perquè a mesura que aquest número és bastant 
important, doncs és lògic que no n’hi hagi sempre tantes. Pensin que el moment més 
àlgid que es considerava plena ocupació, doncs hi havia 71.900 persones afiliades i 
ara estem parlant de 70.450 i tampoc ha augmentat ni molt menys en aquestes 
proporcions el padró, per tant, és cert que aquí l’evolució és molt positiva i està bé, és 
correcte i és molt positiu. És només un 2,19 més per cent més que l’any anterior, però 
en canvi, si parlem en xifres, estem parlant de més de..., d’unes 1.500 persones més 
afiliades i, per tant, aquesta és una dada que també m’agrada destacar. I, com sempre 
no em refereixo a les dades de contractes perquè és cert que poden ser enganyoses, 
són molts, la majoria ho sabem, que no són contractes indefinits i hem de treballar i 
treballar de valent perquè aquesta tendència mica en mica –que és veritat que és 
generalitzada– es vagi canviant i que n’hi hagi cada vegada més de contractes de més 
qualitat i no tant d’aquests que ho són de menys, però crec que he intentat fer una 
miqueta el resum del més destacable d’aquest darrer mes. 
 
 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 
* Sentència núm. 79, de 16 de maig de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
298/2016, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia- 
Presidència en data 8 de juliol de 2016, pel que se li va denegar la reclamació de 
quantitat sol·licitada a l'Ajuntament de Girona, d'import 4.556,90 €, més el 10% 
d'interessos, corresponent a la quantitat que va deixar d'abonar-li una empresa de 
serveis, per no tenir aquesta empresa cap relació contractual amb l'Ajuntament de 
Girona ni tampoc amb la recurrent. 

 
* Sentència núm. 115, de 23 de maig de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
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381/2016, interposat per la part recurrent contra l'acord adoptat per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 21 d'octubre de 2016, en virtut del qual es va 
desestimar la petició d'indemnització derivada de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per danys al vehicle de la seva propietat al sector de 
Fontajau. La reclamació desestimada s'elevava a la quantia de 1.308,30 euros. 

 
* Sentència núm. 120, de 24 de maig de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 84/2017 
B, interposat per la part recurrent contra la desestimació per silenci administratiu 
del recurs de reposició interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència 
en data 26 d'octubre de 2016, d'imposició de sanció per import de 200 €, en el 
marc de l'expedient sancionador núm. 1224330, per no utilitzar el cinturó de 
seguretat, o no fer-ho adequadament, el conductor del vehicle. 

 
* Sentència núm. 127, de 15 de juny de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 18/2017 B, 
interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en 
data 23 de novembre de 2016, d'imposició de sanció per import de 200 €, per la 
comissió d'una infracció de trànsit consistent en no obeir els senyals o les ordres 
dels agents de l'autoritat en servei de regulació del trànsit el dia 14 d'agost de 
2016. 

 
* Sentència núm. 482, de 28 de juny de 2017, del Tribunal Suprem, Sala del Penal, 

dictada en el recurs de cassació núm. 1454/2016, en virtut de la qual es 
desestimen els recursos de cassació interposats per les recurrents contra la 
sentència núm. 289, de 18 de maig de 2016, dictada per l'Audiència Provincial de 
Girona, Secció Tercera (penal), en el rotlle de Sala núm. 39/2015, (penal) de 
Girona, en virtut de la qual es va absoldre a un funcionari de la Policia Local de 
l'Ajuntament de Girona del delicte d'homicidi per imprudència i a l'Ajuntament de 
Girona com a responsable civil subsidiari. 

 
* Sentència núm. 146, de 29 de juny de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 370/2016 
C, interposat per la societat recurrent contra la desestimació per silenci 
administratiu de la reclamació formulada a l'Ajuntament de Girona en data 6 de 
juny de 2016, de pagament de quantitat pendent pels serveis realitzats més els 
interessos. 

 
* Sentència núm. 126, de 12 de juliol de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
154/2016, interposat per la recurrent contra l'acord adoptat per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 4 de març de 2016, en virtut del qual es va desestimar la 
reclamació per responsabilitat patrimonial efectuada en data 26 de març de 2015 a 
l'Ajuntament de Girona, per danys a un vehicle al col·lidir amb una pilona hidràulica 
situada al carrer Voltes d'en Rosés/Cort Reial, el dia 17 de desembre de 2014. La 
reclamació desestimada s'elevava a la quantia de 2.243,58 €. 
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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. 

 
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 segon trimestre 2017. 
 
* L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 
(LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
estableix les obligacions trimestrals de subministrament d'informació per part de 
les Entitats Locals (art. 16), que s'haurà de fer per mitjans electrònics a través del 
sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti 
als efectes (art. 5.1 ). 

 
Per tal de suportar aquesta tramesa d'informació es facilita accés al sistema 
informàtic de l'Oficina de Coordinació Financera de les Entitats Locals per a la 
comunicació de les dades d'execució pressupostària corresponents al segon 
trimestre de l'exercici 2017 i establint un termini de remissió fins el 31 de juliol de 
2017 a les 24:00 hores. 

 
Així mateix, la Regla 52 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 
s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, i en compliment de 
l'establert a l'art 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
estableix l'obligació de la Intervenció de remetre al Ple de la Corporació 
informació en relació a l'execució dels pressupostos i del moviment i situació de la 
tresoreria d'acord amb el format i periodicitat que estableixi el mateix plenari i que 
en conseqüència ha estat recollit a les bases d'execució (base 75a) la informació 
mínima a subministrar. 

 
En data 18 d'abril s'ha procedit per part de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE), previ anàlisi i estudi de les participacions i 
activitat, a la classificació de les entitats dependents de l'Ajuntament de Girona 
resultant una ampliació considerable del perímetre de consolidació als efectes de 
comptabilitat nacional, considerant com Sector Administracions Públiques les 
següents, i que per tant, estaran afectes a la normativa d'estabilitat 
pressupostària : 
 
Entitat local : 

− Ajuntament de Girona 
Organismes Autònoms : 

− Organisme Autònom d'Educació Musical 
− Organisme Autònom Patronat Call de Girona 

Consorcis adscrits : 
− Consorci del Ter 
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− Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials Societats municipals 
− Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona SA 

(TRARGISA ) 
− Transports Municipals del Gironès SA 
− Cementiri de Girona SA 
− Vivendes de Girona SA 
− Iniciatives i Projectes Municipals SA 

Fundacions : 
− Fundació Rafael Masó 
− Fundació Museu del Cinema Tomàs Mallol 
− Fundació Auditori Palau de Congressos 

Atesos els antecedents exposats i legislació d'aplicació : 
− Llei Orgànica 2/2012 ( LOEPSF ), de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
− Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012 ( LOEPSF ), 

− Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, en compliment de 
l'establert a l'art 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 

 
* S'informa en relació a : 

Que en data 21 de juliol fou tramesa la informació següent al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques relatiu als estats d'execució trimestrals del pressupost 
de l'Ajuntament de Girona i ens sectoritzats a aquesta administració en relació al 
segon trimestre de l'exercici 2017 : 
A. Per cada una de les entitats : 

1. Entitats sotmeses a comptabilitat pressupostària : 
− Actualització del pressupost en execució fins a 30 d'abril 
− Romanent de tresoreria al trimestre vençut 
− Calendari i pressupost de tresoreria 
− Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius 
− Deute viu i venciment mensual previst al proper trimestre 
− Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys Annexes informació : 

− Informació que permeti relacionar el saldo entre ingressos i 
despeses amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord 
amb les normes del Sistema Europeu de Comptes 

− Informació per aplicació de la regla de la despesa, detall de les 
inversions finançades per altres administracions públiques 

− Avals de l'Entitat 
− Obligacions reconegudes per l'entitat local a favor d'unitats del 

sector públic per capítols 
− Informació sobre adquisició d'accions 

− No es declaren moviments respecte a : 
− Interessos i rendiments meritats en l'exercici ( despeses ) 
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− Venda d'accions i participacions 
− Operacions atípiques 
− Operacions pendents d'aplicar a pressupost 

 
2. Entitats sotmeses a comptabilitat privada : 
− Balanç de situació ( previsió inicial 2017 - estimació tancament - situació 

trimestral ) 
− Compte de pèrdues i guanys ( previsió inicial 2017 - estimació tancament - 

situació trimestral ) 
− Dotació plantilles i retribucions 
− Calendari i pressupost tresoreria. 
− Deute viu i perfil venciment a 10 anys 
− Informació que permeti relacionar el saldo entre ingressos i despeses amb 

la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb les normes del 
Sistema Europeu de Comptes 

 
B. Indicadors macroeconòmics d'acord Llei Orgànica 2/2012 : 
− Informe actualitzat d'avaluació - resultat estabilitat pressupostària grup 

Administració Pública i valoració del compliment de de la regla de la despesa 
− Informe del nivell d'endeutament al final del període actualitzat 

 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al punt 
número 3, que seria els decrets i acords a donar compte al Ple, que si tenen algun 
dubte sempre hem acordat que ho podem demanar al final amb els precs i preguntes. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 
 
4. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. 
Ricard Calvo Pla. 
El Ple de la Corporació ha pres coneixement: 
 
Primer.- Amb data 9 d'agost de 2017 el Sr. Ricard Calvo Pla, regidor de l'Ajuntament 
de Girona va presentar escrit per Registre General de la Corporació (R.E. núm. 
2017052749) manifestant la seva renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de 
Girona. 
 
Segon.- Amb data 30 d'agost de 2017 han presentat per Registre General de la 
Corporació la seva renúncia a ser proclamats electes els Srs./Sres. Marta Morera 
Sadurní (núm. 5), Roser Maeso Alemany ( núm. 6) i Àdam Bertran Martínez (núm. 7) 
que ocupen respectivament els llocs 5, 6 i 7 de la llista electoral del partit polític 
d'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – MOVIMENT D'ESQUERRES - 
ACORD MUNICIPAL presentada a les eleccions municipals celebrades en data 24 de 
maig de 2015. 
 
Tercer.- Amb data 4 de setembre de 2017, el Sr. Miquel Poch Clara, que ocupava el 
número 8 en la llista electoral del partit polític ESQUERRA REPUBLICANA DE 
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CATALUNYA - MOVIMENT D'ESQUERRES – ACORD MUNICIPAL presentada a les 
eleccions municipals celebrades en data 24 de maig de 2015, presenta escrit en el 
Registre General de la Corporació (R.E. núm. 2017056547) manifestant la seva 
voluntat a ser proclamat regidor de l'Ajuntament de Girona. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Atès el que disposen els arts. 182 de la Llei Orgànica 5/85, de 18 de juny, del 
Règim Electoral General i l'art. 9.4 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 en quan a la renúncia al càrrec de regidor i la seva tramitació. 
 
Procediment que va ser objecte de desenvolupament mitjançant Instrucció emesa per 
la Junta Electoral Central de data 10 de juliol de 2003. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple, 
 
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia presentada pel Sr. Ricard Calvo 
Pla al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Girona amb data 9 d'agost de 2017. 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord a la JUNTA ELECTORAL CENTRAL per a que 
remeti la credencial del Sr. MIQUEL POCH CLARA, núm. 8 en la llista del partit polític 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – MOVIMENT D'ESQUERRES - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-MES-AM) dels que varen concórrer a les darreres 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, per a què pugui prendre 
possessió del seu càrrec. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. Ricard Calvo Pla i al Sr. Miquel Poch 
Clara. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, si els sembla, 
com a alcaldessa tinc la potestat de poder-ho fer, per això quan he dit «si els 
sembla»..., però em sembla que ja els semblarà a tots bé, ho volia dir en el sentit que 
no cal votar-ho, faré una modificació de l’ordre del dia en el sentit que la presa en 
coneixement de la renúncia del regidor Ricard Calvo, que va arribar a l’Ajuntament fa 
uns dies però que s’ha de traslladar al Ple, hem cregut oportú que es traslladi com a 
punt número quart i que, per tant, el tema de les ratificacions aniran com a punt 
cinquè. 
 
Saben vostès, ja ho va comunicar ell mateix, va tenir la deferència de dir-nos-ho a tots, 
que presentava la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest consistori i aquest serà, 
per tant, de moment, el seu darrer Ple, i si de cas, si li sembla i abans que prenguem 
en coneixement de forma formal aquesta renúncia, no sé si vostè vol dir unes 
paraules. No hi haurà tampoc torns, purament ell que expressi el que cregui 
convenient i així després podrem fer l’acta formal. Si li sembla, senyor Calvo, doncs 
endavant. 
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Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Doncs això, tal 
com ja vaig anunciar a principis d’agost, he decidit abandonar la primera línia de la 
política, mantenint, però, el compromís per seguir treballant per aconseguir una 
república catalana més social i inclusiva. Em vaig incorporar a la política com a 
independent, provinent del sector social i, deixin-me recordant Raimon, és important 
no perdre els orígens per no perdre la identitat i, en aquest sentit, la meva aposta és 
seguir treballant per enfortir el tercer sector social a Catalunya i a això em dedicaré en 
breu. 
 
Vull agrair també l’oportunitat a tots els ciutadans de Girona que em van permetre 
representar-los aquí, i penso però que ara és el moment perquè vingui algú amb 
energia renovada a representar-los, no em sento jo en aquests moments amb energia 
per seguir-los representant en aquest consistori. 
 
Deixin-me compartir també una sorpresa i és que sé que ha fet la gestió l’alcaldessa 
amb el secretari que no m’hagi pogut..., que aquest punt no pogués anar el darrer de 
l’ordre del dia i permetre que aquesta representació que jo tenia ara dels ciutadans 
s’hagués mantingut durant tot el Ple. Sé que el secretari s’ha mantingut ferm amb 
aquesta decisió, però penso que és important de dir que deixarem durant una estona 
una sèrie de ciutadans de Girona sense la seva representació. En tot cas, segueixo 
mostrant la meva sorpresa. 
 
I finalment agrair a tota la resta de membres del consistori, al personal, als tècnics, a 
les facilitats que m’han posat en tot moment i que han permès fer la meva feina de 
manera gratificant i segur que ens trobarem perquè seré ben a prop i potser ens 
retrobarem ben aviat al carrer per intentar i per lluitar per aconseguir que aquesta 
ciutat que tant estimo que és Girona sigui millor i que aquest país que tant estimo que 
és Catalunya també sigui una mica millor. 
Moltes gràcies. 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Mercès. 
Evidentment el senyor secretari ha fet el que considera jurídicament correcte i, per 
tant, doncs no puc fer més que recolzar totes les decisions que emprengui. Per altra 
banda, doncs, com a alcaldessa sí que crec que cal agrair l’esforç i la dedicació que 
com a regidor i com a representant públic d’aquesta ciutat ha emprès durant tot aquest 
temps que ha sigut regidor i que ha estat a disposició de la ciutadania i agrair-li la feina 
feta i que tingui, doncs, molts èxits futurs allà on el vent el porti, i vostè vulgui. En fi, 
moltes gràcies, senyor Calvo. Mercès. I continuaríem, doncs, amb el següent punt de 
l’ordre del dia... Disculpin, per tant, ara ja hauríem pres en coneixement la renúncia del 
regidor. 
 
 
5. RATIFICACIONS 
 
Decret de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 2017 relatiu a requeriment excepcional 
a l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", per tal que continuï 
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realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels serveis postals de 
l'Ajuntament de Girona, signat en data 28 de novembre de 2014. 
 
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2014002987, atès que per decret de 
l'Alcaldia Presidència de 5 de desembre de 2016, ratificat pel Ple de la Corporació, en 
sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2016, es va requerir, entre d'altres, a la 
"Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", amb NIF A83052407, per tal que 
continués realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels serveis postals de 
l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en 
data 28 de novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, a partir de l'1 de desembre 
de 2016 i fins que s'iniciés el servei per part d'un nou adjudicatari o com a màxim fins 
al dia 31 de maig de 2017. 
 
Atès que per acord de Ple de 13 de febrer de 2017, en sessió ordinària, es va acordar 
revisar el preu unitari de la "gestió d'entrega" del LOT 1, del contracte dels serveis 
postals de l'Ajuntament de Girona, abans referit. 
 
Com sigui que el termini de sis mesos establert de continuïtat de la prestació del servei 
per part de l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", amb NIF 
A83052407, va finalitzar el dia 31 de maig de 2017. 
 
Atès que s'han iniciat els tràmits per licitar novament el servei. 
 
Atès que falten seguir els tràmits de la corresponent licitació, que es preveu que com a 
mínim tindrà una durada de cinc mesos, tenint en compte que es tracta d'un contracte 
subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Vist el recollit a l'article 161.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que recull que els serveis s'han 
de prestar amb la continuïtat i la regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense 
altres interrupcions que les que es produirien si el servei es prestés directament per 
l'entitat titular dels mateixos. 
 
Atesa l'existència de motius d'interès públic fonamentats en la necessitat de disposar 
de l'esmentat servei i que aquest no quedi interromput per la importància de les 
tasques contractades. 
 
Atès que per decret de l'Alcaldia de 9 de juny de 2017, es van iniciar els tràmits per 
requerir, de forma excepcional, a l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, 
SA.", NIF núm. A83052407, per tal que continuï realitzant les prestacions del LOT 1, 
del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes 
que els previstos al contracte signat en data 28 de novembre de 2014, amb 
l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juny de 2017 i fins a l'inici d'un nou servei 
derivat de la formalització del contracte amb l'empresa adjudicatària del nou 
procediment de licitació. Decret que va ser ratificat pel Ple de la Corporació en sessió 
ordinària del dia 10 de juliol de 2017. 
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Atès que es va concedir a l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", 
el termini de 10 dies hàbils als efectes de donar-li audiència, per tal que presentés les 
al·legacions que considerés oportunes. 
 
Vist que en data 11 de juliol de 2017, mitjançant escrit presentat per la seu electrònica 
de l'Ajuntament, amb número de registre 2017047248, la "Sociedad Estatal de Correos 
i Telégrafos, SA.", ha presentat la seva conformitat a la pròrroga extraordinària 
sol·licitada, amb efectes del dia 1 de juny de 2017 i fins a l'inici d'un nou servei. 
 
Atès que l'òrgan competent per contractar és el Ple de la Corporació. 
 
Primer.- APROVAR el requeriment excepcional o la pròrroga excepcional, per tal que 
l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", NIF núm. 
A83052407,continuï realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels serveis 
postals de l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes que els previstos al 
contracte signat en data 28 de novembre de 2014, amb l'Ajuntament de Girona, a 
partir del dia 1 de juny de 2017 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització 
del contracte amb l'empresa adjudicatària del nou procediment de licitació. 
 
La "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA", amb NIF A83052407, continuarà 
prestant el servei de conformitat amb els preus unitaris i les condicions establertes en 
la seva oferta, així com d'acord amb la revisió del preu unitari de la "gestió d'entrega", 
aprovada per acord del Ple de 13 de febrer de 2017. 
 
L'import màxim anual de la despesa ascendeix a quatre-cents seixanta-quatre mil nou-
cents cinquanta-set euros amb noranta-tres cèntims (464.957, 93 €) IVA inclòs. 
 
L'import màxim mensual estimat de la despesa ascendeix a trenta-vuit mil set- cents 
quaranta-sis euros amb quaranta-nou cèntims (38.746,49 €) IVA inclòs. 
 
El cost corresponent al període de l'1 de juny de 2017 i fins al 31 d'octubre de 2017 
(cinc mesos) és de cent noranta-tres mil set-cents trenta-dos euros amb quaranta-cinc 
cèntims (193.732,45 €) IVA inclòs. 
 
Amb càrrec a la partida 2017 410 92000 22201 del pressupost municipal. 
Segon.- NOTIFICAR la resolució a l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i 
Telégrafos, SA.", amb NIF A83052407. 
 
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la corporació en la propera sessió 
que se celebri. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara continuaríem amb el 
següent punt de l’ordre del dia, que queda convertit en el cinquè, que és el de 
ratificacions. Crec que tots vostès ja han estat plenament informats en la Comissió 
Informativa presidida per la tinenta d’alcalde Planas, crec que no s’ha expressat cap 
dubte, per tant, si els sembla, podem passar directament..., o si hi ha algun dubte... 
No. Doncs podem passar directament a la votació. 
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Vots a favor de la ratificació? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia 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 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. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 
 
6. Adhesió a la iniciativa de la Declaració Basca. 
 
La VIII Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles, titulada "Acció 
transformadora: el potencial d'Europa", es va celebrar a Bilbao del 27 al 29 d'abril de 
2016. Després de la Cimera de l'ONU sobre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i la Cimera del Clima de París COP21, aquesta conferència és 
l'esdeveniment de referència a Europa al 2016 per al debat i l'intercanvi de 
coneixement sobre sostenibilitat urbana local. 
 
El document resultant de la VIII Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles 
Sostenibles es la Declaració Basca, la qual defineix els nous camins perquè les ciutats 
i pobles europeus puguin convertir-se en municipis productius, sostenibles i resilients, 
en el marc d'una Europa més habitable i inclusiva. És un pas important després de la 
Carta d'Aalborg (1994) i els Compromisos d'Aalborg (2004). 
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L'objectiu de la Declaració Basca és implicar ciutats i pobles en els processos de 
desenvolupament i creació de les seves pròpies accions transformadores. Inclou un 
total de 15 vies per donar suport i accelerar les transformacions socioculturals, 
socioeconòmiques i tecnològiques que assegurin una qualitat de vida digna a la 
ciutadania, alhora que respectin els ecosistemes locals i globals i els recursos naturals 
disponibles. Reconeix també la necessitat d'accions transformadores per a 
descarbonitzar el sistema energètic, configurar patrons de mobilitat urbana sostenible, 
reduir l'explotació d'espais naturals, protegir i millorar els ecosistemes i la biodiversitat, 
protegir els recursos hídrics i la qualitat de l'aire, adaptar-se al canvi climàtic, millorar 
els espais públics, proveir habitatges adequats, garantir la inclusió social i enfortir les 
economies locals. 
 
Atès que el conjunt d'iniciatives i actuacions esmentades són coincidents i 
complementàries amb objectius i compromisos que està portant a terme l'Ajuntament 
de Girona i que l'adhesió no té cap repercussió econòmica per part del consistori. 
 
PRIMER. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la iniciativa de la Declaració 
Basca i adquirir els compromisos i accions socioculturals, socioeconòmiques i 
tecnològiques que assegurin una qualitat de vida digna a la ciutadania, alhora que es 
respectin els ecosistemes locals i globals i els recursos naturals disponibles. 
 
SEGON. Facultar al Regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Sr. Narcís Sastre i Fulcarà, 
per signar l'adhesió a la Declaració Basca i realitzar les actuacions necessàries per tal 
d'executar el present acord. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, passaríem, doncs, a la 
següent proposta d’acord. Senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta el senyor Narcís Sastre. 
 
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. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. L’any 1994, ara fa 
exactament vint-i-tres anys, a la ciutat danesa d’Aalborg es va celebrar la primera 
Conferència de ciutats i pobles sostenibles d’Europa. Era un document en el qual 
bàsicament el seu..., es va trametre un manifest i un dels punts centrals era posar les 
bases pel que era l’elaboració de les agendes 21, un document que al seu torn havia 
sortit de la Conferència de la Terra de Rio de l’any 1992. Immediatament es va 
procedir..., es va fer aquesta conferència a la ciutat de Girona, es va adherir a la carta 
d’Aalborg, de manera que es va alinear amb aquesta manera, amb aquest fet simbòlic, 
es va alinear al que són els objectius de sostenibilitat a nivell europeu i a nivell global. 
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Aleshores també es va elaborar a l’Agenda 21 local, de manera que això també es va 
traduir en un seguit d’actuacions polítiques. 
 
Ara mateix han passat més de dues dècades des d’aquell acte, ara fa aproximadament 
un any, a l’abril de 2016, es va celebrar ja la vuitena edició de Conferència de ciutats i 
pobles sostenibles que es va dur a terme a la ciutat basca de Bilbao. En aquell cas en 
va sortir un document, que és el que avui portem a votació, que és l’anomenada Carta 
Basca. En aquest document s’explicita un seguit de..., es renoven, i es modernitzen i 
s’adeqüen a la nova realitat quins són aquests objectius de sostenibilitat i bàsicament 
el que es duu a terme, el que més enllà de la declaració..., es posen en relleu un 
seguit de deu punts claus relacionats amb el canvi climàtic, relacionats amb aspectes 
com els espais verds, com la cohesió, la biodiversitat i altres qüestions sense perdre 
de vista el que és el desenvolupament sostenible, que no només té una pota 
ambiental, sinó que té una pota econòmica i una pota també social. 
 
Per tant, també fidels a aquest esperit que ens ve de ja fa més de dues dècades i amb 
aquest objectiu d’anar continuant avançant en les polítiques ambientals i les polítiques 
transversals de sostenibilitat d’aquest Ajuntament, portem avui a votació el que ja han 
fet gairebé 500 ciutats i pobles de tot Europa, que és l’adhesió a aquesta Declaració 
Basca. Per tant, ho posem avui a consideració d’aquest Ple per si es considera 
convenient adherir-nos, la ciutat de Girona. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, des de la CUP - Crida per 
Girona, hi votarem a favor evidentment. Entenem que sobretot quan encara hi ha gent 
que qüestiona el canvi climàtic és important fer declaracions d’aquest tipus i, per tant, 
cal ser-hi. És una declaració d’intencions de totes maneres aquesta adhesió, aquest 
document, entenem que serveix per avançar en els objectius de desenvolupament 
sostenible previstos per la Unió Europea i sobretot dins de l’àmbit dels municipis i, per 
tant, creiem que és un pas important. Però al mateix temps creiem que no deixa de ser 
això, una declaració d’intencions i, per tant, el seu contingut és podríem dir que escàs, 
generalista i sí que hi hem notat algunes mancances. Per exemple, ens preocupa que 
en tot el document no aparegui el concepte de decreixement, creiem que és hora que 
posem també aquest concepte sobre la taula, que utilitzem aquest concepte, creiem 
que és important entendre que cal..., no podem continuar creixent de manera 
continuada i de manera sense límit i, per tant, cal que comencem a posar aquest nom 
també sobre la taula i diguem les coses pel seu nom i, per tant, ens haurien agradat 
també veure-hi aquest concepte. També en tot cas, com que és una cosa que 
simplement ens hi adherim, doncs també hagués sigut possible que des de la regidoria 
responsable haguessin fet aquesta valoració, com a mínim entenem que era difícil 
aportar en el document, simplement és una adhesió el que fem, però podria haver 
estat una reflexió en aquest sentit i, per tant, sí que nosaltres la volem fer. 
Llavors també ens sorprèn, nosaltres entenem que hi ha algunes contradiccions en 
aquesta adhesió a les polítiques municipals actuals que estem portant a terme, per 
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exemple es parla d’habitatge, concretament a l’apartat d’agenda es parla d’aconseguir 
habitatges suficients i adequats per a tothom. Creiem que això entra en ple conflicte 
amb la situació que estem vivint a Girona, on les «vivendes» estan essent substituïdes 
per apartaments turístics, on els preus no deixen de pujar, mentre encara hi han molts 
habitatges buits a la nostra ciutat i, per tant, doncs demanem que comencem a actuar 
també en relació amb això que estem aprovant. O també, per exemple, l’apartat que 
parla de descarbonitzar els nostres sistemes energètics i reduir el consum total 
d’energia, si veiem la diagnosi del PACES, doncs precisament parlava que s’havia 
incrementat l’ús d’energia en termes absoluts en molts sectors i equipaments públics 
de la ciutat o també que sigui augmentat de manera significativa l’ús del gas natural, 
que també és un combustible fòssil i, per tant, va en contra d’aquests objectius de 
descarbonització, tenim molta feina per fer. Ens genera també algun dubte aquest 
concepte d’aplicar idees innovadores al finançament, ens preocupa perquè entenem 
que està parlant, doncs, de fer entrar finançament privat als municipis, als ajuntaments 
i ens genera dubtes en aquest sentit. 
 
Finalment dir que entenem que és una declaració d’intencions, que està molt bé però 
que estaria bé que sempre que ens adherim a documents d’aquest tipus... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): ...ho acompanyessin d’un document 
que sumés i que transformés en accions aquelles idees, aquelles intencions que si no 
poden quedar fàcilment en paper mullat. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, entenem 
que aquesta carta, aquesta Declaració Basca que ha elaborat en aquest àmbit 
europeu, substitueix, renova per dir-ho així els compromisos previs a la carta 
d’Aalborg. Però d’aquella carta, si no vaig equivocat, se’n va derivar totes les agendes 
21 i d’aquestes agendes se’n van fer uns plans, «del pla a l’acció», que se’n deia, que 
era una manera de passar aquells compromisos generalistes a plans d’actuació locals. 
Entenem i confiem, doncs, que en aquest cas comptarem amb alguna eina similar que 
ens permeti passar d’aquesta declaració d’intencions, són 10, és un decàleg de 
principis que està bé que recordin a l’àmbit europeu que és cap allà on volem tendir, 
però evidentment hi ha d’haver aquesta translació que ens permeti portar a la pràctica i 
en l’àmbit de la ciutat de Girona el treball per intentar aconseguir aquests objectius, 
que moltes vegades aquestes declaracions, aquestes cartes es queden per culpa no 
de la carta, sinó dels compromisos que tots prenem i que no acaben de concretar-se, 
doncs, acaben en declaracions de bones intencions. Per tant, quan repasses aquests 
deu punts, veus, per exemple, que es vol tendir cap a descarbonitzar els nostres 
sistemes d’energia. Ara fa poc vam aprovar el PACES que va una mica també amb 
aquesta intensió de reduir l’efecte hivernacle i les emissions de diòxid de carboni, no 
només, però sobretot això. 
Clar, l’altre punt que hi va molt lligat té a veure amb la mobilitat urbana, home, estaria 
bé, per exemple, que aquest PACES –ja ho vam dir en el seu moment– pogués haver 
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estar una mica més ambiciós i incorporar mesures que tenen a veure amb la mobilitat i 
la limitació per exemple dels vehicles dièsel per tal d’anar-los renovant en la mesura 
del possible o forçar que hi hagi espais de la ciutat on, per exemple, no hi puguin tenir 
accés, com estan fent altres ciutats europees. 
 
La preservació de la biodiversitat i dels espais naturals dels recursos hídrics és un 
tema que també tenim sobre la taula, tenim la carta, perdó, el compromís del Ter que 
es va signar aquest passat mes d’agost, hem d’estar-hi molt a sobre perquè això es 
compleixi, vull dir, són punts que ens afecten directament com a ciutat i, per tant, cal 
veure com es poden aplicar en aquest àmbit urbà. L’adaptació al canvi climàtic i el risc 
de catàstrofe segurament ens queda una mica fora del nostre abast, però segur que hi 
haurà marge d’intervenció perquè evidentment a les ciutats és on viu la major part de 
la població europea i mundial i, per tant, és en aquestes ciutats on es poden dur a 
terme aquestes polítiques. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Acabo, sí, sí. En qualsevol cas, ens sembla molt 
bé que s’incorporin aquests criteris socials, però la Unió Europea s’hauria de plantejar 
si té tan clar que la intervenció social té a veure amb la sostenibilitat, doncs crisis com 
les dels refugiats en aquest cas, per exemple, xoquen totalment amb aquests principis 
que es plantegen. 
 
En qualsevol cas, evidentment, estem d’acord a tendir cap aquí, per tant, el nostre vot 
serà favorable. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. No sé si vol fer alguna 
intervenció? Molt bé. Doncs així podem passar a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Girona a la iniciativa de la Declaració Basca. 
 
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 Pere Albertí 
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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. 
 
 
 
 
7. Modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres per a la seva 
adaptació a normativa vigent. 
 
Atès que el Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai 
d'Interès Natural de les Gavarres ha procedit, en dues ocasions, a endegar els tràmits 
per a la modificació dels seus Estatuts, derivada dels canvis produïts en el règim 
jurídic dels consorcis. Malauradament, els referits intents finalment no van reeixir, per 
la qual cosa, en la sessió del Consell Plenari de 28 d'abril de 2015, es va acordar, per 
unanimitat, elevar la proposta de modificació dels Estatuts per tal que sigui 
l'Administració de la Generalitat la que procedeixi, en primer terme, a la seva 
aprovació. 
 
Atès que el text estatutari que s'annexa a aquest Acord pretenia, originàriament, 
adaptar-se a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, previsions 
que a hores d'ara es contenen a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Atès que així mateix, s'ha aprofitat la necessitat de modificar els Estatuts per incloure 
com a nous membres del Consorci dues entitats sense ànim de lucre, l'Associació de 
Gestors Forestals de les Gavarres i el Consorci Forestal de Catalunya, així com 
l'Ajuntament de Forallac, ens local que ja havia format part del Consorci en el passat, 
atès que és un dels municipis amb més territori dins l'Espai d'Interès Natural i que 
sempre ha treballat activament per la conservació i la promoció del massís de les 
Gavarres. 
 
Atès que finalment el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ACORD 
GOV/54/2017, de 25 d'abril, va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per a 
la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres, que passa a 
anomenar-se Consorci de les Gavarres, i el seu text refós; 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció 
i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres, que passa a anomenar-se 
Consorci de les Gavarres, i el seu text refós, que s'annexa a aquest acord. 
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Segon.- Aprovar també, l'adscripció del Consorci de les Gavarres a la Diputació de 
Girona, per disposar aquesta Administració de la majoria de vots als òrgans de govern 
del Consorci, en aplicació del criteri recollit a l'article 120.2.a, de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem a donar compliment 
al setè punt de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El substanciarà 
el regidor senyor Narcís Sastre. 
 
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. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Com bé sabem, el 
Consorci de les Gavarres és l’ens gestor de l’espai d’interès natural de les Gavarres i 
aquest ens actualment està compost per vint-i-tres municipis i també per la Diputació 
de Girona i un total de..., bé, diferents administracions. Com va passar amb altres 
consorcis, el Consorci de les Gavarres es va haver [d’adaptar #, 00:33:38] en el seu 
moment a la nova llei de racionalització de l’Administració local, això va portar que els 
estatuts s’haguessin de modificar –ens n’anem a l’any 2013– i després d’alguns intents 
que no van acabar de reeixir que en el seu moment volien que l’ens que s’adscrigués 
aquest consorci fos la Generalitat, tot aquest procés no va acabar bé fins al punt que al 
final es va acabar prenent una decisió que el Consorci de les Gavarres s’adscrivís a la 
Diputació de Girona, de manera que també es va trobar una solució òptima en aquest 
moment amb aquesta consideració que té de proximitat al territori, en el sentit que es 
considera la Diputació de Girona com una mena, per dir-ho d’una manera, 
d’ajuntament d’ajuntaments i ho feia més pròxim que no pas la Generalitat. 
 
Per tant, aquesta proposta de nous estatuts del que és el Consorci de les Gavarres, en 
els quals Girona hi és com a ciutat i com a municipi, hi és [#, 00:34:38] tota aquesta 
gran peça d’interès que és bàsicament a l’entrada de les Gavarres per la vall de Sant 
Daniel, que aquesta peça importantíssima a nivell forestal i també a nivell paisatgístic, 
que té molt interès també per tots els seus valors naturals que implica. Per tant, el que 
s’ha de fer és un pas bàsicament funcional que avui portem a Ple, que és aquesta 
aprovació dels nous estatuts una vegada feta aquesta adaptació a la RSAL. Tota 
aquesta proposta d’estatuts ja es va aprovar en el seu moment ja fa uns mesos per la 
mateixa assemblea del Consorci de les Gavarres i ara el pas següent és que els 
ajuntaments que en són membres també facin aquest pas, que facin aquesta 
aprovació. Per tant, la proposta és aquesta i és bàsicament adaptar els nous estatuts 
que han de servir perquè al final el que interessa, que el Consorci de les Gavarres faci 
la seva funció d’òrgan gestor d’un espai que bé s’ho val. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Bé, el motiu de la intervenció és expressar 
evidentment el suport a aquesta adhesió, a aquesta modificació, perdó, dels estatuts 
del consorci. Això, com ha explicat el regidor, venia donat per l’RSAL. Ens sembla, 
però, important aprofitar aquesta avinentesa per destacar que més de la meitat –i crec 
que ho he recordat alguna vegada–, més de la meitat del territori, i segur que ja ho 
sabeu, del territori del municipi de la ciutat de Girona es troba dintre del terme de les 
Gavarres, i a nosaltres ens sembla que això seria com si la meitat de la superfície del 
nostre territori disposés d’un gran recurs natural al qual segurament li estem donant 
l’esquena. Per fer una analogia seria com quan Barcelona vivia d’esquenes al mar; 
doncs sembla que Girona visqui d’esquenes a les Gavarres pràcticament i la tenim en 
poca consideració per la importància que té com a recurs natural i, de fet, en el seu 
moment s’hi va fer passar una variant que la va trinxar. I en l’actualitat, malgrat formem 
part del Consorci de les Gavarres, i que representa la meitat de la superfície del nostre 
municipi, la ciutat hi segueix vivint d’esquenes. Segurament la possibilitat que el Parc 
de les Pedreres, per exemple, es desenvolupi o que es generin nous recursos per tal 
de donar accés, preservar, conservar, posar en valor no només el patrimoni..., feines 
que està fent el Consorci de les Gavarres, no només el patrimoni natural, sinó també 
patrimoni històric, patrimoni, doncs, que és present en aquest espai, doncs farà posar 
en valor un recurs que entenem que per raons històriques ha fet que la ciutat 
desconegui i tingui en poca consideració. Per tant, a nosaltres ens agradaria que 
aprofitéssim totes aquestes oportunitats per estrènyer relació amb el Consorci de les 
Gavarres per tenir-hi més implicació i sobretot perquè Girona se sentís orgullosa 
d’aquest patrimoni de què disposa i que en fes difusió o que la ciutadania de Girona 
fos coneixedora que Girona forma part d’aquest massís i que, per tant, té la 
responsabilitat i l’orgull per dir-ho així, de poder-ne gaudir. Bé, només era aprofitar 
l’avinentesa per fer aquesta observació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna intervenció? Doncs podem passar a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
protecció i la gestió de l’espai d’interès natural de les Gavarres. 
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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, senyor Pere Albertí 
Serra i senyor 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. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
8. Resolució hores no prestades els mesos de novembre i desembre 2016 i 
gener, febrer, març 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: 
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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 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 
un incompliment del 4,22% i una diferència de -18,28 hores. 
Per Acord de Ple de data 12 de juny de 2017 es procedeix a donar tràmit d'audiència 
de 15 dies naturals comptats a partir de la recepció de la notificació, a l'empresa 
indicada per tal de que presenti les al·legacions corresponents. 
 
En data 19 de juny de 2017 es notifica a la FUNDACIÓ MAS XIRGU el tràmit 
d'audiència finalitzant els 15 dies naturals el dia 3 de juliol de 2017, sense que 
l'empresa hagi presentat cap escrit d'al·legació. 
 
D'acord amb la clàusula 3.3. del Plec de clàusules de Prescripcions Tècniques del 
servei de neteja d'edificis i dependències de l'Ajuntament de Girona (en endavant 
PCPT), que regula la presència física del personal, entre d'altres, determina que tot el 
personal que per part de l'empresa adjudicatària intervingui en els treballs del servei 
de neteja objecte d'aquest contracte, haurà de sotmetre's a les normes de control 
presencial i d'assistència que l'Administració estableix el PCPT, concretament en 
l'apartat 3.8. 
 
Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària controlar la presència física (hora 
d'entrada i sortida) de cadascun dels seus treballadors / treballadores mitjançant un 
sistema de control presencial acurat i precís (veure apartat 3.8 d'aquest Plec) que 
permeti garantir la monitorització a distància de l'assistència de cadascuna de les 
persones assignades al contracte, i que permeti acreditar diàriament als responsables 
de l'Administració el compliment d'aquesta assistència (a més a més de facilitar la 
confecció dels resums d'hores d'assistència del personal de neteja que sol·licitin els 
responsables de l'Administració, ja siguin diaris, setmanals i mensuals, tant per 
persona, com per centre i bloc, etc.). 
 
El sistema de control presencial que es proposi haurà d'acomplir les especificacions 
tècniques indicades a l'apartat 3.8. 
 
Els operaris/es de neteja hauran de trobar-se cada dia laborable de forma puntual i 
acomplir l'horari establert per al seu lloc de treball assignat i planificat per l'empresa en 
cadascun dels centres, efectuant l'enregistrament diari corresponent a la seva 
assistència (hora d'entrada i de sortida al centre). 
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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 PCPT, 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 
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 PCPT, 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, en relació amb el control presencial, determina l'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 2017, les hores indicades han estat facturades per part de l'empresa. 
 
D'acord amb la clàusula 3.3 del PCPT: 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. 
 
Vist que d'acord amb el previst a l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
Reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja 
s'ha donat tràmit d'audiència a la FUNDACIÓ MAS XIRGU. 
 
Primer.- Reclamar a la FUNDACIÓ MAS XIRGU NIF núm. G55121909, adjudicatària 
dels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals pel que fa al Bloc 4, 
l'abonament corresponent als serveis no prestats el mes de novembre de 2016, amb 
un incompliment de 18,28 hores que correspon a la diferència entre l'incompliment de 
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31,72 hores laborables i les 13,44 hores festives prestades de més, pel que fa al mes 
de novembre de 2016. 
 
Segon.- Que es procedeixi a l'abonament de la totalitat de l'import de les hores no 
prestades, en les properes factures que s'emetin. 
 
Tercer.- Els imports corresponents a les hores no prestades el mes de novembre de 
2016 són els següents: 
- L'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 (230,7 €) IVA exclòs, amb el següent detall: 
 
Novembre de 2016 Hores laborables: 
Estació d'autobusos: amb un total de 31,72 hores no prestades. 
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. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Passaríem ara a la proposta 
número 8. Senyor secretari... 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Sí, jo també no tenia exactament 
aquest mateix ordre del dia, per tant, aclarim-ho. Almenys jo tenia com a 8, el títol, 
«resolució hores no prestades els mesos de novembre i desembre». És aquest, senyor 
secretari? Sí? (Veus de fons.) Val. Doncs aquest com afecta també la Fundació Mas 
Xirgu, que no ho havia vist perquè no ho deia en el títol, recordin que la regidora 
Elisabeth Riera, tant en aquest com en els dos següents, el 9 i el 10, no formarà part 
de la votació. Perfecte. Endavant, regidora 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, simplement dir 
que sabeu que hi ha per Acord de Ple de maig de 2012 es va adjudicar un servei de 
neteja concretament el bloc 4 adscrit a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, lavabos 
i brigades, a la Fundació Mas Xirgu i el que portem és que hi ha hagut un incompliment 



27 
 

d’hores, en aquest cas de 18,28 hores que correspon a la diferència entre 31,72 hores 
laborables i 13,44 hores festives prestades de més i la diferència són aquestes 18,28 
hores i es reclamen aquests 230,70 euros. És simplement això. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Doncs votarem la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat requerir a la Fundació Mas Xirgu, adjudicatària dels serveis de neteja dels 
edificis de dependències municipals pel que fa al bloc 4, l’abonament corresponent als 
serveis no prestats el mes de novembre de 2016. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
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 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. 
 
 
 
 
 
9. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre novembre 2016 - febrer 2017. 
 
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja 
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d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1, 
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses: 
 
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 
El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,91 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,80 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals 
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs  
 
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21 
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA 
calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,47 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,36 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 85 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 
 
El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels 
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,77 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,59 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 10 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 
 
El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un 
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base 
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,67 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,51 €, IVA exclòs 
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També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 20 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 
 
El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91 
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,86 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs Preu / hora especialista: 14,70 €, 
IVA exclòs 
A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 
 
El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de 
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 € 
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 
€, IVA exclòs Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs 
 
La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes 
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de 
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos, 
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre 
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 
 
En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant 
entren en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 
 
Atesos els indicadors de qualitat del servei obtinguts que permeten ajustar o reduir una 
part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció de la qualitat 
obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., adjudicatària del 
contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i 
assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de 
l'Ajuntament. 
 
De conformitat amb el previst a la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, que regula la forma de pagament del servei i de 
conformitat amb l'apartat 2.7 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual la 
factura es composarà d'una part fixa (92% de l'import) i una part variable en funció de 
la qualitat del servei (8% de l'import). La factura es composarà d'una part fixa (92% de 
l'import) i una part variable en funció de la qualitat del servei (8% de l'import). 
 
La part fixa pretén recollir el compliment d'hores a la setmana (càrrega de treball) 
establerta a l'oferta per a cada centre, i per tant, es facturarà de forma fixa cada mes 
sempre que s'hagi complert amb la càrrega de treball (dedicació d'hores setmana per 
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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. 
 
No obstant, durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar 
una optimització de les càrregues de treball inicialment ofertades en els centres, 
sempre que pugui demostrar adequadament les causes que motiven l'optimització, i 
que hauran d'ésser acceptades pels responsables municipals (per escrit i amb el 
corresponent vistiplau municipal), que podrien consolidar i actualitzar la càrrega de 
treball inicialment ofertada per una nova càrrega de treball més optimitzada, sempre 
que es constati de forma continuada (sis mesos) que aquesta variació de la càrrega de 
treball no disminueixi la qualitat del servei de neteja del centre, ni el nivell de prestació 
inicial (compliment de freqüències, neteges a fons, etc.). 
 
La part fixa es facturarà mensualment amb indicació de l'import corresponent per a 
cadascun dels centres, és a dir, el 92% de l'import indicat a l'oferta per a cadascun 
dels centres, sempre que s'hagi complert amb les dedicacions d'hores (càrregues de 
treball) establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de reducció 
proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en els quals no s'ha 
complert la dedicació prevista. Així mateix, la facturació es realitzarà al venciment de 
cada període mensual i d'acord amb les indicacions que els serveis municipals 
facilitaran a la empresa adjudicatària per tal de facilitar-ne la seva tramitació. 
 
La part variable es calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de 
qualitat indicats més endavant. Pel que fa a aquesta part variable doncs, es facturarà 
quadrimestralment i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2.7 d'aquest Plec de 
Condicions Tècniques, relatiu al control de qualitat (resultat de l'índex de correcció de 
la facturació obtingut en l'últim quadrimestre). 
 
Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació 
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts 
al quadrimestre novembre 2016 - febrer 2017, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en 
data 5 de juliol de 2017. 
 
Segon.- ABONAR a LA FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 
8% de les facturacions corresponents al bloc 8, retinguts i que es corresponen a la part 
variable de la facturació del quadrimestre novembre 2016- febrer 2017, en aplicació 
dels indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, amb un total de 4.400,37 € IVA inclòs (3.636,67€ de base i 763,70 € d'IVA 
calculat al 21%). 
Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre novembre 2016 - febrer 
2017 són els següents: *Bloc 8: 4.400,37 € IVA inclòs (3.636,67 € de base i 763,70 € 
d'IVA calculat al 21%). 
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Tercer.- De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de 
la facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de 
qualitat obtinguts al quadrimestre novembre 2016 - febrer 2017, per "Cias Com 2001, 
SL.", en data 5 de juliol de 2017, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): El punt número 9 de l’ordre del 
dia, senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde 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): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquí estem 
parlant també en aquest cas de les neteges, el qual se li va adjudicar a la Fundació 
Mas Xirgu, però en aquest cas és el bloc 8 que es refereix al mercat municipal 
d’abastament, en aquest cas, al Mercat del Lleó, i a les concessions, als contractes de 
neteja, hi ha una part fixa que se’ls abona, que és en aquest cas el 92 per cent, i una 
part variable en funció de la qualitat del servei que és del 8 per cent. Llavors el que 
aquí aportem és aprovar un informe sobre l’aplicació de la correcció d’aquesta part 
variable en la qual hi ha un informe a favor que estableix que se li ha d’abonar 4.437 
hores ja que ha prestat el servei correctament segons les qualitats que establia el 
contracte. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyor Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a 
totes. Bé, nosaltres en aquest punt, que de fet el que farem és una sola intervenció per 
al 9, 10 i 11, volem expressar que no donem suport a cap d’aquests punts en primer 
lloc perquè els últims mesos, i de fet ho acabem de fer, hem portat més d’un, més de 
dos, més de tres, més de quatre i més de cinc vegades la reclamació a les respectives 
empreses conforme no estan complint les hores determinades, de fet, els ho 
reclamem, a cada Ple els reclamem que si us plau ens tornin amb diners les hores que 
no han complert. Llavors se’ns fa com difícil que una vegada després que cinc, sis, set 
vegades els hàgim reclamat això, ara considerem que han fet cent per cent bé la seva 
feina de tal manera que es mereixen cobrar el conjunt del que estava previst. És una 
cosa que per nosaltres ens genera o hi veiem una certa contradicció que fa que avui 
no ens puguem plantejar aquest vot afirmatiu. 
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En segon lloc, i això ho vam debatre el dia de la Comissió Informativa, com bé 
recordaran els que hi eren presents, és que avui estem aprovant aquest abonament a 
través únicament i exclusivament de l’informe que ha fet l’empresa privada que tenim 
contractada per fer aquests informes que no hi ha hagut ningú, ningú, ningú de 
l’Ajuntament que hagi... Senyora Planas, no em digui que no és veritat, li vaig 
preguntar: hi ha algú que des dels tècnics municipals es miri aquests informes i els 
corrobori i digui des del punt de vista públic que tot allò que estan dient és cert o no o 
és versemblant o no, i vostè em va dir «no», m’ho va dir vostè a la Comissió 
Informativa. Si ara canvia la seva versió, em semblarà «estupendo», però no serà..., 
ho dic perquè ho podrem mirar a l’acta de la Comissió Informativa el proper dia i sortirà 
talment com li estic explicant jo. Per tant, el que no ens sembla normal és que no hi 
hagi ningú per part nostra que estigui corroborant que l’informe d’una empresa que 
evidentment l’únic objectiu que té és aconseguir els màxims beneficis possibles al final 
de l’any, al final del seu exercici econòmic, sigui qui ens estigui determinant si les 
empreses que tenim per fer el servei ho estan fent bé o no ho estan fent bé de forma 
global i independentment de si un director un dia fa un comentari o no d’una escola. 
 
Per tant, aquests dos elements a nosaltres ens fa que avui no hi puguem donar suport, 
senyora Planas, aquests dos elements fa que avui no hi puguem donar suport. I 
evidentment n’hi ha un que farà que canviem de l’abstenció al no que és, en el cas 
d’Eulen, perquè nosaltres sempre hem expressat, i ho saben bé vostès, que creiem 
que no hauríem de tenir aquesta empresa per la seva trajectòria i per la seva actitud i 
per les seves pràctiques al capdavant de la neteja de la nostra ciutat. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Planas. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies. Dir que jo, si vol, algun dia li 
explicarem tot el funcionament amb més detall amb el responsable de la neteja. Dir 
que quan nosaltres fem un contracte de neteja les àrees són qui tenen a veure a l’hora 
de fer el plec, sí que és veritat que tenim una empresa contractada com és Cias Com, 
una cosa és l’empresa de neteja i l’altra és l’empresa Cias Com, la qual ens ajuda a fer 
aquest plec de clàusules i que aquesta empresa contractada, que es va contractar per 
fer uns controls de qualitat, igual que es contracten altres empreses per fer altres 
coses. Clar, nosaltres no podem dubtar de les empreses de la feina que fan, mentre no 
ens demostrin el contrari. Les àrees, quan hi ha un increment o s’ha de fer una neteja 
extraordinària no és pas Cias Com qui decideix que es faci la neteja extraordinària, les 
àrees demanen a les empreses que es facin neteges extraordinàries, per exemple, i és 
Cias Com que potser sí que establirà si és una hora o dues, segons els llindars que ja 
estan establerts en el plec de clàusules de què es necessita o quantes persones es 
necessita per metres, vull dir que ve tot molt fixat. Si vol un dia quedem amb la 
persona responsable i li expliquem, més que res perquè entengui clarament el 
contracte, perquè realment no és contradictori dir que una persona està malalta, no 
l’han substituïda i aquell dia no han posat ningú a dir que aquests controls de qualitat 
no tenen a veure, i els controls de qualitat és una cosa i quan nosaltres fem 
reclamacions perquè realment algú no hi ha anat un dia determinat i no s’ha substituït 
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per ningú, que llavors no tinguin en compte els controls..., o sigui, que els controls de 
qualitat realment no tenen res a veure amb això, perquè un control de qualitat va per 
exemple de l’1 al 10, tu potser tenir un 7 i ho estàs complint, una cosa és que estigués 
per sota del 5. Jo si vol li dic que un dia agafem la persona que hi entén i li podem 
explicar quan vulgui i ho podem fer, però crec que no hem de confondre les coses. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla passaríem a la votació del punt número 9 de l’ordre del dia. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, Partit de Ciutadans, integrat per 
dos membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona abonar a la Fundació Mas Xirgu l’import del 8 per cent de les 
facturacions corresponent al bloc 8 retinguts i que es corresponen a la part variable de 
la facturació del quadrimestre novembre 2016 a febrer 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Pere Albertí 
Serra i Martí Terés Bonet. 
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 CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyora Elisabeth Riera i Alemany, per interès particular.  
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10. Abonament a Fundació Mas Xirgu de l'import del 5% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre novembre 2016-febrer 2017. 
 
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que 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. 
Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2014 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 
 
Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2015 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 
 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 6 de juny de 2016 es va requerir a 
la "Fundació Mas Xirgu", amb NIF núm. G-55121909, per tal que continuï prestant els 
serveis de neteja, pel que fa al bloc 4, en els mateixos termes que el contracte signat 
en data 13 de juny del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juliol de 
2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització del contracte amb 
l'empresa adjudicatària del nou procediment de licitació, amb un import mensual de 
10.993,99 €, IVA inclòs. 
 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de 16 de gener de 2017 es va desistir del 
procediment de licitació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals de 
l'Ajuntament de Girona, pel que fa als lots IV i VII i es va acordar l'inici d'un nou 
expedient de contractació. 
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Vist que a data d'avui la nova licitació es troba en fase d'obertura del sobre número 3 
prevista per el dia 4 d'agost de 2017. 
 
Atesos els indicadors de qualitat del servei obtinguts que permeten ajustar, augmentar 
o reduir una part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció 
de la qualitat obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., 
adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del 
control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis 
públics i locals de l'Ajuntament. 
 
De conformitat amb el previst a la clàusula XII del plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, que regula la facturació del servei. 
 
De conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual 
la factura es composarà duna part fixa (95%) i una part variable (5%), en funció de la 
qualitat del servei. Hi havia també la possibilitat d'assolir un 1% de bonificació 
extraordinària de l'import en funció de les condicions que es detallen més endavant, 
per tant podria oscil·lar entre +1% i -5%. Aquesta part variable de la factura es 
calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de qualitat indicats a 
l'apartat 2.7 del Plec de condicions tècniques. 
 
Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació 
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts 
al quadrimestre novembre 2016-febrer 2017, emès per "Cias Com 2011, S.L", en data 
5 de juliol de 2017. 
 
Segon.- ABONAR a FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents al bloc 4, retinguts i que corresponen a la part 
variable de la facturació del quadrimestre novembre 2016-febrer 2017, en aplicació 
dels indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques. 
Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre novembre 2016-febrer 2017 
són els següents: 
 
Bloc 4: 2.393,29 € IVA inclòs (1.977,93 € de base i 415,36 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 
Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 2.260,02 € IVA inclòs (1.867,79 
€ de base i 392,23 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 2.393,29 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 
-Lavabos Plaça Pere Calders (+1% de factor de correcció) = a + 49,14 € IVA inclòs. 
-Lavabos Punt de benvinguda (+1% de factor de correcció) = a +84,13 € IVA inclòs. 
Els 133,27 € IVA inclòs amb càrrec a la partida 2017 700 17000 22700 "Neteja lavabos 
públics" del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de 
neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 
 



36 
 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): I ara passaríem, doncs, al punt 
número 10 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 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): Bé, igual que abans, aquí el que s’abona també 
és la part variable per aquest 5 per cent, en aquest cas, per haver complert els índex 
de qualitat i en aquest cas l’import són 2.393,29 euros, que abans he dit hores, però 
me referia a euros, i en aquest cas es refereix al bloc 4, a l’edifici adscrit a Medi 
Ambient i Sostenibilitat dels lavabos de brigades i dipòsit intermedi de documentació. 
És exactament el mateix que el punt anterior. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Doncs no sé si hi 
ha alguna intervenció... Doncs passaríem a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, abonar a la Fundació Mas Xirgu 
l’import del 5 per cent de les facturacions corresponents al bloc 4 retinguts i que 
corresponen a la part variable de la facturació del quadrimestre novembre 2016 a 
febrer 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
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Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Pere Albertí 
Serra i Martí Terés Bonet 
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 CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyora Elisabeth Riera i Alemany, per interès particular. 
 
 
 
11. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre novembre 2016 - febrer 2017. 
 
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1, 
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses: 
 
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 
El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,91 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,80 €, IVA exclòs. 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals 
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 
 
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21 
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA 
calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,47 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,36 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 85 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 
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El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels 
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,77 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,59 €, IVA exclòs. 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 
10 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs. 
 
El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un 
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base 
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,67 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,51 €, IVA exclòs. 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 20 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs. 
 
El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91 
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,86 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,70 €, IVA exclòs. 
A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 
 
El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de 
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 € 
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 
€, IVA exclòs Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs. 
 
La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes 
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de 
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos, 
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre 
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 
 
En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant 
entren en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 
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Atesos els indicadors de qualitat del servei obtinguts que permeten ajustar o reduir una 
part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció de la qualitat 
obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., adjudicatària del 
contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i 
assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de 
l'Ajuntament. 
 
De conformitat amb el previst a la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, que regula la forma de pagament del servei i de 
conformitat amb l'apartat 2.7 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual la 
factura es composarà d'una part fixa (92% de l'import) i una part variable en funció de 
la qualitat del servei (8% de l'import). La factura es composarà d'una part fixa (92% de 
l'import) i una part variable en funció de la qualitat del servei (8% de l'import). 
 
La part fixa pretén recollir el compliment d'hores a la setmana (càrrega de treball) 
establerta a l'oferta per a cada centre, i per tant, es facturarà de forma fixa cada mes 
sempre que s'hagi complert amb la càrrega de treball (dedicació d'hores setmana per 
centre) establerta a l'oferta. No obstant, la part fixa es modificarà quan l'empresa 
adjudicatària no hagi complert amb la dedicació establerta inicialment a l'oferta (ja sigui 
per manca de substitució 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. 
 
No obstant, durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar 
una optimització de les càrregues de treball inicialment ofertades en els centres, 
sempre que pugui demostrar adequadament les causes que motiven l'optimització, i 
que hauran d'ésser acceptades pels responsables municipals (per escrit i amb el 
corresponent vistiplau municipal), que podrien consolidar i actualitzar la càrrega de 
treball inicialment ofertada per una nova càrrega de treball més optimitzada, sempre 
que es constati de forma continuada (sis mesos) que aquesta variació de la càrrega de 
treball no disminueixi la qualitat del servei de neteja del centre, ni el nivell de prestació 
inicial (compliment de freqüències, neteges a fons, etc.). 
 
La part fixa es facturarà mensualment amb indicació de l'import corresponent per a 
cadascun dels centres, és a dir, el 92% de l'import indicat a l'oferta per a cadascun 
dels centres, sempre que s'hagi complert amb les dedicacions d'hores (càrregues de 
treball) establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de reducció 
proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en els quals no s'ha 
complert la dedicació prevista. Així mateix, la facturació es realitzarà al venciment de 
cada període mensual i d'acord amb les indicacions que els serveis municipals 
facilitaran a la empresa adjudicatària per tal de facilitar-ne la seva tramitació. 
 
La part variable es calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de 
qualitat indicats més endavant. Pel que fa a aquesta part variable doncs, es facturarà 
quadrimestralment i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2.7 d'aquest Plec de 
Condicions Tècniques, relatiu al control de qualitat (resultat de l'índex de correcció de 
la facturació obtingut en l'últim quadrimestre). 
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Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació 
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts 
al quadrimestre novembre 2016 - febrer 2017, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en 
data 5 de juliol de 2017. 
 
Segon.- ABONAR a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, l'import del 8% de les 
facturacions corresponents als blocs 1,2,3,5 i 6, retinguts i que es corresponen a la 
part variable de la facturació del quadrimestre novembre 2016- febrer 2017, en 
aplicació dels indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques, amb un total de noranta mil quatre-cents trenta-cinc euros 
amb vuitanta-sis cèntims (90.435,86 € IVA inclòs (74.740,38 € de base i 15.695,48 € 
d'IVA calculat al 21%). 
 
Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre novembre 2016 - febrer 
2017 són els següents: 
*Bloc 1: 51.351,08 € IVA inclòs (42.438,91 € de base i 8.912,17 € d'IVA calculat al 
21%) 
*Bloc 2: 12.615,24 € IVA inclòs (10.425,82 € de base i 2.189,42 € d'IVA calculat al 
21%) 
*Bloc 3: 8.885,17 € IVA inclòs (7.343,12 € de base i 1.542,05 € d'IVA calculat al 21%) 
*Bloc 5: 13.374,17 € IVA inclòs (11.053,03 € de base i 2.321,14 € d'IVA calculat al 
21%). 
 
Tot i correspondre al 8% de la facturació un import de 14.012,72 € IVA inclòs 
(11.580,77 € de base i 2.431,96 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació 
del factor corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 13.374,17€ IVA 
inclòs, d'acord amb el següent detall: 
 

− Cartelleres (-1% de factor de correcció) = a -13.35 € IVA inclòs. 
− Centre Cultural La Mercè (-1% de factor de correcció) = -149,30 € IVA inclòs. 
− Oficina de Turisme de la Rambla (-1% de factor de correcció) = -22,96 € IVA 

inclòs. 
− Policia Municipals (-1% de factor de correcció) = -207,14 € IVA inclòs. 
− Promoció de la Salut (EMPSA) (-1% de factor de correcció) = -28,31 € IVA 

inclòs. 
− Punt de Benvinguda (-1% de factor de correcció) = -22,96 € IVA inclòs. 
− Teatre Municipal (-1% de factor de correcció) = -180,55 € IVA inclòs. 
− UMAT- Urbanisme (-1% de factor de correcció) = -13,98 € IVA inclòs. 

 
*Bloc 6: 4.210,19 € IVA inclòs (3.479,50 € de base i 730.69 € d'IVA calculat al 21%). 
 
Tercer.- De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de 
la facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de 
qualitat obtinguts al quadrimestre novembre 2016 - febrer 2017, per "Cias Com 2001, 
SL.", en data 5 de juliol de 2017, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 
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Passarem al punt de l’ordre del dia número 11, que entenc que aquí la regidora Riera 
sí que formarà part de la votació. Endavant, senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 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. Bé, aquí és exactament el 
mateix que hem fet abans, el que passa que aquí el que abonem és en aquest cas a 
Eulen el 8 per cent de la facturació variable dels blocs 1, 2, 3, 5, 6 i 8, en aquest cas és 
el servei de neteja d’edificis i de dependències municipals i que l’import total puja a 
90.435,86 euros. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, el senyor Albertí. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En aquest 
cas sí que voldria intervenir per dir que, com ara fa un moment hem aprovat 
l’abonament d’aquest 8 per cent en funció de la qualitat del servei a l’empresa Mas 
Xirgu, em vaig llegir l’expedient de l’empresa Eulen i, carai, hi ha una munió de 
disminucions d’aquest factor de correcció, per exemple, un 1 per cent en cartelleres, el 
Centre Cultural de la Mercè, a l’Oficina de Turisme, a la Policia Municipal, a l’empresa 
de Promoció de la Salut, al Punt de Benvinguda, al Teatre Municipal, a la UMAT, 
etcètera. I, per tant, aquí és veritat que la comissió i en aquest cas certifico que la 
regidora Maria Àngels Planas ens va informar que si volíem rebre informació, jo li 
agafo la paraula i sí que m’agradaria conèixer exactament en quins paràmetres 
mesuren aquestes qualitats. Però el que em sobta és que, aquesta empresa, com hem 
denunciat aquí una munió de vegades, la qualitat del servei deu ser força deplorable 
perquè ja veuen vostès que no és ni una ni dues, és una munió de centres on efectua 
la seva tasca laboral que hi ha un incompliment en el factor de qualitat. 
 
Per tant, conseqüentment al que hem votat en aquest Ple en totes les ocasions que 
hem parlat d’aquest tema, nosaltres en aquest cas votarem en contra d’aquesta 
proposta. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Doncs passem a 
la votació, senyora Planas? Molt bé. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
No, disculpin. 
En contra? 
Moltes gràcies. 
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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, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i els 
vots en contra del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, integrat per tres 
membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, abonar a Eulen 
l’import del 8 per cent de les facturacions corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 6 i 
retinguts i que es corresponen a la part variable de la facturació del quadrimestre 
novembre 2016 a febrer 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal 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 ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors 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. 
 
 
 
 
12. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
establert amb la "Fundació Mas Xirgu". 
 
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que 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: 
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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 
(1.416.919,98 €, IVA exclòs). 
 
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18€ 
d'IVA inclòs (352.404,67 €, IVA exclòs). 
 
El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de 227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs (192.668,85 €, IVA exclòs). 
 
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 (372.861,73 €, IVA exclòs). 
El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs (144.887,90 
€, IVA exclòs). 
 
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 
(90.614,41 €, IVA exclòs). 
 
En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes, amb una 
durada de dos anys a partir del dia 1 de juliol de 2012, prorrogables d'any en any, per 
dos anys més. 
Per Decret de l'Alcaldia de data 13 d'agost de 2014, modificat per Decret de l'Alcaldia 
de data 7 de maig de 2015, i per Decrets de l'Alcaldia de dates 4 de juny de 2015, 7 
d'agost de 2015, i 2 de febrer de 2016, i per acords del Ple de la Corporació de dates 
11 de juliol de 2016, 16 de gener de 2017, i 13 de març de 2017 s'han aprovat 
diferents modificacions del contracte establert amb la FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF G-
55121909. 
 
Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2014 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 
 
Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2015 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 
 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 6 de juny de 2016 es va requerir a 
la "Fundació Mas Xirgu", amb NIF núm. G-55121909, per tal que continuï prestant els 
serveis de neteja, pel que fa al bloc 4, en els mateixos termes que el contracte signat 
en data 13 de juny del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juliol de 
2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització del contracte amb 
l'empresa adjudicatària del nou procediment de licitació, amb un import mensual de 
10.993,99 €, IVA inclòs. 
 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de 16 de gener de 2017 es va desistir del 
procediment de licitació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals de 
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l'Ajuntament de Girona, pel que fa als lots IV i VII i es va acordar l'inici d'un nou 
expedient de contractació. 
 
Vist que a data d'avui la nova licitació es troba en fase d'obertura del sobre número 3 
prevista per el dia 4 d'agost de 2017. 
 
De conformitat amb l'informe emès pel tècnic auxiliar de Mobilitat, senyor Xavier 
Miquel Vilalta, traslladat per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, i per 
l'empresa "Cias Com 2001, SL.", adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria 
per al desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del 
servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament, en el que es proposa: 
"Modificar l'emplaçament de la neteja de l'estació d'autobusos provisional, a la nova 
estació d'autobusos de Girona, situada al passeig d'Olot núm. 6; incloure la 
redistribució de les hores que es fa del servei de neteja de la nova estació d'autobusos 
a les condicions de la neteja general de l'Ajuntament. Recordar que aquesta distribució 
d'hores no suposa cap canvi en la facturació del servei de neteja, simplement és una 
reorganització del servei; i s'acorda la PROPOSTA 2 (bescanvi de 20h/mensuals 
d'especialista per 1 hora/dia laborable de dilluns a divendres i 0,5h/dissabtes). Aquesta 
distribució ha estat consensuada entre la Fundació Mas Xirgu i Cias Com". 
 
Vist que el contracte de serveis de neteja als locals i a les dependències que 
composen els centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, és un contracte molt 
dinàmic, en el que constantment, a petició de les diferents àrees de l'Ajuntament, cal 
aprovar modificacions en relació amb freqüències, augments o reducció o supressió 
d'edificis, espais, variació de superfícies atesa la necessitat de realitzar estructuracions 
organitzatives o constructives (noves compartimentacions, reformes o remodelacions). 
 
Vistos els antecedents de l'expedient en el que s'han anat produint aquestes 
modificacions. 
 
Vist el previst a la clàusula XXIV del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte: 
 
1.- Una vegada perfet el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir- hi 
modificacions en els centres o elements que l'integren, degudes a l'augment, la 
reducció o la supressió d'edificis i/o espais, la substitució d'uns per altres o la 
modificació de les freqüències en els diferents edificis o espais. Aquestes 
modificacions que seran obligatòries pel contractista no podran excedir, de forma 
acumulada, en més o en menys, el 10% de l'import d'adjudicació i seran aprovades per 
resolució de l'òrgan de contractació. 
Si la modificació implica la inclusió d'algun nou edifici o reducció d'un local es 
determinarà el número d'hores i horari de la realització del servei i s'aplicaran els preus 
hora unitaris ofertats per l'adjudicatari. 
S'utilitzarà el mateix procediment per als supòsits de variació de superfícies d'actuació 
derivats de reestructuracions organitzatives o constructives (noves 
compartimentacions, reformes o remodelacions). 
Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP. 
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Atès que la modificació no implica variació de preu. 
 
Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis 
de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponent al bloc 
4, adjudicat a la "FUNDACIÓ MAS XIRGU", NIF núm. G- 55121909: 
1.- Estació d'autobusos (Bloc 4): Petició 119. Modificar l'emplaçament de l'estació 
d'autobusos provisional a la nova estació d'autobusos de Girona, situada al passeig 
d'Olot , núm. 6, a partir del dia 9 de maig de 2017 (data en la que va entrar en 
funcionament la nova Estació d'Autobusos). 
La redistribució de les hores quedaria com segueix: 
Bescanvi de 20 hores mensuals d'especialista per 1 hora al dia laborable de dilluns a 
divendres i 0,5 hores els dissabtes, quedant la neteja en 9 hores diàries de dilluns a 
divendres, 8,5 hores els dissabtes, i els diumenges i festius 7,5 hores de personal 
netejador. 
Aquest increment d'hores serà compensat amb els treballs d'especialista, que seran de 
20 hores mensuals. 
Amb aquest traspàs d'hores es fan 20 hores al mes d'especialista i 61 hores setmanals 
de netejadora. 
Aquesta modificació no comporta cap canvi en el cost econòmic del contracte. 
 
Segon.- Requerir a l'adjudicatària per tal que dins el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar de la recepció de la notificació, i pel que fa a les ampliacions, d’acord amb el 
previst als articles 156.3 i 219.2 del TRLCSP, comparegui a l'Ajuntament a formalitzar 
la modificació del contracte. 
 
Es proposa l'adopció del present acord en consideració a l'informe emès en data 13 de 
juny de 2017 pel tècnic auxiliar de Mobilitat, senyor Xavier Miquel Vilalta, l'informe 
emès per "Cias Com 2000, S.L.", de data 11 de juliol de 2017, i l'informe emès en data 
26 de juliol de 2017, per la tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, senyora 
Maria Rosa Mañas Tulsà i que, alhora, mereixen la seva aprovació. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): I ara passaríem, doncs, a la 
número 12, que aquí un altre cop de nou la regidora Elisabeth Riera quedaria exclosa 
de la votació. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Planas... 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització 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, aquí el que 
portem és modificar la prestació del servei del contracte de neteja establert amb la 
Fundació Mas Xirgu. El que fem és una nova redistribució de les hores degut al canvi 
d’emplaçament de l’estació d’autobusos, com tots vosaltres sabeu. I aquesta 
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distribució d’hores no suposa cap canvi en la facturació del servei de neteja, 
simplement és una reordenació del servei i el que s’acorda és el bescanvi de vint 
hores mensuals d’especialista per una hora diària laborable de dilluns a divendres i 
mitja hora els dissabtes. És simplement això el que portem degut, com he dit abans, al 
canvi d’emplaçament de l’estació d’autobusos. 
Moltes gràcies. 
 
Sra.  Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Per aclarir un dubte, perquè 
nosaltres sí que havíem entès que s’incrementava, diguéssim, que suposava un 
increment del contracte. No és el cas, d’acord. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): No, el contracte ho diu clarament, si vosaltres 
mireu la part dispositiva de la modificació, diu clarament que aquesta distribució 
d’hores no suposa cap canvi en la facturació del servei de neteja, simplement és una 
reordenació. Ho diu clarament la proposta. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): L’augment, diguéssim, el canvi 
d’ubicació entenem, diguéssim, que és un espai més gran i, per tant, requeriria una 
neteja superior, però això s’arregla amb aquesta distribució, així ho he entès bé 
d’aquesta manera ara? 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, aquest increment d’hores..., no sé si ja ha 
llegit la proposta que diu clarament que es canvien unes hores de vint hores mensuals 
d’especialista per una hora diària laborable de dilluns a divendres i mitja hora els 
dissabtes. Es fa..., bé, sembla ser que, bé, no necessiten tant un especialista, sinó 
aquest altre tipus de neteja. Si voleu, hi ha un informe del tècnic auxiliar de mobilitat, 
en aquest cas, del senyor Xavier Miquel, en el qual ho explica, hi és en l’expedient, 
aquest informe, explica el perquè s’ha de fer aquest canvi d’hores. Jo no sóc 
especialista en això, però si llegeixen l’informe ho veuran i per qualsevol dubte, bé, es 
dirigeixin a mi i acabarem de parlar-ne. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa Presidenta): Moltes gràcies. Els sembla que 
podem passar a la votació? Sí? Doncs passem a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
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 tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la modificació de les prestacions 
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derivades del contracte dels serveis de neteja dels centres i equipaments de 
l’Ajuntament de Girona corresponents al bloc 4 i adjudicats a la Fundació Mas Xirgu. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Pere Albertí 
Serra i Martí Terés Bonet 
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 CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyora Elisabeth Riera i Alemany, per interès particular.  
 
 
 
 
13. Aprovació Compte General exercici 2016 Ajuntament de Girona. 
 
En data 8 de maig de 2017 es procedí a una primera reunió de la Comissió Especial 
de Comptes amb la finalitat d'iniciar un primer període d'anàlisi del Compte General 
relatiu a l'exercici 2016 per part dels seus membres. 
 
Des d'aquest dia, 8 de maig, fins el 30 de maig els documents i justificants que 
constitueixen aquest Compte General varen estar a disposició dels regidors d'aquesta 
comissió especial, i després d'emetre dictamen, en data 9 de juny es publicà edicte al 
BOP d'informació pública, iniciant un període de 15 dies ( fins el 30 de juny ) de 
possible consulta per part de qualsevol interessat i 8 dies més ( fins el 12 de juliol ) 
únicament als efectes de presentar al·legacions, que no s'han produït. 
 
Atès que segons estableix l'art 212.4 del Text Refós de les Hisendes Locals donada la 
situació d'inexistència d'al·legacions procedeix sotmetre a aprovació el Compte 
General degudament informat, 



48 
 

La legislació aplicable és la següent : 
− Arts 22.2 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local. 
− Arts 58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
− Arts 208 a 2012 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per RDL 

2/2004, de 5 de març 
− Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer 

del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos 

− Arts 119.3 i 137 de la Llei 47/2003, General Pressupostària 
− Regles 44 a 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 

s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local 
− Arts 2, 6 i 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
 
1r. Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2016 de l'Ajuntament de 
Girona, integrada pels comptes i estats anuals adjunts a la proposta de : 
l'Ajuntament de Girona  

− dels organismes autònoms locals : Patronat Call de Girona i Organisme 
Autònom d'Educació Musical 

− de les societats íntegrament municipals : Iniciatives i Projectes Municipals SA i 
Transports Municipals del Gironès SA 

− dels consorcis adscrits : Consorci del Ter i Consorci Centre d'Acolliment i 
Serveis Socials 

 
2n. Aprovar la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i 
comptes anuals i pels annexos també detallats a l'informe adjunt, així com els criteris 
per a la quantificació dels deutes de impossible o difícil recaptació segons informe. 
 
3r. Rendir els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l'exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que determina 
l'art. 212 i 223 del RD 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i en els formats establerts en l'acord del Ple de la Sindicatura de 8 
de març de 2016. 
 
Així mateix, d'acord amb la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
s'acompanyarà la documentació complementària següent : 

− Comptes anuals de les societats mercantils amb capital social de participació 
majoritària de l'entitat local ( Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del 
Sistema de Girona SA, Cementiri de Girona SA i Vivendes de Girona SA ) i de 
les entitats dependents de l'entitat local incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera no compreses en l'apartat anterior ni integrades al Compte General ( 
Fundació Museu del Cinema, Fundació Masó i Fundació Auditori Palau de 
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Congressos ). 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Passaríem a donar compliment al 
següent punt, el número 13. Senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Planas... 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització 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 el que 
portem a aprovació, com ha dit el secretari, és el Compte General d’aquest exercici 
2016, el forma l’Ajuntament de Girona, els organismes autònoms, Patronat del Call i 
Escola de Música, i la societat cent per cent municipal Transports Metropolitans de 
Girona i Iniciatives i Projectes Municipals. Bé, tal com estableix la Llei d’hisendes 
locals, el que fem avui és posar de manifest la gestió que aquest Govern ha realitzat 
tant en l’aspecte econòmic, en el financer, el patrimonial i el pressupostari. Com molt 
bé vostès saben, el procediment per aprovar aquest Compte General es va iniciar el 8 
de maig quan es va crear la Comissió Especial de Comptes i la finalitat era iniciar un 
període d’anàlisi. Fins al 30 de maig tots els documents i justificants que formen part 
d’aquest Compte General varen estar a disposició de tots vostès, de tots els regidors i 
de tots els grups municipals que formen aquesta corporació, i del 9 de juny al 30 de 
juny es va fer l’exposició pública, per tant, que tots els ciutadans que volguessin 
poguessin presentar les al·legacions que consideressin oportunes, cosa que finament 
no va succeir, no es va presentar cap al·legació. 
 
Així doncs el Compte General d’aquest 2016 podem concloure una vegada més que hi 
ha hagut una bona gestió econòmica, també financera, que s’ha portat a terme 
evidentment per aquest equip de govern. I malgrat la crisi, la ciutat no se n’ha 
ressentit, sinó tot el contrari, hem augmentat la nostra capacitat d’inversió any rere 
any, hem tingut superàvit gairebé d’1.400.000 i hem situat l’índex d’endeutament..., 
estem al 52,32 per cent, que està per sota del màxim previst, que sabeu que és el 75 
per cent. Tot això crec que és important ressaltar-ho perquè s’ha fet congelant durant 
sis anys consecutius els impostos i les taxes municipals. I atès que tots els grups 
municipals heu tingut també accés a tota la documentació, el que no faré és explicar el 
Compte General perquè és impossible. Només vull afegir que, com tots vostès han 
pogut comprovar i contrastar, hem donat compliment a nivell consolidat als indicadors 
de solvència i estabilitat pressupostària que estableix la normativa. I bé, no voldria 
acabar sense donar les gràcies a tots els tècnics que fan possible que any rere any 
puguem fer aquest compte general sobretot a la interventora. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Veray 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo començaré pel 
final de la intervenció de la senyora Planas, efectivament, com no, agrair la intervenció 
i l’esforç que fa per presentar el Compte General, que evidentment nosaltres no el 
posem en dubte tal com se’ns presenta, però sí que per coherència política nosaltres 
en aquest punt ens abstindrem, perquè com saben és el Compte General del seu 
pressupost, de les seves ordenances fiscals, a les quals el meu grup municipal no li va 
donar suport. Per tant, el nostre vot serà l’abstenció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? El senyor Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):  Gràcies. Clar, resumir en tres 
minuts, que són els que entenc que tinc, un debat que és el dels comptes de tot el 
2016, la veritat és que ens demanen que fem un exercici de malabarisme, perquè ens 
hi hem passat dies nosaltres mirant aquesta informació, dies analitzant els seus 
comptes. I evidentment nosaltres també volem agrair als tècnics de la casa tot el 
suport i tota la feina que fan dia a dia i, de fet, ens havíem plantejat fins i tot abstenir-
nos en aquest punt. Però, clar, quan la presentació que vostè fa dels comptes és una 
presentació tan exitosa i tan que això va tan de meravella, doncs evidentment hem 
canviat cap al no. 
 
Hem canviat el vot cap al no perquè nosaltres analitzant aquests comptes..., jo no 
podré estar mai content que en una ciutat de 98.000 persones no hi hagi ni una 
al·legació en els seus comptes, o en els nostres, si governéssim, no estaria content, 
perquè això no ho fa creïble, no em crec que no hi hagi cap ciutadà de Girona, els 
98.000 que som, que no tingui cap crítica a fer als comptes que vostès han plantejat i 
que han executat durant el 2016. De fet, és que vostès el que no volen és ni 
participació i no volen res, han fet zero l’esforç per explicar aquests comptes a la 
ciutadania, tan és així que ara aquest 2107, de fet, no han fet ni l’audiència per 
presentar el pressupost de 2017, que vostès van votar a favor en aquest mateix Ple a 
comprometre’s a fer aquest any rere any, no l’han fet. Tampoc expliquen els comptes 
més enllà de fer els mínims límits legals. 
 
Sobre la quantitat de coses que hi ha en l’estat de comptes i que nosaltres sí que ens 
hem mirat, com s’han gastat vostès el diners de 2016, hem analitzat les desenes de 
pàgines que hi han, hem mirat factures i ho han fet, podríem dir-ne moltes coses, 
podríem dir-ne per exemple que continuem sense entendre per què hi han alguns 
funcionaris d’aquesta casa a qui es paga una festa amb un menjar, com és la Policia 
Municipal, i en canvi la  gent de serveis socials, la gent de la UMAT, la gent de 
sostenibilitat no tenen aquest tipus de privilegi a l’hora del seu dia a dia. O no 
entenem, per exemple, per què tenim tants càterings i són incapaços de regularitzar-
ho en un sol concurs anual o en diversos que permetin que no sigui tan discrecional. O 
no podem entendre per què amb l’equip de comunicació, que s’ha incrementat en els 
últims anys any rere any, continuem contractant equips d’autònoms i externs que ens 
portin les xarxes socials de determinats projectes de l’Ajuntament. O no podem 
entendre com, per exemple, l’Ajuntament paga un dossier de premsa a diaris que parli 
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de l’Ajuntament i també els serveis de l’Agència Catalana de Notícies i només se’l 
queden per a l’equip de govern; a la Diputació, que no és exemple de transparència, ni 
de bon funcionament en moltes coses –vostès sabran que en soc bastant crític–, allà 
cada dia el dossier de premsa que té l’equip de govern pagat per tots, el tenim també 
l’oposició; vostès aquí s’hi han negat i l’alcaldessa, de fet, s’hi va negar en públic en un 
Ple quan ho vam demanar. Tampoc tenim accés a l’Agència Catalana de Notícies, 
però ho paguem tots, eh?, tots els ciutadans de Govern paguen aquests serveis, però 
només per al Govern, no per a l’oposició, sembla. (Veus de fons.) Jo tinc unes quantes 
coses més a dir i m’agradaria que em deixés un minut més. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): No sé, el que hem acordat és una 
altra cosa, vostè mateix. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Doncs deixi’m dir dues coses, o 
sigui, hem deixat de gastar 10.000 euros en el Truffaut, 50.000 en el Pla del Sector 
Est, coses que estaven pressupostades i que no estan executades, en el Transition 
Town, el [#, 01:06:25], el Quatre rius i una séquia i en canvi, hem incrementat en 
122.000 euros les relacions institucionals, en 56.000 euros els convenis pel turisme o 
en 44.000 euros tot el que és el canal, quan encara aquest projecte està aturat, això 
només per posar algunes pinzellades. M’agradaria que algun dia vostès fossin prou 
transparents per poder plantejar aquest debat públicament i sense por, mentrestant el 
que sembla és que el tenen tancat en una gàbia perquè ningú els pugui fiscalitzar. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presinta): Moltes gràcies. La senyora Roca... 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Senyora Planas, gràcies per les explicacions. Nosaltres li votarem en contra i suposo 
que ja s’imagina per què. Perquè són uns pressupostos, aquests de 2016, que el seu 
grup va pactar amb nosaltres, amb Esquerra-MES, perquè vostès estaven en minoria i 
necessitaven algú que els aprovés. I nosaltres hi vam donar suport a canvi d’una sèrie 
d’aspectes que ens interessava, per exemple, a canvi de cultura als barris, i els diners 
es van fondre com el gel a Joc de Trons, a canvi del mapa de la pobresa que havia 
d’estar acabat a finals de l’any passat i que encara no està acabat, a canvi de 
dinamització d’espais públics, consistia a detectar places o carrers que fossin una mica 
complicats i allà donar-los vida i donar-los utilitat per fomentar la cohesió, o a canvi de 
plans estratègics, el de cultura no s’ha fet, el de comerç no s’ha fet, s’ha fet un pla de 
dinamització però no era exactament el que nosaltres demanàvem, i el de turisme tot 
just ara, és veritat, s’ha adjudicat. És clar, en pactar vostès amb el PSC no van tenir ja 
necessitat de pactar i de complir els pactes que havien fet amb nosaltres i per això 
nosaltres no hi donarem suport. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies. Només dir al senyor 
Salellas que podem tenir crítica de les partides, no del Compte General. Evidentment 
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aquest debat ja el vàrem tenir en el pressupost, som partits diferents, si no, ja aniríem 
junts, vostès tenen unes polítiques, nosaltres en tenim unes altres, si vostès 
governessin segur que jo estaria aquí asseguda en desacord amb què vostès es 
gasten els diners. També és veritat que a vegades vostès ens critiquen en partides 
com en el seu moment..., no hi era vostè en el seu moment, però sí el seu partit, on va 
criticar tant la sala de premsa que vàrem fer aquí i vostès estan utilitzant la sala de 
premsa, i ni li explico jo el que ens varen arribar a criticar la sala de premsa. Per tant, 
jo només amb això li vull dir que potser moltes d’aquestes partides que vostès estan 
dient, després també les gaudirien en el seu moment si poguessin. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, a 
la votació. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. Ah, disculpin, no els havia vist. 
Abstencions? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit 
Popular, integrat per un membre, i els vots en contra dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per tres membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, el Compte General de l’exercici 2016. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 



53 
 

En contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors 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. 
 
 
 
 
14. Transferència de crèdit entre partides - Pressupostos participats 2017. 
 
Atesa la necessitat constatada pel servei de Participació, Associacions i Voluntariat, en 
relació a la despesa no prevista en el pressupost inicialment aprovat per a l'exercici 
2017 destinat a diferents projectes que han resultat definits a partir de la consulta 
ciutadana del procés dels Pressupostos Participats dels Barris 2017. 
 
Així mateix, en l'informe emès pel departament, es posa de manifest la menor despesa 
a executar consignada inicialment com a inversió i amb classificació per programes 
diferent a l'objecte resultat de la consulta. 
 
Vist el canvi proposat de classificació econòmica, de capítol 6 ( despesa inversió, de 
capital ) a capítol 2 i 4 ( despesa corrent ), i atenent a la limitació de destí de les 
operacions de crèdit a llarg termini prevista a l'art 49 del RD 2/2004, de 5 de març, pel 
que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, vist que 
aquesta font de finançament s'havia considerat al pressupost inicialment aprovat per a 
la despesa d'inversió, s'haurà d'ajustar, al moment de la contractació, el capital a 
concertar com a endeutament, reduint-lo fins a la despesa executable com a inversió. 
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 : 

. 2017.300.15100.60924 - Millores a barris - procés participatiu: 226.459,78  
Transferència positiva : 

. 2017.730.92400.20200 - Pressupostos participats - lloguer: 10.528,53 

. 2017.730.92400.22611 -Pressupostos participats - dinamització als barris: 
21.851,81 
. 2017.730.92400.48000 - Pressupostos participats - participació: 140.832,82 
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. 2017.800.33491.48001 - Pressupostos participats - promoció cultural: 
53.246,62 

 
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 Mir (alcaldessa presidenta): Passaríem al punt de l’ordre del 
dia número 14. Senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Mª 
Àngels Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització 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 ha dit el 
secretari, el que aquí portem és un canvi proposat de classificació econòmica del 
capítol 6, que és despeses i inversió, al capítol 2 i 4, que és la despesa corrent, una 
transparència negativa de 226.459,78 euros a quatre transferències positives per les 
diferents partides que han escollit els barris, bé, els diferents projectes de cada barri. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, ja que veig que no ho explica la 
regidora Maria Àngels Planas, de fet, això és una conseqüència, aquests canvis de 
partida necessaris ara, és una conseqüència del fet que en aquesta ciutat, a diferència 
de la majoria de ciutats on fan pressupostos participatius, fem uns pressupostos 
participats un cop ja estan aprovats els pressupostos de la ciutat. Llavors resulta que 
dels pressupostos de la ciutat, com que no sabem a què s’hauran de destinar, els 
posem tots en un mateix bloc i llavors un cop es decideix què hem de fer i què no, 
doncs hem de fer tots els canvis per modificar aquestes partides. 
 
Llavors nosaltres, a més, demanem que si us plau fem uns pressupostos participatius 
de debò, que això vol dir que posem a debat els pressupostos de la ciutat, uns 
pressupostos de la ciutat en què tothom hi pugui dir la seva, en què puguem participar 
a través dels barris i a través del que vulguin, però posem sobre la taula això. Els 
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barris que decideixin a què es volen destinar aquests recursos i llavors aprovem els 
pressupostos amb aquesta feina ja feta. Això és el funcionament de moltes de les 
ciutats, és el funcionament entenem més lògic i, per tant, aprofitem aquesta ocasió per 
demanar-ho. 
 
De la mateixa manera que aprofitem també, doncs, el fet que això estiguem parlant de 
pressupostos participats per recordar que tenim una moció aprovada, la majoria de 
punts encara estan incomplerts, en la qual es va acordar que es tiraria endavant tot un 
replantejament dels pressupostos participatius, però també que es faria unes jornades 
de debat sobre els diferents models de pressupostos participats per conèixer altres 
alternatives i per poder-ho modificar i millorar la proposta que tenim actualment. I 
recordar també una vegada més, com ho ha fet el meu company Lluc Salellas, que 
tenim també aprovat que s’havia de fer una audiència de pressupostos i això tampoc 
ho van complir. Llavors demanar que d’una vegada per totes donin compliment a 
aquesta moció i que fem una proposta de pressupostos participatius d’una manera 
coherent que no obligui després a fer tots aquests canvis de partides. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, aquest any – i 
ho trec de la pàgina web mateixa de l’Ajuntament – han votat 3.391 persones, aquesta 
xifra representa un 4,39 per cent del total dels 77.309 persones que tenien dret a vot. 
El percentatge és dos punts inferior al de la consulta de 2016, en què varen participar 
un 6,49 per cent dels que podien votar, que això representava 4.989 persones, i també 
inferior al de la consulta de fa dos anys, que varen votar un 4,52 per cent i 3.543 
persones varen votar. Per tant, i com ara la companya Laia Pèlach deia, aquest model 
està obsolet i recordo i m’afegeixo a l’observació que feia que tenim deures pendents. 
 
Però a nosaltres el que més ens preocupa és que en aquests pressupostos hi han 
dubtes que no es defineixen clarament allà on es tenen de destinar les partides i això 
ha provocat, i jo vaig ser present en una, juntament en aquella..., recordo que hi havia 
el senyor..., em sembla que hi havia el senyor Sastre i potser el senyor Berloso, en 
algun barri, que ha provocat molta tensió veïnal. Molta tensió veïnal perquè alguns 
dels veïns eren partidaris que les inversions s’adrecessin a temes socials, mentre que 
altres veïns n’eren amb inversions amb reformes, obres i reformes. I això no ens 
agrada, no ens agrada que a sobre de no resoldre, creiem nosaltres, el tema de la 
participació ciutadana amb el pressupost, a sobre ha creat neguit, ha creat 
discrepàncies i en algun cas enfrontament. Jo recordo aquella assemblea, realment no 
es va arribar a situacions..., afortunadament no es va arribar a situacions punyents, 
però gairebé s’hi va arribar. 
 
Per tant, jo els pregaria que es posin les piles en aquest aspecte, que es posin les 
piles, que ja d’una vegada per totes comencem a treballar i que en el 2008 no 
mimetitzem els efectes que han passat aquest any. Evidentment nosaltres en aquest 
punt votarem en contra. 
Moltes gràcies. 



56 
 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, només..., crec que ja ho saben, però els ho 
tornaré a explicar. És que saben que hi ha una comissió que està formada pels 
representants de veïns de diferents barris i aquesta comissió és la que ha d’establir 
cap a on han d’anar els pressupostos participats i d’això se’n diu participació, que la 
gent, que els ciutadans dels diferents barris puguin escollir si els sembla bé aquest 
model o realment hem d’anar a un canvi, sap que hi ha una comissió al respecte per 
mirar cap a on hem d’anar. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, a 
la votació? 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, i el Partit Popular, integrat per un membre, i els vots en contra dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, i Ciutadans, 
integrat per dos membres, les transferències entre les partides que consten en el punt 
dispositiu primer de la proposta. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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En contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Pere Albertí 
Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 
 
 
15. Operació de crèdit Transports Municipals del Gironès SA exercici 2017. 
 
Vist l'expedient de contractació a tramitar per la societat íntegrament municipal, 
Transports Municipals del Gironès SA , relatiu al subministrament de dos autobusos a 
finançar amb una operació de crèdit, d'import 500.000,00 euros, import a ajustar al 
resultat del procés de licitació a iniciar a partir de l'acord del consell d'administració de 
27 de juliol de 2017. 
 
El règim jurídic d'aplicació a les operacions d'endeutament ve regulat al capítol VII, del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria d'operacions de crèdit, així com a l'Ordre de la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de 
Catalunya ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria financera dels 
ens locals, i Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local, per la que es defineix el principi de prudència 
financera de les entitats locals. Així mateix les limitacions al crèdit i processos 
d’autorització venen definits a la Disposició Addicional 14 del RDL 20/2011 de 30 de 
març, de Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera per a la 
Correcció del Dèficit Públic , dotada de vigència indefinida per la disposició final 31 de 
la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013. 
 
Als efectes s'estableix : 
art. 48 RDL 2/2004 : les societats mercantils dependents podran concertar operacions 
de crèdit en totes les seves modalitats, a curt i llarg termini. 
art. 48 bis RDL 2/2004 : totes les operacions que subscriguin les Corporacions Locals 
estan subjectes al principi de prudència financera. 
 
Es consideren financeres totes aquelles operacions que tinguin per objecte els 
instruments següents : 
.. c.) la concessió d'avals, reavals o altre classe de garanties públiques 
Les condicions que han de complir les operacions previstes a l'apartat c) d'aquest 
article seran establertes per Resolució de la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local. 
Les Corporacions Locals vetllaran per l'aplicació del principi de prudència financera en 
el conjunt del sector públic. 
Es precisarà autorització del òrgan competent de l'Administració Pública que tingui 
atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals la formalització de les operacions a 
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les que es refereix l'apartat c.) quan no s'ajustin a les condicions de prudència 
financera. 
art. 49.1 RDL 2/2004 : per al finançament de les inversions les societats mercantils 
dependents podran acudir al crèdit públic i privat, a llarg termini, en qualsevol de les 
seves formes. 
art. 49.5 RDL 2/2004: les obligacions derivades de les operacions de crèdit 
concertades per societats dependents podrà ser garantit amb aval de la Corporació de 
la qual depenen. 
art. 49.7 RDL 2/2004 : les corporacions locals també podran concedir avals a societats 
mercantils participades per persones o entitats privades, en les que tinguin una quota 
de participació en el capital social no inferior al 30 per cent. L'aval no podrà garantir un 
percentatge de crèdit superior al de la seva participació en la societat. 
 
art 53 RDL 2/2004 : no es podran concedir noves operacions de crèdit, ni concedir 
avals, quan dels estats financers que reflecteixin la liquidació dels pressupostos, els 
resultats corrents i els resultats de l'últim exercici, es dedueixi un estalvi net negatiu. 
 
d'acord amb la disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013 no es poden concertar operacions de 
crèdit a llarg termini destinades al finançament dels nous projectes d'inversió si la ràtio 
legal de deute viu és superior a un 110 % dels ingressos corrents liquidats l'exercici 
anterior. Així mateix estableix un règim d'autorització de l'òrgan competent amb 
atribucions de tutela financera de les entitats locals si aquest percentatge supera el 75 
%. 
 
art. 54 RDL 2/2004 : les societats mercantils dependents precisaran la prèvia 
autorització del Ple de la corporació i informe de la Intervenció per a la concertació 
d'operacions de crèdit a llarg termini. 
 
Analitzats els comptes anuals 2016 de la societat municipal Transports Municipals del 
Gironès SA i de l'Ajuntament de Girona, així com l'endeutament vigent a la data, es 
conclou que : 
 
La solvència econòmica i financera de la societat Transports Municipals del Gironès 
SA queda justificada en quan que : 
 

− Els resultats d'explotació dels exercicis 2015 i 2016 són positius 
− Es dona compliment als indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als ens 

locals de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera 

− Dels estats financers relatius a la liquidació pressupostària de l'Ajuntament de 
Girona corresponents a l'exercici 2016 es desprèn que : 

− L'estalvi net corresponent a la liquidació 2016 i calculat d'acord a l'art 53 del 
RDL 2/2004, es positiu 

− El capital viu de les operacions vigents a curt i llarg termini, inclòs el risc deduït 
dels avals concedits i el previst a concertar no superen el 75 % dels recursos 
corrents liquidats de l'exercici 2016 
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− La quantia total dels avals autoritzats per la Corporació representa un 
percentatge no superior al 30 % sobre els recursos corrents liquidats del darrer 
exercici 2016, essent l'import de l'operació que es proposa avalar no és 
superior al 15 % dels mateixos recursos, donant compliment al principi de 
prudència financera d'aquestes operacions. 

 
La normativa d'aplicació és la següent : 

− RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 

− Disposició Addicional 14 del RDL 20/2011 de 30 de març, de Mesures Urgents 
en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera per a la Correcció del Dèficit 
Públic, dotada de vigència indefinida per la disposició final 31 de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013. 

− Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació 
autonòmica i local, per la que es defineix el principi de prudència financera de 
les entitats locals de les operacions financeres que tinguin per objecte actius 
financers o la concessió d'avals, reavals o altre classe de garanties públiques o 
mesures de recolzament extrapressupostari 

− Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats 
locals. 

 
1r.- Autoritzar a la societat íntegrament municipal, Transports Municipals del Gironès 
SA, a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini per un import màxim de 
500.000,00 euros, import a ajustar al resultat d'adjudicació del procés de contractació 
per a la compra de dos autobusos urbans i segons acord del Consell d'Administració 
de la societat de data 27 de juliol de 2017. 
 
2n.- Avalar l'operació de crèdit a signar entre Transports Municipal del Gironès SA i 
l'entitat financera que presenti millor oferta econòmica per al finançament de la inversió 
esmentada a l'apartat primer i aprovada pel Consell d'Administració de la societat en 
data 27 de juliol de 2017. 
 
3r.- Facultar a l'alcalde - president per a la formalització de l'operació d'aval aprovada a 
l'apartat primer, encara que incideixi en autocontractació doble o múltiple 
representació. 
 
4rt- Comunicar l'operació de crèdit a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord l'ordre 
ECF/138/2007 de 27 d'abril, en matèria de tutela financera dels ens locals 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Passaríem ara a donar 
compliment al punt número 15 de l’ordre del dia. Senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas substanciarà la proposta. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies. Bé, aquí el que portem és 
una operació de crèdit per part de Transports Municipals del Gironès, en aquest cas es 
volen fer la compra de dos autobusos que es finançaran amb operació de crèdit, 
l’import són 500.000 euros i s’ha d’ajustar després a la licitació, quan estigui 
finalitzada, que estem finalitzant la licitació. El règim jurídic..., la normativa ens ho 
permet, el Reial decret 2/2004. I també a la vegada el que es porta és que 
l’Ajuntament pugui concedir aquest aval i també ho permet la normativa ja que es 
poden concedir avals a les empreses participades de l’Ajuntament. I, per tant, el que..., 
aquest aval, el que vull dir és que complim la norma totalment perquè l’aval no pot 
garantir un percentatge de crèdit superior a la seva participació de la societat, i això 
també es compleix. I el que portem és això: demanar, autoritzar la societat Transports 
Municipals del Gironès a poder concertar aquesta operació de crèdit i per part de 
l’Ajuntament poder concedir aquest aval. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Ho comentava a 
la comissió quan es va presentar, nosaltres evidentment estem a favor perquè tot el 
que sigui millorar el servei i sobretot millorar el servei del transport públic facilita que hi 
hagi menys transport privat i, per tant, la millora de la qualitat ambiental de la ciutat. I 
en aquest aspecte volia incidir, vaig comentar a la comissió exactament que si 
s’atendria la proposta que va fer el senyor Manuel de Ciutadans, Manuel Vázquez, de 
Ciutadans, a veure que es tendís a la compra de vehicles elèctrics. Allà a la comissió 
ens varen informar que el vehicle seria el gas, el gas és evidentment sense cap mena 
de dubte menys contaminant que vehicles dièsel o de gasolina –fonamentalment són 
de dièsel, els grans transports–, però continuen aportant diòxid de carboni a 
l’atmosfera, perquè el gas, com abans es comentava, em sembla que era algun 
company de la CUP, evidentment és un combustible fòssil i, per tant, provoca augment 
de diòxids de carboni. Per tant, sí que crec que a la llarga o a la curta tenim de fer un 
plantejament, sé que en aquest moment potser és inabastable, sé que potser el preu 
s’encariria de forma extraordinària, però sí que hem de fer alguna proposta valenta de 
començar, potser no tots dos, potser u, i potser començar a tenir una flota de vehicle 
elèctric per anar tendint al que són les ciutats modernes, que han de ser sostenibles 
mediambientalment. I a banda, suposo que per descomptat seguirà la normativa que 
siguin adaptats, etcètera. Per tant, nosaltres votarem favorablement. 
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Doncs passem a 
donar compliment a la votació. 
Vots a favor de l’acord? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat autoritzar la societat de íntegrament municipal Transports Municipals del 
Gironès la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import màxim de 
500.000 euros i l’aval de la corresponent operació financera. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
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 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. 
 
 
 
 
16. Requeriment a la societat Balsol 2001 S.A. d'informació complementària per 
la sol·licitud presentada per la revisió de tarifes de rotació i abonaments per 
l'exercici 2017 de l'aparcament soterrani del sector carrer Santa Eugènia - Parc 
Central. 
 
La societat Balsol 2001 S.A., NIF A-17681164, domiciliada a carrer Balmes, 150, 
entresòl 4a, codi postal 08008 de Barcelona, és l'actual titular i explotadora de la 
concessió administrativa per la construcció i ulterior explotació de l'aparcament 
soterrani per a vehicles corresponent a l'àmbit del subsòl determinat pel sector carrer 
Santa Eugènia - Parc Central, atorgada per acord de Ple del dia 14 d'abril de 1998. 
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En data 3 d'abril de 2017 i amb número de registre d'entrada 2017021530, la 
concessionària ha presentat una sol·licitud de revisió de tarifes de rotació i 
abonaments per a l'exercici 2017 de l'esmentat aparcament. 
 
Atès que en el plec de condicions jurídiques i econòmico-administratives reguladores 
de la concessió no consta cap referència a la revisió de tarifes i els termes en els quals 
s'hauria de realitzar, recollint-se només el dret de l'Ajuntament a informar sobre les 
tarifes pròpies de l'aparcament soterrani i les seves futures revisions a efectes de la 
seva aprovació per part de l'organisme competent (clàusula 8.d). 
 
Atès que en l'esmentada sol·licitud no s'aporta informació relacionada amb 
circumstàncies anormals en les despeses d'explotació de la concessió que justifiquin 
un augment en les tarifes de l'aparcament. 
 
Atès que cal que la societat justifiqui la necessitat d'aplicar l'augment de les tarifes 
mitjançant l'aportació d'un estudi econòmic - financer amb el desglossament de les 
despeses (amortització, despeses d'explotació, impost sobre societats, etc.) ja que en 
aquest sentit cal recordar que l'equilibri de la retribució econòmica del concessionari 
ha de mantenir-se, en tot cas, en funció de l'amortització necessària durant el termini 
de la concessió del cost de l'establiment del servei que hagués satisfet, com també de 
les despeses d'explotació i del benefici industrial normal. 
 
Articles 244.2.b), 249.b), 251.3 i 251.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Administracions Públiques. Article 68 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Primer - Requerir a la societat Balsol 2001 S.A., NIF A-17681164, domiciliada a carrer 
Balmes, 150, entresòl 4a, codi postal 08008 de Barcelona, per a que en el termini de 
deu dies hàbils des que li sigui notificada la present resolució completi els termes de la 
sol·licitud de revisió de tarifes de rotació i abonaments per l'exercici 2017 de 
l'aparcament soterrani del sector carrer Santa Eugènia - Parc Central aportant els 
següents documents: 
 

− Estudi econòmic financer actualitzat relatiu a l'evolució de l'explotació, en ordre 
a mantenir l'equilibri econòmic i financer de la concessió, en els mateixos 
termes en que es va adjudicar. 

− Estudi econòmic financer que justifiqui la necessitat d'aplicar l'augment de 
tarifes, amb inclusió del desglossament de les despeses (amortització, 
despeses d'explotació, impost sobre societats, etc). 

− Documentació comptable de la concessió relativa a l'exercici immediatament 
anterior a l'any pel qual es sol·licita l'actualització de la tarifa, consistent en el 
llibre diari, el llibre major i els comptes anuals, quan estiguin desagregats i amb 
els conceptes específics, sense generalitzacions, al màxim nivell de detall 
comptable. 
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Segon - Advertir a la societat Balsol 2001 S.A. que en el cas que no aporti la 
informació requerida en el termini assenyalat es considerarà que desisteix de la seva 
petició. 
 
17. Requeriment a Saba Aparcamientos S.A. d'informació complementària per la 
sol·licitud presentada per la revisió de tarifes de rotació i abonaments per 
l'exercici 2017 de l'aparcament soterrani de Berenguer i Carnicer. 
 
La societat Saba Aparcamientos SA (SABA), NIF A-08197931, domiciliada a 
l'Avinguda Parc Logístic, núm. 22-26, codi postal 08040 de Barcelona, és l'actual titular 
i explotadora de la concessió administrativa per la construcció i ulterior explotació de 
l'aparcament soterrani per a vehicles corresponent a l'àmbit del subsòl determinat pels 
carrers Dr. Berenguer Carnicer i Dr. Vicens Vives atorgada per acord de Ple del dia 11 
de juliol de 1989. 
 
En data 18 de maig de 2017 i amb número de registre d'entrada 2017033718, la 
concessionària ha presentat una sol·licitud de revisió de tarifes de rotació i 
abonaments per a l'exercici 2017 de l'esmentat aparcament. 
 
Atès que en el plec de condicions jurídiques i econòmico-administratives reguladores 
de la concessió no consta cap referència a la revisió de tarifes i els termes en els quals 
s'hauria de realitzar, recollint-se només el dret de l'Ajuntament a informar sobre les 
tarifes pròpies de l'aparcament soterrani i les seves futures revisions a efectes de la 
seva aprovació per part de l'organisme competent (clàusula 9.d). 
 
Atès que en l'esmentada sol·licitud no s'aporta informació relacionada amb 
circumstàncies anormals en les despeses d'explotació de la concessió que justifiquin 
un augment en les tarifes de l'aparcament. 
 
Atès que cal que la societat justifiqui la necessitat d'aplicar l'augment de les tarifes 
mitjançant l'aportació d'un estudi econòmic -financer amb el desglossament de les 
despeses (amortització, despeses d'explotació, impost sobre societats, etc.) ja que en 
aquest sentit cal recordar que l'equilibri de la retribució econòmica del concessionari 
ha de mantenir-se, en tot cas, en funció de l'amortització necessària durant el termini 
de la concessió del cost de l'establiment del servei que hagués satisfet, com també de 
les despeses d'explotació i del benefici industrial normal. 
 
Articles 71 a 73 de la Llei 923/1965, de 8 d'abril, de contractes de l'Estat. 
Articles 244.2.b), 249.b), 251.3 i 251.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Primer - Requerir a la societat Saba Aparcamientos SA (SABA), NIF A- 08197931, 
domiciliada a l'Avinguda Parc Logístic, núm. 22-26, codi postal 08040 de Barcelona, 
per a que en el termini de deu dies hàbils des que li sigui notificada la present 
resolució completi els termes de la sol·licitud de revisió de tarifes de rotació i 
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abonaments per l'exercici 2017 de l'aparcament soterrani a l'àmbit del subsòl 
determinat pels carrers Dr. Berenguer Carnicer i Dr. Vicens Vives aportant els 
següents documents: 

− Estudi econòmic financer actualitzat relatiu a l'evolució de l'explotació, en ordre 
a mantenir l'equilibri econòmic i financer de la concessió, en els mateixos 
termes en que es va adjudicar. 

− Estudi econòmic financer que justifiqui la necessitat d'aplicar l'augment de 
tarifes, amb inclusió del desglossament de les despeses (amortització, 
despeses d'explotació, impost sobre societats, etc). 

− Documentació comptable de la concessió relativa a l'exercici immediatament 
anterior a l'any pel qual es sol·licita l'actualització de la tarifa, consistent en el 
llibre diari, el llibre major i els comptes anuals, quan estiguin desagregats i amb 
els conceptes específics, sense generalitzacions, al màxim nivell de detall 
comptable. 

 
Segon - Advertir a la societat "Saba Aparcamientos S.A." que en el cas que no aporti 
la informació requerida en el termini assenyalat es considerarà que desisteix de la 
seva petició. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): I ara els punts número 16 i el 17 
seran explicats conjuntament, tot i que després ja es votaran per separat. Senyor 
secretari, si els vol llegir tots dos. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde senyora Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització 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 el requeriment de totes dues societats... La societat Balsol i la societat Saba 
d’aparcaments, totes dues són titulars i explotadores de concessions administratives, 
una és al carrer Santa Eugènia, en el Parc Central, i Saba explota el carrer Doctor 
Berenguer i Carnicer i el Doctor Vicens Vives, totes dues, una el 3 d’abril i l’altra el 18 
de maig, com a concessionàries han presentat una sol·licitud de revisió de les tarifes 
de rotació d’abonaments per a l’exercici 2017. Ambdues sol·licituds no s’aporta cap 
informació relacionada amb les circumstàncies anormals de les despeses d’explotació 
de la concessió que justifiquin un augment de les tarifes, i al plec de condicions 
tampoc consta cap referència a poder fer revisió de les tarifes. Cal que les societats ho 
justifiquin quina era la necessitat de poder aplicar aquest augment de tarifes mitjançant 
l’aportació d’un estudi econòmic financer amb el desglossament de les despeses i 
només es podria concedir aquest increment en cas que perdessin aquest equilibri 
econòmic financer de la concessió. I, per tant, el que nosaltres els requerim a totes 
dues societats és que, en un termini de deu dies des que els sigui notificat, presentin 
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tota la documentació necessària, l’estudi econòmic financer, l’estudi econòmic que 
justifiqui la necessitat d’aquest augment, documentació comptable que se’ls requereix. 
I també se’ls adverteix que si en un període de deu dies no han presentat tota aquesta 
informació, es considerarà que es desisteix la seva petició. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Intervinc per anunciar la nostra abstenció en els dos punts que estem ara mateix 
debatent. En primer lloc, la nostra abstenció o la nostra argumentació es basa en el fet 
que evidentment des d’un punt de vista tècnic ens pot semblar correcte que tu reclamis 
a unes empreses una informació, aquesta acció tècnica ens pot semblar d’allò més 
correcte. Però és que aquí ens trobem també no davant d’una decisió tècnica, sinó 
d’una decisió política, sí, senyora Planas, és una decisió política també, és una decisió 
política de si ja creiem que amb les condicions que hi han i vostès ho saben, i les 
condicions, les característiques del servei, creiem, quan a més ens va explicar que no 
està previst en el contracte d’augment de les tarifes, creiem que cal que pugin o no els 
preus dels aparcaments a la nostra ciutat. Vostès com a Govern creuen que cal que 
pugin els preus dels aparcaments de la nostra ciutat o no? Quina valoració en fan 
vostès? Nosaltres, per exemple, de l’aparcament..., un dels dos que parlem aquí, que 
és l’aparcament que hi ha al carrer Berenguer o sota la plaça Jaume Vicens Vives, el 
que veiem és que els cotxes gairebé ni hi caben, ni hi caben, per posar un sol 
exemple, i el que hi ha allà és una clara explotació d’intentar fer el màxim de diners, 
totalment legítim, però en tot cas creiem que el servei és o podria ser bastant 
millorable, i això tampoc ens consta que ara mateix els ho estem exigint. 
 
Per tant, nosaltres el que diem és que no cal pujar el preu de l’aparcament a la nostra 
ciutat en aquests espais i que, per tant, des del nostre punt de vista ja podrien tenir 
aquest posicionament com a equip de govern, com a voluntat política, però és que no 
els hem sentit aquesta voluntat política a vostès i això m’agradaria saber si la seva 
opinió és que cal que pugin o que no cal que pugin, o que és una simple qüestió de 
mercat. Ja sabem que vostès són molt neoliberals i que potser la qüestió del mercat i 
que vagi sol, però nosaltres no, nosaltres com que ens preocupen també altres 
elements, doncs creiem que hi ha d’haver una decisió política al darrere. Per tant, des 
d’un punt de vista tècnic, que l’interventor vulgui fer aquesta reclamació –l’interventor o 
els serveis tècnics– ens pot semblar més o menys lògic a nivell tècnic, ara, 
políticament nosaltres creiem que s’ha de prendre una decisió i és que els 
aparcaments a la nostra ciutat ja són prou cars, tenen un servei deficient, han estat 
massa temps sense que ningú els controlés i, per tant, el que toca ara és no tocar res. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
aquesta informació complementària que es demana en principi ja ens sembla correcte 
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que es demani. Ara bé, nosaltres el dubte que ens sorgeix és que, carai, jo no hi 
entenc massa d’economia, prou feines tinc per tirar la de casa endavant, però penso 
que quan es fa alguna plica, alguna adjudicació d’un sòl públic per explotar una 
determinada empresa, un té de fer una previsió de futur i fer un balanç de comptes i fer 
una..., diguem-ne, de pros i contres i saber exactament si li interessa o no agafar 
aquesta explotació. El que no s’hi val és que constantment se’ns demani que revisem 
aquests comptes. I recordo que en el cas de l’empresa Balsol 2001, SA, ja és la 
segona vegada que ens demanen quelcom similar, perquè aquesta empresa també 
adduint que no li sortien els números ens va demanar ser un centre de recollida de 
[paqueteria #, 01:28:57], ho recorden? Ho vàrem aprovar em sembla al Ple del juny 
passat o el maig, no ho recordo exactament, no ho he buscat. Doncs per tant, home, 
caram, com bé deia el company Lluc Salellas, jo estic totalment d’acord, és a dir, no 
podem carregar més els ciutadans amb el cost d’una explotació per tal que l’empresa 
sigui boiant. Senzillament això. I, per tant, en aquest cas, nosaltres ens abstindrem a la 
votació. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Un minut. Bé, jo crec que cal diferenciar les 
coses, les parts polítiques i les no polítiques. Evidentment nosaltres políticament no 
volem carregar més els ciutadans en les seves despeses, però tampoc volíem 
incomplir les coses. Són plecs que estan fets fa molts anys, les mancances que tenen 
aquests plecs no és que els he fet jo ara, és de fa molts anys, però també tinc de dir 
que els plecs estipulen una sèrie de normes. Nosaltres el que no podem fer és ser més 
«xungos» que ningú i saltar-nos la norma així a la brava, per tant, hi han una sèrie de 
normatives que ells tenen dret a demanar el que vulguin, tenen dret a demanar que 
s’incrementin les tarifes, i nosaltres no perquè el Govern decideix «mira, no volem i ja 
està», no, s’han d’estudiar i s’han de mirar les coses, perquè poder tenen dret o no, jo 
no ho sé, però s’han de mirar. Què és el que..., la voluntat nostra política? És no 
incrementar evidentment les despeses dels ciutadans de Girona, però estem 
governant, no podem ser inconscients, les coses s’han de mirar i s’han de donar les 
respostes adequades i també s’ha de mirar si realment una concessió ha perdut 
l’equilibri econòmic financer que llavors s’hauria d’estudiar, és que les coses no són 
blanc i negre, s’han de mirar, s’han d’estudiar i s’han de respondre tenint les coses 
clares i podent-les justificar, una cosa perquè es faci o perquè es fa que no. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Doncs passaríem 
a la votació. La 16, farem primer la 16. 
Vots a favor de la proposta número 16? 
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 
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deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, requerir 
a la societat Balsol 2001, SA, perquè aporti la documentació que consta en el punt 
dispositiu primer. 
 
 
 
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 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. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. I ara passaríem a 
la número 17. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, 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 tres 
membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, requerir a la societat 
Saba Aparcamientos, SA, la documentació que consta en el punt dispositiu primer de 
la proposta. 
 
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 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 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. 
 
 
 
 
18. Acord d'adhesió al Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i 
l'Ajuntament de Girona de col·laboració en matèria tributària. 
 
En data de 19 de setembre de 2012, fou signat el Conveni marc entre l'Agència 
Tributària de Catalunya i les Diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i 
Lleida, de col·laboració en matèria tributària, al qual es va donar publicitat mitjançant la 
Resolució ECO/184/2014, de 28 de gener. 
 
L'objectiu del conveni marc és el d'anar desenvolupant progressivament una relació en 
matèria tributària entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals tan àmplia com 
sigui possible i la creació d'una gestió tributària catalana (actualment, autonòmica i 
local), amb major proximitat a la ciutadania. 
 
L'article 8.1 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, estableix que, de conformitat amb 
el que disposa l'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, les administracions tributàries de l'Estat, de les comunitats 
autònomes i de les entitats locals col·laboraran en tots els ordres de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs locals. 
 
El conveni marc esmentat s'entén com una formula de materialitzar la col·laboració 
que preveu l'article esmentat. 
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L'adhesió al conveni ha de possibilitar una millora de l'eficàcia i de l'eficiència per a la 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 
propis de l'Ajuntament de Girona, permetent estendre l'eficàcia jurídica de les seves 
actuacions en aquesta matèria a l'àmbit territorial de tot Catalunya. 
 
Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona al Conveni subscrit entre l'Agència 
Tributària de Catalunya i Entitats Locals de col·laboració en matèria tributària. 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Passaríem, doncs a donar 
compliment al punt de l’ordre del dia número 18. Senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas substanciarà el punt. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, avui el que 
portem a aprovació del Ple és aquest conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya i 
l’objectiu és millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’aplicació dels tributs d’aquest 
Ajuntament. Aquest acord suposa tant per a aquest Ajuntament com per part de 
l’Agència Tributària la possibilitat de millorar la qualitat dels diversos serveis tributaris 
que prestem, tant a nivell intern com pel que fa al servei que oferim als ciutadans. Amb 
accions com ara, per exemple, la finestreta única, que pretenen donar un millor servei 
d’atenció i assistències tributàries i facilitar també el compliment de les obligacions 
tributàries dels ciutadans. 
 
L’objectiu d’aquest conveni és anar desenvolupant progressivament una relació en 
matèries tributàries entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona tan 
àmplia com sigui possible i també, evidentment, la creació d’una gestió tributària 
catalana amb major proximitat al ciutadà.  
 
El desenvolupament i concreció de les actuacions necessàries perquè es faci possible 
aquest compliment de l’objecte del conveni es farà a través d’una comissió de 
seguiment, que és el que estableix el conveni, que estarà integrada de quatre 
membres, quatre membres per part de l’Ajuntament i quatre membres per part de 
l’Agència Tributària. En una primera fase, les dues administracions es comprometen a 
cooperar en matèria de recaptació, la col·laboració que estableix aquest conveni 
també va dirigida a millorar progressivament els procediments de l’aplicació dels 
tributs, també a compartir coneixements tècnics i funcionals i també a la col·laboració 
tecnològica. Tot això sempre sota principis evidentment d’eficiència i eficàcia, com he 
dit abans, que pretenen assolir la màxima extensió possible. I sens dubte se’ns derivin 
obligacions de contingut econòmic, no hi haurà cap obligació de contingut econòmic 



70 
 

per part de les dues parts, això no en tinguin cap dubte, vull dir, no hi ha una retribució 
en aquest conveni. 
 
I només per últim dir que els recordi que aquest conveni neix sota el paraigües de la 
Llei 26/2010 segons la qual les administracions públiques de Catalunya poden 
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques en l’àmbit de les 
competències respectives i per la consecució de finalitats d’interès comú. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar que 
nosaltres no donarem suport a aquest punt. Miri, jo les bondats del conveni que avui 
se’ns presenta fa un temps no les hagués posat en dubte, avui veient les seves 
actuacions –i després quan ja en pugui parlar, perquè en el primer punt de l’ordre del 
dia ja ens ha dit que no li demanéssim la paraula perquè no ens la donaria, per tant a 
precs i preguntes ja parlaré de tots aquests decrets que vostè firma en favor de les 
il·legalitats–, doncs avui el conveni que ens presenten amb l’Agència Tributària de 
Catalunya em crea grans dubtes. La pròpia tinenta d’alcalde acaba de dir que el que 
volen és teixir una agència tributària catalana, efectivament no s’han cansat de dir que 
l’Agència Tributària catalana és una estructura d’estat, no s’han cansat de dir-ho. Per 
tant, jo com que quan ho diuen me’ls crec, avui les bondats que em diuen d’aquest 
conveni, que d’entrada no té de portar cap problema, sincerament li he de dir: no me’ls 
crec. I sap què passa? Que vostès firmaran aquest conveni i arribaran a acords, però 
si després l’Agència Tributària catalana no liquida amb l’Agència Tributària estatal, que 
és amb qui ha de liquidar els impostos cedits, el que tindrà el problema serà el 
contribuent, serà el contribuent, per tant, seran els gironins i les gironines que hauran 
confiat en aquest plenari que vostès firmen un conveni, però a l’hora de la veritat, si 
l’Agència Tributària estatal no rep els diners i la liquidació dels impostos que ha de 
rebre dels ciutadans, a qui aniran a buscar i a demanar que els pagui serà al ciutadà, 
que ja haurà pagat a l’Ajuntament a través d’aquesta Agència Tributària catalana que 
vostès tant en parlen, que tan meravellosa és, que tan estructura d’estat vostès volen 
crear. 
 
I, a més, els diré, miri, a part, és que se’ls veu una mica el llautó, el mateix acord de 
ple comença dient que el 19 de setembre de 2012 es firma un conveni entre l’Agència 
Tributària catalana, de Catalunya, i les diputacions, Bé, doncs de 2012 a 2017 a 
aquest ajuntament no li ha interessat, no li ha interessat perquè no havien firmat cap 
conveni. Vaig preguntar a la senyora Planas directament «em pots enviar el conveni 
que teníem fins ara?» i diu «no, si fins ara no en teníem». Home! I ara de cop dos dies 
després de la gran aprovació o de la gran posada en funcionament que el senyor 
Junqueras, vicepresident, ens ha explicat tant d’aquesta Agència Tributària catalana 
que serà una estructura..., i és una estructura d’estat, ara de cop aquest Ajuntament i 
la senyora Madrenas, allò, voz de su amo, pel que li deu anar dient el senyor 
Puigdemont allò ho va fent, de cop ja tenim conveni a sobre la taula. Sincerament jo 
crec que canta una mica. Si de 2012 a 2017 no ens havia interessat, com pot ser que 
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dos dies després de l’anunci a bombo i plateret del vicepresident Junqueras tinguem 
sobre la taula aquest conveni. Sincerament les bondats del conveni no me les crec i 
actes de fe amb vostès, després de la crida a la desobediència i a fer il·legalitats 
d’aquesta alcaldessa, encara menys. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? Senyor Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. 
Nosaltres donarem suport a la proposta que avui porta..., entenc que és una proposta 
de l’equip de govern, aquí a votació i ho farem perquè evidentment tot el que sigui 
enfortir el que són les estructures d’un país, estructures pròpies d’aquest país, de fet la 
senyora Veray ara deia que és una estructura d’estat, ho ha dit vostè. No, no, ha dit 
«és una estructura d’estat», ho ha dit vostè, no ho he dit jo, jo també ric, però vostè... 
(Veus de fons.) Bé, jo és com ho he entès, senyora Veray, no passa res. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Vostè entén el que vol... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Com a mínim no amenaço els 
ciutadans, com acaba de fer vostè. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Si us plau, senyor Salellas, de 
veritat... Senyora Veray, senyor Salellas, mirin... (Veus de fons.) No, sí, per això, 
mirem de tenir un ple tranquil, qui ens vulgui veure crispats no ens hi ha de veure, per 
tant, vostè continuï i li demano si us plau que no interrompi. (Veus de fons.) Però, 
senyora Veray, si us plau, no interrompi, deixi acabar. Ara vostè tampoc no l’interpel·li, 
perquè, clar, l’interpel·la i... (Veus de fons.) Sí, però els demano, si us plau, que no es 
vagin interpel·lant perquè... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):  Senyora Madrenas, amb tot el 
respecte, això és un debat polític en què ens podem interpel·lar... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): No, doncs no, al final... (Veus de 
fons.) Guaiti, senyor Salellas, no comencem, li demano que vostè faci la seva 
intervenció tranquil·lament, vostè no interrompi, senyora Veray, deixi acabar, si hi ha 
alguna al·lusió, doncs la li donarem la paraula i si no, doncs no. I vostè continuï 
tranquil·lament amb la seva exposició. 
Gràcies. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Com que podem parlar del que opina 
la resta de grups d’aquest plenari, si crec que haig de fer alguna referència a algun 
altre grup, la faré amb tot el respecte i simplement el que deia és que nosaltres 
donarem suport a aquesta proposta perquè entenem que malgrat l’exposició des del 
nostre punt de vista excessivament tècnica i burocràtica que ha fet la senyora Planas, 
excessivament tècnica i burocràtica, a mi m’hagués agradat que hagués sortit aquí i 
anés cara a barraca i ens hagués confirmat que això ha de servir també per quan 
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declarem la república catalana, tenir una agència que funcioni i que estigui connectada 
amb els municipis, aquest és el discurs que a mi m’hagués agradat sentir d’una 
regidora del Govern independentista, és així, no tant que si la llei de 2010 diu A o diu 
B, sinó que anés de cara a barraca. Però bé, com que entenem que la voluntat és 
aquesta, nosaltres hi donarem suport. 
 
I no ens fan por les amenaces d’altres grups municipals que diuen que si els ciutadans 
fan A vindran..., encara que siguin 60.000 ciutadans, fan A, vindrà no sé quin estat a 
empaperar-los a tots, a centenars de milers de persones, no ens fan por aquests 
discursos, no ens fan por, perquè nosaltres creiem que estem legitimitats per tirar 
endavant democràticament aquesta agència i tot el que vulguem fer a patir d’ara. A 
nosaltres ens agradaria, com deia, o ens hagués agradat que aquesta agència hagués 
anat una mica més accelerada en el temps, la senyora Veray parlava de 2012, ens ha 
costat molt en cinc anys arribar on som com a agència, però bé, vam ser nosaltres els 
que vam dir allò d’anar lents perquè anàvem lluny, doncs esperem que sigui 
exactament això, que han anat lents perquè realment anem lluny. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Gràcies. Alguna altra intervenció? 
Sí, senyora Roca... 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres hi 
donarem suport i la veritat és que ho valorem i ho entenem com una eina d’estat i per 
això ens agrada i, a més a més, pensem que és important ja ara mateix en el present, 
és una eina que ens farà guanyar agilitat i eficàcia i, a més a més, ens sembla 
important per aprofundir les relacions institucionals entre Generalitat i Ajuntament en 
matèria fiscal. I a més ens agradaria, seria el nostre desig, que fruit d’aquest 
aprofundiment hi hagués millores palpables com la transparència o la lluita contra el 
frau fiscal. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Molt bé. Doncs si els sembla 
passarem a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i els vots en contra dels grups municipals Ciutadans, integrats 
per dos membres, i Partit Popular, l’adhesió de l’Ajuntament de Girona al conveni 
subscrit entre l’Agència Tributària de Catalunya i les entitats locals de col·laboració en 
matèria tributària. 
 
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 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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 
 
19. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU de 
Girona núm. 13 - PA 100 - carrer Pedret. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 14 de setembre de 2015, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment, per segona vegada, la modificació puntual del 
TRPGOU núm. 13, PA-100 Pedret. 
 
L’expedient es va sotmetre a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el BOP núm. 197, de 13 d’octubre de 2015; en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6973, de 9 d’octubre de 2015; en el Diari de Girona 
del dia 7 d’octubre de 2015, i va ser exposat en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament a 
partir del dia 14 d’octubre de 2015. 
 
Durant l’esmentat termini es varen presentar dos escrits d’al·legacions. 
 
En data 5 d’octubre de 2015, el Sr. Josep Terrades Bordas (núm. Registre 
2015046497) manifesta ser el propietari de les finques cadastrals 5789308 i 5789312 
d’una superfície total de quatre-cents dinou amb trenta tres metres quadrats (419,33 
m²) situades dins l’àmbit de la modificació. 
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L’al·legació proposa poder consolidar el nou sostre que se li adjudiqui amb 
independència de l’existència del sostre de l’habitatge existent. En cas contrari 
considera el supòsit de carregar les despeses d’enderroc al polígon. 
 
També proposa que l’Ajuntament incoï l’expedient de ruïna dels altres 2 edificis 
inclosos dins l’àmbit de la modificació. 
 
En relació a l’anterior cal dir que, l’habitatge existent, un cop aprovada la modificació, 
es trobarà en situació de “volum disconforme” i, conseqüentment, s’haurà d’ajustar a la 
normativa urbanística vigent per aquestes situacions i, molt específicament, pel que es 
determina a l’article 44 de les Normes Urbanístiques del PGOU sobre el règim jurídic 
aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum disconforme i, segons 
s’estableix a la normativa, es podrà mantenir sempre i quan no se superi l’edificabilitat 
màxima de la parcel·la. 
 
Respecte dels costos d’enderroc, el projecte de compensació en el seu dia 
determinarà en el compte de liquidació les despeses imputables al Polígon. 
 
Pel que fa a la possibilitat d’incoar expedient de ruïna en les edificacions existents dins 
el polígon, cal dir que des de l’Ajuntament s’han incoat els expedients d’ordres de fer 
necessaris, tal i com disposa l’article 197 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
La segona de les al·legacions ha estat presentada, en data 13 de novembre de 2015, 
pel Sr. Josep Pla i Ros, en nom i representació de HABQUA promocions S.C. (núm. 
registre 2015053728). 
 
L’al·legant exposa que la segona aprovació inicial de la modificació número 13 s’ha dut 
a terme sense “escoltar, valorar ni contestar” les seves propostes; proposa que els 
titulars dels habitatges de Mazo Mendo, que limiten amb el polígon objecte de 
modificació, col·laborin a les despeses d’urbanització del vial; també proposa que se’ls 
inclogui dins l’àmbit del polígon que, segons aquest al·legant està mal delimitat. 
 
La mateixa al·legació qüestiona les superfícies des sòl i sostre determinades pel 
document de modificació en relació a la finca de l’al·legant. 
 
En darrer lloc mostra el seu desacord per l’assignació orientativa de sostre i demana 
explicacions per la necessitat d’enderrocar les dues edificacions en mal estat de 
conservació existents dins el polígon, en relació a la possibilitat de mantenir l’habitatge 
unifamiliar aïllat en condició de volum disconforme. 
 
En relació a l’anterior, s’informa que es considera que les converses mantingudes amb 
l’al·legant els darrers anys en dates 20/10/2014, 04/05/2015, 12/05/2015 i 10 de febrer 
2016 contradiuen la manca de diàleg indicada; tant més quan, a raó de les peticions 
del mateix, es va modificar la proposta d’aprovació inicial per permetre la 
individualització de sostre del polígon en les 3 parcel·les que se sol•licitava, motivada, 
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segons l’al·legant, per la impossibilitat d’acord amb la resta de propietaris del polígon 
per materialitzar-se en una parcel·la única. 
 
Les superfícies de sòl i sostre s’han avaluat segon disposicions de les normatives 
urbanístiques vigents per bé que també, han tingut en consideració la informació 
aportada per l’al·legant. D’altra banda, les determinacions de les normes urbanístiques 
del PGOU estableixen que, per la clau 1.4.a assignada a la parcel·la de l’al·legant, es 
«rebaixarà el coeficient d’edificabilitat neta de la parcel·la fins a homogeneïtzar-la amb 
la zona colindant». 
 
La proposta de modificació enretira les edificacions fins la Línia Límit d’Edificació (LLE) 
determinada per ADIF segons resolució del 19/02/2015 i estableix una nova ordenació 
del polígon per millorar-ne tant la qualitat urbanística com la implantació i l’accés. La 
nova ordenació preveu que el sostre del polígon ocupi part dels sòls on s’aixequen ara 
les edificacions existents, la qual cosa implica el necessari enderroc de les 
construccions actuals alineades a vial. 
La modificació que es proposa aprovar provisionalment incorpora modificacions de la 
normativa aprovades durant la seva tramitació. 
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (LUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del 
Text refós de la Llei d'Urbanisme. 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
(RLU). 
 
Pla general d'ordenació urbana del municipi de Girona, aprovat definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, text 
refós de les NNUU conformat en sessió de data 9 de febrer de 2006 per la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Girona i publicat en el DOGC 4618 de 21 d'abril de 2006. 
 
1.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep Terrades Bordas, tant pel 
que fa la incoació d'expedients de ruïna en relació a les edificacions existents que ja 
han estat objecte d'expedients d'ordres de fer; així com per la impossibilitat de 
sobrepassar l'edificabilitat màxima del polígon, d'acord amb la normativa d'aplicació 
continguda tant en el planejament general (art. 44 NNUU PGOU), com en la legislació 
urbanística vigent. 
 
2.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep Pla i Ros, en nom i 
representació de HABQUA Promocions S.C. en tant que es considera que la finca 
provisionalment assignada presenta una millora substancial de la situació anterior, es 
reconeix amb rigor el sostre existent i es considera que les repercussions dels costos 
d'urbanització i enderroc estimats, en execució del planejament, són assumibles pel 
polígon atès el valor i posició de les finques resultants. 
 
3.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU num. 13- PA 100 - carrer 
Pedret, de conformitat amb el que disposa l'article 96 en relació a l'article 
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85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i donar-ne trasllat a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per la seva aprovació 
definitiva, si s'escau. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a donar 
compliment a la proposta d’acord número 19. Senyor secretari... 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
proposta el tinent d’alcalde senyor Joan Alcalà Quiñones. Endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Bona tarda. Gràcies, senyora alcaldessa. 
Efectivament portem l’aprovació provisional de la modificació puntual del text refós del 
Pla general d’ordenació urbana número 13. Amb aquesta aprovació iniciem el camí per 
tal d’ordenar un punt de la ciutat que va començar ja l’any 2003. Durant aquest temps, 
s’han definit els límits amb Adif, pensin que allà al costat passa la via del tren, també 
s’ha tingut converses amb dos dels tres propietaris, un tercer que és una societat no 
ha estat possible, i hem estat en converses d’intentar millorar i acostar posicions, això 
ha fet que demorem en el temps. I s’han aconseguit algunes millores que entenem que 
els propietaris d’aquestes dues parcel·les han sortit una mica afavorits. 
 
L’ordenació està pensada per tal que cada un dels propietaris pugui desenvolupar 
independentment la urbanització de cada parcel·la. Una de les al·legacions –i vostès ja 
han pogut llegir-les– era que els propietaris demanaven que el cost d’aquesta 
urbanització es repercutís també als veïns del grup Mazo Mendo, entenent nosaltres 
des de l’Àrea d’Urbanisme que és raonable aquest cost directament a les tres 
parcel·les que avui posem a la modificació i la tramitació provisional per a aquesta 
aprovació. Per tot això demanem el seu vot favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):  Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
nosaltres una mica en coherència amb el que ja vam expressar en el seu moment, 
entenem que aquest procés malgrat hi ha hagut bona voluntat en els últims mesos, 
doncs, s’ha fet una mica del revés, no es va començar com s’havia de començar i ara 
ens hem trobat en una situació que sí però no, perquè han desestimat les al·legacions, 
però al mateix temps han estat en converses i s’ha arribat a alguns acords puntuals 
segons explicava el regidor Alcalà. Nosaltres avui el que farem en coherència amb el 
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que vam dir en el seu moment i en com era la nostra visió sobre aquesta proposta, ens 
abstindrem. 
 
Dit això, sí que voldríem fer arribar una preocupació d’aquella zona, més enllà que la 
senyora Terés va explicar molt bé aquell dia del grup Mazo Mendo, a qui fa referència 
el nom i tot això i que, per tant, aquí el regidor del nomenclàtor té feina, el problema és 
que ara mateix es pot accedir tranquil·lament a les vies del tren, des d’aquell punt on 
estem parlant es pot accedir sense cap problema a les vies. Nosaltres creiem que això 
és un problema que vostès o l’Ajuntament, diguéssim, l’equip de govern hauria de 
parlar amb Adif perquè s’eviti aquest accés, que facin algun tipus d’actuació perquè 
ara per nosaltres és un perill que qualsevol persona pujant per allà pugui arribar fins a 
la via del tren com està passant en la zona a la qual fem referència. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? No. Doncs si els sembla, passem... 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, ho tenim en compte, no té res a veure amb això 
directament, però sí que farem com a demanda a Adif que facin una protecció com a 
altres llocs de la ciutat fan. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Doncs passem a 
la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP 
- Crida per Girona provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbanística de Girona número 13. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir Ialcaldessa 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  
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i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors 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. Verificació del text refós de la Modificació puntual núm. 64 Ajustos de 
sistemes del sector Mas Xirgu. 
 
El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2017, i 
previs els tràmits oportuns, va adoptar l'acord d'aprovar provisionalment la modificació 
puntual del PGOU núm. 64. Ajustos de sistemes del Sector Mas Xirgu. 
 
L’expedient va ser tramés a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes 
de dur a terme els tràmits necessaris, fins a l’aprovació definitiva de l’esmentada 
modificació puntual. 
 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 1 de juny de 2017,va 
acordar suspendre la tramitació prevista a l'article 98 del text refós de la Llei 
d'urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost fins que, mitjançant un 
text refós, verificat pel mateix òrgan que havia aprovat provisionalment l'expedient i 
diligenciat, s'incorporessin les prescripcions contingudes en el mateix acord, 
consistents en l'eliminació de l’apartat normatiu de la reproducció dels articles del 
planejament general que no es modifiquen; i esmenar l’errada de transcripció de 
l'article 13, actualitzant el redactat d’acord amb la modificació núm. 54 del PGOU per a 
la regulació dels elements admesos sobre l’alçada reguladora màxima en la zona amb 
indústria amb espais oberts, clau 5.2, que modifica l’article 220 del Pla general 
d’ordenació. 
 
En compliment de l'anterior, els serveis tècnics municipals han procedit a la redacció 
del corresponent text refós, incorporant les prescripcions imposades en l'acord de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme, de data 1 de juny de 2017, el qual se sotmet al Ple 
per a la seva verificació. 
 
Aquestes prescripcions tenen efectes tant sobre l'article 8 de la Memòria del 
document, com als capítols III i IV de la seva Normativa. A aquests efectes s'actualitza 
i es redueix la normativa a publicar als diaris oficials. 
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Reial Decret 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Sòl. 
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. 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. 
Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Girona, aprovat definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en 
data 28 de febrer de 2002 (DOGC núm. 4618, de 21/04/2006). 
 
VERIFICAR el text refós de la modificació puntual del PGOU núm. 64, per l'ajust de 
sistemes del Sector Mas Xirgu, el qual incorpora les prescripcions contingudes en 
l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 1 de juny de 2017, 
als efectes de reprendre la tramitació prevista a l'article 98 del text refós de la Llei 
d'urbanisme. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Passaríem al punt número 20 de 
l’ordre del dia. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. el tinent d’alcalde 
senyor Alcalà... 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Com molt 
possiblement recordaran, el dia 13 de febrer de 2017 es va aprovar provisionalment la 
modificació puntual del PGOU número 64, ajustos de sistemes de Mas Xirgu, en el 
qual l’objecte era ajustar els límits del sistema d’espais lliures per reconèixer una 
errada de transcripció en el límit entre els sistemes d’espais lliures i el sòl 
d’aprofitament privat delimitant segons la modificació puntual de Mas Xirgu i el 
posterior projecte de reparcel·lació de 1989. Amb l’aprovació es va donar trasllat a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb la finalitat de donar-li l’aprovació 
definitiva de l’esmentada modificació puntual. La Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona en sessió del dia 1 de juny va acordar suspendre la tramitació al considerar que 
els articles d’aplicació aprovats anteriorment publicats i vigents arrel d’altres 
aprovacions anteriors consideraven que era innecessari incorporar-los novament a la 
normativa per tal d’evitar duplicitats innecessàries. Una vegada esmenat, enviarem el 
text refós el qual incorporarà les prescripcions contingudes en l’acord de la Comissió 
Territorial als efectes de reprendre la tramitació. 
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): D’acord. Moltes gràcies. 
Intervencions, si us plau? Si us plau, no, vull dir si n’hi ha alguna... Moltes gràcies. 
Doncs no n’hi ha cap. Moltes gràcies. Doncs passaríem si de cas a la votació d’aquest 
punt de l’ordre del dia. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la verificació del text refós de la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística número 64. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors 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. 
 
 
 
 
PROPOSTES URGENTS 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
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21. Resolució del recurs de reposició interposat per CLECE S.A, contra l'acord 
de Ple de l'Ajuntament de data 10 de juliol del 2017, en el que es requereix a 
l'empresa perquè continuï prestant els servei d'atenció a domicili. 
 
Per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 14 de febrer de 2014 es va iniciar i 
aprovar l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convocar licitació del 
servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal. 
 
Per Decret de l'Alcaldia de data 20 de maig de 2014, convalidat pel Ple de la 
Corporació en sessió de 9 de juny de 2014, es va adjudicar l'esmentat contracte a 
favor de l'empresa "CLECE, S.A.", amb NIF núm. A80364243, amb un import màxim 
anual de nou-cents seixanta-quatre mil cinquanta-un euros amb noranta- dos cèntims 
(964.051,92.-€), IVA inclòs, dels quals 926.973,00.-€ corresponen a la base imposable 
i 37.073,92.-€ a l'IVA calculat amb un tipus del 4%. 
 
Amb els següents preus unitaris: 
-Servei d'Atencions Personals:15,57.-€ (IVA exclòs). IVA 4%: 0,62-€. Preu total: 
16,19.-€ 
-Servei d'Atenció a la Llar:12,69.-€ (IVA exclòs). IVA 4%: 0,51.-€. Preu total: 13,20.-€ 
Amb la següent previsió d'hores: 
50.000 hores anuals de prestació 
11.700 hores anuals del Servei d'Atenció de la Llar 
 
El contracte es va signar el dia 14 de juliol del 2014, amb una vigència de 2 anys a 
partir del dia 15 de juliol de 2014, podent-se prorrogar per dues anualitats més, d'any 
en any, per mutu acord de les parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 
4 anys. 
 
Per acord del Ple de data 11 de juliol de 2016 es va prorrogar el servei pel període del 
15 de juliol i fins el 14 de juliol de 2017. 
 
Amb data 7 de juliol del 2017, l'empresa CLECE SA, va sol·licitar una nova pròrroga 
del servei fins al 14 de juliol del 2018. 
 
D'acord amb informe de data 22 de juny de 2017 emès per la cap de secció de Serveis 
Socials Especialitzats, senyora Lourdes Delgado Navarro, amb la conformitat del cap 
de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, senyor Marc Geronès 
Sambola, en el qual es proposava requerir a CLECE S.A., amb NIF A80364243, 
perquè continuï realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, en el 
municipi de Girona, en els propis termes del contracte actual, des del dia 15 de juliol 
fins el 31 de desembre de 2017, i com a màxim fins a 6 mesos i es declarava que no 
es pot realitzar una segona pròrroga del contracte i n'exposa els motius; així com que 
s'estan realitzant actuacions per estudiar una nova forma de gestió directa del servei 
diferent a la de la contractació de serveis. Per acord de Ple de data 10 de juliol del 
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2017, es va acordar requerir a l'empresa "CLECE, S.A.", NIF núm. A- 80364243, per 
tal que continuï prestant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, en els 
mateixos termes que el contracte signat en data 14 de juliol del 2014, des del dia 15 de 
juliol i fins a 31 de desembre de 2017, i com a màxim fins a 6 mesos. L'acord fou 
notificat amb data 14 de juliol del 2017. 
L'empresa amb data 20 de juliol ( RE número 2017049238) va sol·licitar tenir accés a 
l'expedient. 
 
Amb data 10 d'agost del 2017, per Decret de l'Alcaldia es va acordar: "Estimar la 
sol·licitud presentada en data 20 de juliol de 2017 amb registre d'entrada 2017049238 
pel senyor José Antonio Mur Sanz, en representació de l'empresa CLECE S.A., com a 
persona sol·licitant de la informació pública relativa a tenir vista i obtenir còpia de 
l'expedient de SAD GIRONA CLECE., la qual es pot donar al tenir dret a la informació 
pública i obtenir còpia. L'exercici d'aquest dret no està condicionat a la concurrència 
d'un interès personal, no queda subjecta a motivació i no requereix la invocació de cap 
norma, en qualsevol forma o suport en que aquesta informació hagi estat elaborada o 
en que es conservi." 
 
La resolució fou notificada amb data 12 d'agost del 2017. 
 
Amb data 4 d'agost del 2018, amb RE. número 2017052054, el Sr. Jose Antonio Mur 
Sanz, actuant en nom i representació de CLECE, SA, ha presentat recurs de reposició 
contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de data 10 de juliol del 2017. 
 
La recurrent al·lega que d'acord amb la clàusula VII del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, la durada del contracte serà de 2 anys i es podrà prorrogar 
per dues anualitats més, d'any en any, per mutu acord de les parts manifestat de 
forma expressa, fins a un màxim de 4 anys, de conformitat amb l'article 303.1 del 
TRLCSP, pel que entén que encara no s'ha arribat a la duració màxima possible de 
quatre anys d'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
que en coherència amb la sol·licitud formal de pròrroga que va remetre CLECE SA, 
correspondria prorrogar, també declara que no es justifica reduir l'any de continuïtat. 
 
Així mateix al·lega la falta de motivació de la resolució i la indefensió provocada a la 
mercantil atès que no ha tingut accés als informes interns de l'Ajuntament tot hi haver-
ho sol·licitat, pel que s'ha vulnerat el seu dret a accedir a la informació pública d'acord 
amb l'estipulat a l'article 13.d) de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Acaba al·legant la recurrent que no es donen els requisits del paràgraf segon de la 
clàusula VII del PCAP per poder requerir a l'empresa perquè continuï prestant el 
servei, doncs segons la mateixa no ha finalitzat el termini contractual i no s'ha d'iniciar 
un nou servei per part d'un nou adjudicatari. 
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Finalment declara que en virtut de l'exposat s'ha aprovat un acte exprés contrari a 
l'ordenament jurídic, doncs s'ha modificat la durada del contracte pactada entre les 
parts, vulnerant d'aquesta manera el principi d'invariabilitat de pactes. 
 
En primer lloc, pel que fa al dret a la pròrroga de la recurrent, d'acord amb la clàusula 
VII. Del PCAP, que regula la durada del contracte: "1. La durada del contracte serà de 
2 anys i es podrà prorrogar per dues anualitats més, d'any en any, per mutu acord de 
les parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 4 anys, de conformitat amb 
l'article 303.1 del TRLCSP. 
 
S'entendrà també prorrogat el contracte obligatòriament per a l'empresa adjudicatària 
en cas de resolució o finalització del termini contractual, sense que s'hagi iniciat el 
servei per part del nou adjudicatari. En tot cas, la pròrroga serà obligatòria pel 
contractista i les condicions del contracte romandran inalterables durant el període de 
durada d'aquella i aquest termini no superarà els 6 mesos." 
 
La mateixa es troba reproduïda a la clàusula sisena del contracte signat amb data 14 
de juliol del 2017. 
 
De les clàusules indicades es desprèn que en tot cas ens trobem davant d'una 
possibilitat de pròrroga del contracte per mutu acord i en cap cas d'un dret que ostenta 
la contractista, com sembla desprendre's de l'escrit presentat. 
 
Cal tenir present que el que ha d'existir és una resolució que en virtut del mutu acord 
entre les parts s'acordi la pròrroga del contracte, com així es deriva, entre altres de 
l'informe de la Junta Consultiva de Canàries, amb número 3/1998, en relació amb les 
pròrrogues per mutu acord, caldrà que les mateixes s'hagin d'haver previst en els 
PCAP, havent-se d'incorporar la constància expressa de la voluntat d'ambdues parts, 
havent d'estar precedida d'un acte administratiu de la seva autorització de la 
corresponent reserva de crèdit pressupostari i de la perceptiva fiscalització prèvia, no 
resultant preceptiu l'informe del servei jurídic, al no tractar-se d'una modificació del 
contracte ni de l'exercici de prerrogativa per l'Administració. 
 
També el Tribunal Superior de Justícia de Madrid per sentència de data 11 de 
novembre de 2015 ha declarat que: "los acuerdos sobre la prórroga de los contratos 
han de ser expresos, deben de acordarse por el órgano de contratación y, en el caso 
presente, adoptarse de mutuo acuerdo entre las partes, sin que en este caso conste 
acuerdo expreso alguno entre las partes para prorrogar el contrato, ni la tramitación de 
expediente alguno de prórroga del mismo, ni consta adoptado acuerdo alguno por el 
órgano de contratación, por lo que el contrato inicial no pudo prorrogarse, finalizando 
el 31 de diciembre de 2010". 
 
Per tant el que és necessari és l'existència d'una resolució que acordi la pròrroga per 
mutu acord i en cap cas, i com pretén la recurrent una resolució que motivi el perquè 
no es prorroga un contracte i que n'acordi la no prorroga. 
 
En segon lloc, i per que fa a l'al·legació referent a la falta de motivació de la resolució, 
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La resolució del Ple de l'Ajuntament de data 10 de juliol del 2017, es proposa que "es 
continuï prestant el servei fins a 31 de desembre, en base amb informe tècnic, en el 
qual declara que no es pot realitzar una segona pròrroga del contracte i n'exposa els 
motius; i en el que declara que s'estan realitzant actuacions per estudiar una nova 
forma de gestió directa del servei diferent a la de la contractació de serveis." 
 
En primer lloc cal tenir present que d'acord amb els fonaments de l'apartat anterior, 
l'Ajuntament no està obligat a motivar el perquè no es prorroga un determinat servei, 
tot i que la resolució fa referència als motius que indica l'informe tècnic i a la realització 
actuacions per estudiar una nova forma de gestió directa del servei diferent a la de la 
contractació de serveis, pel que no és correcte que la recurrent declari que manca la 
motivació en la resolució. 
 
Amb la resolució de referència el que fa l'Ajuntament, és, davant la finalització 
imminent d'un contracte, atès que no s'ha acordat la seva pròrroga per mutu acord, 
(doncs com es desprèn de l'informe tècnic indicat no és voluntat de l'Ajuntament 
procedir a la mateixa), n'acorda requerir a l'empresa perquè continuï realitzant el servei 
d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal, en el municipi de Girona, en els 
propis termes del contracte actual, des del dia 15 de juliol fins el 31 de desembre de 
2017, i com a màxim fins a 6 mesos, d'acord amb la clàusula VII. 1 paràgraf segon i 
l'article 161.2 del Decret 179/1995, pel que s'aprova el Reglament d'obres, serveis i 
subministraments, que recull que els serveis es prestaran amb la continuïtat i 
regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense altres interrupcions que les que es 
produirien si el servei es prestés directament per l'entitat titular dels mateixos. 
 
Pel que l'al·legació de la recurrent referent a la manca de motivació no tindria cap 
fonament. 
 
Pel que fa a l'al·legació referent a la producció d'indefensió de la recurrent, com ja es 
desprèn dels fets exposats, amb data 20 de juliol ( RE número 2017049238) CLECE, 
SA, va sol·licitar tenir accés a l'expedient. I amb data 10 d'agost del 2017, per Decret 
de l'Alcaldia es va acordar: Estimar la sol·licitud presentada. La resolució fou notificada 
amb data 12 d'agost del 2017. 
 
D'acord amb l'article 33 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, les sol·licituds d'accés a la informació pública 
s'han de resoldre en el termini d'un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la 
sol·licitud. 
 
En conseqüència la sol·licitud d'informació fou resolta dintre el termini d'un mes tal i 
com determina la normativa aplicable, pel que en cap cas s'ha vulnerat el dret d'accés 
a la informació contingut a l'art. 13.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, reconeix als ciutadans el dret a 
accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes i condicions establerts a 



85 
 

la Constitució, a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
resta de lleis que resultin d'aplicació. 
 
Tanmateix, una vegada notificada la resolució, encara quedava termini per poder 
interposar el recurs de reposició contra la resolució del Ple de l'Ajuntament de data 10 
de juliol del 2017, o complementar amb la informació el recurs presentat amb data 4 
d'agost del 2017, així com també, en el seu cas, la recurrent disposava de termini per 
presentar recurs davant de l'òrgan jurisdiccional, pel que la indefensió al·legada per la 
recurrent en cap cas s'ha produït, des del moment que la mateixa disposava de tota la 
informació i de mecanismes per poder impugnar la resolució del Ple de l'Ajuntament, 
en aquesta línia s'ha pronunciat la Jurisprudència en relació amb el deure de motivació 
i la prohibició d'indefensió; Així la STS de 30-12-2014 preveu i en quan al deure de 
motivació el següent : 
 
"...La exigencia de motivación de los actos administrativos constituye una constante de 
nuestro ordenamiento jurídico y así lo proclama el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (antes, artículo 43 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958 ), teniendo por finalidad la de que el interesado 
conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en 
su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto". 
 
També al·lega el recurrent que no ha finalitzat el termini contractual, doncs bé, cal tenir 
present que el fet de no haver-se procedit a acordar la pròrroga per mutu acord per 
part de l'Ajuntament ja implica que ha finalitzat el termini contractual, les pròrrogues 
tàcites resten prohibides per l'ordenament jurídic d'aquesta manera s'han pronunciat la 
JCCA de Canàries en l'informe 2/2014, i el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en 
la Sentència d'11 de novembre del 2015. 
 
D'acord amb els fets i fonaments exposats dels que es deriva que no concorre cap 
causa de nul·litat, per no ser l'acord de Ple de 10 de juliol contrari a l'ordenament 
jurídic, així mateix tampoc s'ha vulnerat el principi d'invariabilitat de pactes (pacta sunt 
servanda), atès que l'Ajuntament ha procedit d'acord amb el previst a la clàusula VII. 
Del PCAP, que regula la durada del contracte: "1. La durada del contracte serà de 2 
anys i es podrà prorrogar per dues anualitats més, d'any en any, per mutu acord de les 
parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 4 anys, de conformitat amb 
l'article 303.1 del TRLCSP. 
 
S'entendrà també prorrogat el contracte obligatòriament per a l'empresa adjudicatària 
en cas de resolució o finalització del termini contractual, sense que s'hagi iniciat el 
servei per part del nou adjudicatari. En tot cas, la pròrroga serà obligatòria pel 
contractista i les condicions del contracte romandran inalterables durant el període de 
durada d'aquella i aquest termini no superarà els 6 mesos." 
 
Clàusula que es troba reproduïda a la clàusula sisena del contracte signat amb data 14 
de juliol del 2017. 
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Finalment, d'acord amb els fets i fonaments exposats, tampoc concorre en l'acord del 
ple de l'Ajuntament de 10 de juliol del 2017 cap causa d'anul·labilitat per no haver-se 
produït indefensió tal i com al·lega la recurrent. 
 
D'acord amb el previst en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 
procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
 
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per CLECE SA amb data 4 
d'agost del 2017, amb RE. número 2017052054, contra l'acord de Ple de l'Ajuntament 
de data 10 de juliol del 2017, d'acord amb els fets i fonaments exposats. 
 
Segon.- NOTIFICAR la resolució a CLECE, SA. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Disculpin, perquè hi havia una 
qüestió d’urgència que crec que alguns en tenien coneixement i d’altres no en tenien 
coneixement que ara explicarem. No sé si ho hem explicat bé i jo anava amb l’ordre 
del dia anterior i no l’hi tenia i per això hem dubtat. De totes formes, es tracta d’una 
desestimació d’un recurs i que, clar, hi ha terminis, per tant, és important que s’acordi 
avui, una desestimació d’un recurs –ara veig que diuen que sí, per tant ara ja veig que 
sí que saben de què anava– de CLECE perquè impugna la pròrroga només per un 
període de temps, si recorden. Per tant, si els sembla, primer aprovem la urgència, que 
queda acreditada perquè els terminis de recursos són determinats i, per tant, ho hem 
d’aprovar urgentment. Per tant, primer votaríem la urgència, d’acord? 
Vots a favor de la urgència? 
Moltes gràcies. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la urgència del punt en l’ordre del dia és aprovada per unanimitat 
dels assistents. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. I ara, crec que 
estan també tots informats de què es tracta, és la proposta per part de Secretaria, que 
és el que convé fer i, per tant, jo no sé si hi ha alguna intervenció. Sí? Perfecte. 
Senyora Pèlach, endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Nosaltres sí que havíem previst una 
intervenció. Sí que volem votar a favor d’aquesta desestimació, el que passa que sí 
que volem explicar que precisament votem a favor perquè coneixem, diguéssim, el mal 
servei i la precarietat laboral que envolta el funcionament d’aquesta empresa i que 
desitgem que aquest allargament del contracte, que és el que ara ens estan posant en 
qüestió, sigui el més curt possible perquè entenem precisament que ja es va en el seu 
moment donar un any més de contracte per poder agilitzar tot el que s’havia de fer per 
poder tancar amb aquesta empresa i obrir una altra etapa. I, per tant, aquest 
allargament creiem que ha fet anar malament uns mesos més el servei i mantenir una 
precarietat que nosaltres no desitgem i, per tant, desitgem que aquest allargament 
sigui el més breu possible i el més aviat possible fem un canvi cap a les noves 
fórmules previstes. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Mollt bé. Sí, senyor Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Miri, a la darrera votació, 
em sembla que també fa un parell de mesos, es va votar la pròrroga i en aquell cas 
vàrem votar negativament atès que pensàvem i ho continuem fent que quan més aviat 
es faci el canvi d’empresa que realitza el servei, millor, perquè actualment tenim, i ho 
vàrem exposar aquí i la majoria de grups ho vàrem dir, que aquesta empresa era 
negligent quant al tracte respecte als treballadors, però més especialment respecte als 
usuaris. De totes maneres, evidentment, i consegüentment no podem votar 
negativament a la desestimació del recurs. Ara bé, pel que li hem exposat anteriorment 
i amb les ganes que com més aviat es resolgui el tema i que pensàvem que es 
resoldria abans, nosaltres en aquest punt ens abstindrem. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Doncs com a 
resposta d’aquestes manifestacions, la tinenta d’alcalde, senyora Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC- CP): Sí, agrair el suport. Però, senyor Albertí, 
només el corregeixo perquè precisament jo fa dos mesos en el Ple vaig insistir molt 
que no es tractava d’una pròrroga, sinó que li recordàvem a l’empresa l’obligatorietat 
de prestació del servei, precisament el que ha fet l’empresa és presentar un recurs per 
dir que voldria la pròrroga d’un any més i nosaltres el que fem és desestimar. Per tant, 
com que vaig insistir molt amb aquella intervenció, crec que avui és bo de recordar. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Passem, si els 
sembla, a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, CUP - Crida per Girona, 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 
Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, desestimar el recurs de 
reposició interposat per CLECE amb data 4 d’agost de 2017 contra l’acord plenari de 
data 10 de juliol de 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Pere Albertí 
Serra i Martí Terés Bonet. 
 
 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES: 
 
22. Moció que presenta l'entitat Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat per 
exigir al Govern de la Generalitat l'increment de la despesa en salut i reduir així 
les llistes d'espera i posar fi a la situació d'emergència en què es troba la sanitat 
pública a Girona i a Catalunya. 
 
Atès que, com a resultat de les polítiques de retallades i l'agressió al sistema públic de 
salut dels últims cinc anys, Catalunya ha passat a la cua pel que fa a pressupost per 
habitant en sanitat, fet que pateixen els usuaris tant dels Hospitals com dels centres 
d'Atenció Primària. 
 
Atès que en la proposta del Govern dels Pressupostos del 2017, la despesa en Salut 
augmenta un 4,8% respecte a la de 2015, per sota de la mitjana del 7,2% d'increment 
de la despesa general. 
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Atès que el nostre Hospital de referència a las comarques gironines, l'Hospital Josep 
Trueta, pateix mancances de manteniment en les seves instal·lacions i en dotació de 
mitjans per al diagnòstic i tractament, des de fa anys. 
Atesos els inconvenients del trasllat del Laboratori Clínic de l'Hospital Josep Trueta a 
l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), que no volem que es repeteixin amb cap altre 
servei. 
 
Atès el greuge que suposa per a un malalt i la seva família haver de desplaçar-se per 
rebre atenció sanitària, tant pel Servei de Pediatria com molts d'altres ja que l'hospital 
no té prou serveis consolidats. 
 
Atès els problemes originats a pacients i familiars, quan es troben que han de 
desplaçar-se d'un centre a un altre perquè no se'ls hi fa tot al mateix lloc i se senten 
com pilotes de ping pong. 
 
Atès que disposem de bons equips de professionals formats per donar assistència 
sanitària a la Regió de Girona. 
 
Proposem a l'Ajuntament de Girona que faci arribar les següents exigències a la 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya: 
 

− Incrementar la dotació del servei de pediatria de l'Hospital Josep Trueta per 
reduir gairebé a zero el nombre d'infants de les Comarques Gironines que han 
de traslladar-se a Barcelona per ser atesos. Un desplaçament que, com bé 
sabem, comporta risc per a l'infant; increment d'incertesa i d'altres 
inconvenients per als pares. 

− Crear una dotació econòmica per afrontar la contractació de personal qualificat 
i especialitzat en la branca d'UCI Pediàtrica, Semicrítics, Cirurgia Pediàtrica, 
Anestesiologia Pediàtrica, així com personal d'Infermeria i sanitari especialitzat 
i resta de personal necessari, de la categoria professional que sigui. 

− Crear una dotació de monitors i material adients que millorin els procediments 
diagnòstics i terapèutics al nostre Hospital de referència i els que donen Servei 
a la Regió de Girona. 

− Reposar les plantilles dels professionals que s'han perdut en la Sanitat Pública. 
Acabar amb la gran quantitat de contractes precaris que només fan que anar 
en contra de la conciliació familiar dels treballadors i no ajuden a una òptima 
qualitat assistencial. Aquest increment s'ha de fer començant per l'Assistència 
Primària ja que aquesta és la porta d'entrada al Sistema sanitari. 

− Recuperar els equips d'atenció primària dels CAP, que són els que coneixen el 
malalt i poden fer una millor aproximació a l'estat de salut de manera que el 
sistema sanitari i les seves prestacions siguin útils als malalts. 

− Mantenir com a objectiu prioritari: Reduir las llistes d'espera per Atenció 
Primària, per a proves diagnòstiques, i per a tractaments quirúrgics i no 
quirúrgics. 

− Garantir una atenció integral dins del sistema Sanitari Públic, des del 
naixement d'una persona fins a la seva mort, tal com reconeix la Llei vigent 
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com a dret de tot ciutadà. 
− Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Departament de Salut, als grups municipals de l'Ajuntament de Girona, així 
com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i col·lectius sindicals i 
de treballadors sanitaris de les Comarques Gironines. 

 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Ara ja passaríem a la part del Ple 
que tracta les mocions. En primer lloc n’hi ha dues de ciutadanes, la primera és una 
moció que presenta l’entitat Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat. En aquest 
cas la defensarà o la substanciarà el senyor Àngel Guevara, que ve en nom o en 
representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Endavant, si us plau, si vol venir 
fins aquí al davant a aquest faristol. Primer de tot li donem la benvinguda, estem 
contents que els ciutadans s’acostin al Ple per presentar-nos les seves reflexions que 
creguin convenient, per tant, molt benvingut de nou. Vostè ara pot fer la intervenció, de 
fet tindria cinc minuts, no es preocupi. Després els diferents portaveus dels diferents 
grups municipals poden fer una intervenció respecte al que vostè ha posat de manifest 
i finalment vostè encara té un altre torn final per si vol acabar d’aclarir algun terme que 
cregui necessari. Per tant, benvingut de nou i endavant. 
 
Sr. Àngel Guevara: Bon vespre, senyora alcaldessa i totes les persones del consistori 
que ens acompanyen. Nosaltres els hem fet arribar la nostra moció, no sé si val la 
pena que la llegeixi una altra vegada o faig un resum potser per fer-ho més ràpid, no? 
Vostès saben que nosaltres, el que en diem Marea Blanca Girona, defensem el que és 
la sanitat pública i en aquest sentit vostès diran que potser l’Ajuntament no té 
competències, però pel que he escoltat per aquí, jo crec que sí que alguna persona 
sintonitza amb això, sintonitza amb això perquè nosaltres entenem que la sanitat és un 
dels ciments que fan cohesió social, concretament aquí a Girona. S’ha parlat aquí 
també que es vol fer un mapa de la pobresa que no s’ha fet, vostès saben que algunes 
ciutats com a Barcelona i Madrid ja han documentat i han fet no els mapes de la 
pobresa, sinó els mapes de la salut dels ciutadans segons el barri i condició social que 
tenen, amb diferències d’un lloc a l’altre de deu anys de vida; això passa tant a Madrid 
com a Barcelona. Jo no sé si aquí s’ha fet, però jo crec que seria això molt interessant. 
Llavors, entrant ja en aquest tema que sembla que ja no és simplement el que no entra 
dintre de les competències de l’Ajuntament, nosaltres en aquest escrit parlem de 
diversos temes i, doncs, per exemple el tema que parlem al principi del pressupost, 
nosaltres estem sobtats que en aquest any amb dades de 2015 Euskal Herria tenia 
1.580 euros per habitant –1.584–, Catalunya 1.127, amb sols cinc comunitats pel 
darrere, quan Catalunya és el quart lloc per davant de tot amb renda bàsica mitjana 
per habitant, per tant, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. 
 
Llavors entrant ja en els temes que els hem explicat potser cal dir també un tema que 
ja s’ha dit, aquest tema de l’UCI pediàtrica, nosaltres entenem que és un tema molt 
punyent perquè tornant al tema aquest de la pobresa i del risc d’exclusió social amb 
dades de la Generalitat de Catalunya per l’any 2016, en aquest moment hi ha un total 
de 19,2 per cent de la població de Catalunya que està en risc d’exclusió social després 
d’haver fet les transferències que fan els serveis socials, però si entrem en el segment 
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de menys de setze anys, vol dir el tema aquest de la pediatria, per exemple, això es 
dispara fins al 24 per cent. Jo crec que això és un tema que ja s’escapa al 
Departament de Salut i entra ja en el tema de Govern de la Generalitat i concretament 
de l’Ajuntament de Girona. 
 
Si parlem del tema, per exemple, de les cirurgies, a principis d’any l’Organització 
Mundial de la Salut ha tret una suggestió de tractament del que són els càncers o les 
malalties oncològiques i diu que hi han tres passes i la tercera passa diu que un cop 
s’ha indicat el tractament quirúrgic d’un procés oncològic, el 80 per cent d’aquests 
casos haurien de ser tractats dintre d’un mes. Això en aquest moment tampoc es pot 
garantir a la població de Girona, amb la qual cosa jo crec que això crea també unes 
diferències dels uns als altres. 
 
I acabo dient que aquesta diferència té en aquest moment una realitat que es 
demostra també amb una publicació que fa el Departament de Salut i és la publicació 
que fa parlant del que són les assegurances de lliure elecció mèdica, en diuen de lliure 
elecció, però nosaltres sospitem que no són de lliure elecció perquè si mirem aquests 
últims cinc anys des de l’any 2011 al 2015, aquí a Girona comarques, són les que hi 
han les dades, totes plegades, ha saltat d’un 20 a un 22 per cent. Això vol dir que hi ha 
un 22 per cent de la població que jo diria que no està contenta amb la prestació que fa 
l’Estat o la Generalitat, perquè si fos així amb un estat de penúria econòmica com 
tenim ara, lògicament la gent reduiria el menjar i reduiria les coses bàsiques. Que 
augmenti un 2 per cent en cinc anys vol dir que el sistema no funciona. I per tant, això 
torna a crear desigualtats i per tant, això fa que algunes persones es tracten amb el 
sistema aquest públic, les altres amb el sistema privat, però llavors a l’hora del resum 
final de com va la sanitat a Catalunya només fem un suma y sigue que vol dir casos de 
càncer, quina sobrevivència hi ha, però no diu si s’han tractat a la privada o a la 
pública, casos d’incidència de malalties, i no diu si s’han tractat a la privada o a la 
pública. Per tant, jo crec que aquest és un tema que transcendeix el que és 
simplement les competències de l’Ajuntament, que són la salut dels mercats i altres 
coses i jo crec que seria bo, com la senyora Maria Mercè Roca suggeria, de fer aquest 
mapa de les desigualtats i la pobresa i fer la continuació, que és a dir si volem tenir 
una ciutat homogènia i inclusiva i que d’alguna manera reparteixi el benestar social 
entre tots, que puguem veure realment si aquests ciutadans de la ciutat de Girona 
estan ben atesos. 
 
Dit això, doncs ara si vostès volen fer algun comentari que jo els pugui aclarir, jo 
m’enriquiré dels seus comentaris, tal com suposo que vostès s’han enriquit de la meva 
presentació. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. I entenc que 
vostè s’està ratificant en la proposta que van presentar perquè... 
 
Sr. Àngel Guevara: Nosaltres sí, la proposta ja he dit que la tenen, el que passa que 
volia fer alguns comentaris ampliant-la perquè segurament si parlo aquí de demanar 
més cèntims i tot això... 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): No, tampoc ho demanava, la 
proposta. 
 
Sr. Àngel Guevara: ...sense argumentar tot això, doncs potser quedarà una mica 
pobre o diran «aquest discurs ja l’hem sentit o ja l’hem escoltat». 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Ampliava vostè una mica, 
d’acord. 
 
Sr. Àngel Guevara: Ja he dit que hi han aquests tres eixos que potser o se’n parla 
tant i llavors dir per exemple que els cirurgians de l’Hospital Trueta, que fan cirurgia 
oncològica, companys meus, durant un temps van estar per les tardes operant de 
gratis i fins que va arribar un moment que van dir: «Bé, si això no es paga, no es pot 
fer.» Llavors, clar, què vol dir? Jo crec que..., jo no parlo ara de l’hospital nou, ni on 
s’ha de fer, no si s’ha de fer, però sí que parlo que si tenim una instal·lació com és 
l’Hospital Trueta, que és l’hospital bàsic de la ciutadania de Girona i de referència de 
les comarques, que té unes instal·lacions importants que s’han de renovar, perquè 
vostès saben que l’electrònica i tot això al cap de quatre dies no valen res, que tenen 
uns professionals preparats, és molt curiós, com aquell programa que surt al Polònia, 
aquells dos senyors que miren la terra des de l’astronau aquella, que aquest hospital 
només funcioni bàsicament de dematí i es facin ampliacions perquè funcioni de matí. 
Vostè parla amb qualsevol empresari, vagi a veure la Nestlé, vagi a veure qualsevol 
altra empresa important que té un equipament molt important, el Bicentury el que sigui 
aquí a Girona, i li diu «no, no, ara només treballarem de dematí» i el senyor, clar, al dia 
següent plega la botiga. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): D’acord, moltes gràcies. 
 
Sr. Àngel Guevara: Jo crec que tot això s’ha de reconfigurar i no fan falta grans 
esforços i es poden fer coses diferents. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Pot prendre 
seient mentrestant tranquil·lament. Moltes gràcies. Si hi han intervencions... Senyora 
Veray, endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc 
agrair al senyor Guevara la seva intervenció. Jo efectivament em centraré en la moció 
que tenim sobre la taula, que és la que se’ns ha presentat, perquè en la seva 
intervenció efectivament ha dit que ens aportava més informació, però també per 
exemple ara ha parlat molt d’oncologia i, en canvi, en la moció com a tal parlem 
sobretot i únicament de pediatria. Per tant, escolti, nosaltres creiem que efectivament 
les mancances de la sanitat catalana i sobretot la falta d’inversió aquí a la ciutat de 
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Girona jo crec que la compartim tots, penso que el tema del Trueta és el màxim 
exponent que tots compartim que es un hospital de referència, que el nou hospital ja 
hauria d’estar construït i, per tant, en aquest sentit penso que ens trobem tots els 
grups municipals i, per tant, nosaltres hem entès aquesta moció com a tret general. 
Deia l’alcaldessa, tampoc demanen partides econòmiques concretes, és veritat, parlen 
de dotacions econòmiques, tampoc hi fiquen xifra, cosa que nosaltres agraïm, perquè 
crec que en cada moment s’ha d’invertir en allò que es pugui. Efectivament penso 
també que és compartit per tots la preocupació que les llistes d’espera cada siguin 
més àmplies en comptes de reduir-se i, per tant, nosaltres hi donarem suport. 
 
Només volia fer ara jo una petita observació arrel de la intervenció i és que jo crec que 
cauríem en un error si intentéssim fer un debat entre pública i privada i penso que si 
d’una cosa ens hem de sentir orgullosos, també a la ciutat de Girona, és dels grans 
equips d’especialistes i sobretot en tema d’oncologia el que tenim precisament a 
l’Hospital Trueta, que és l’hospital públic de referència i, per tant, moltes persones que 
per tractar-se un càncer van a la privada acaben derivats a la pública a través del 
Trueta gràcies a aquests equips tan excepcionals que tenim. Per tant, crec que avui 
també és important posar-ho de relleu perquè penso que és motiu d’orgull que aquest 
hospital que l’hauríem de tenir nou molt millor amb instal·lacions molt més eficaces i 
eficients, però que l’equip humà que hi treballa és molt bo i crec que s’ha de posar en 
valor. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. La 
senyora Míriam Pujola, per Ciutadans. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot donar les 
gràcies al senyor Guevara per l’exposició d’aquesta moció. Des del meu grup 
municipal considerem que la sanitat és un dels pilars bàsics del nostre estat de 
benestar i que quan aquest puntual ens falla creiem que la resta de serveis fallen 
també. Per nosaltres no és una demanda nova quan parlem de la millora de les 
inversions en sanitat pública, de més i de millors equipaments, de reducció de les 
llistes d’espera o quan parlem també de més i millor formació als nostres metges, 
infermers i infermeres i també de la resta de personal sanitari. Creiem que el sistema 
sanitari que tenim és un dels millors del món i que no podem mirar cap a un altre 
costat quan veiem que aquestes llistes d’espera tornen a augmentar o quan veiem 
també que es tanquen quiròfans o plantes d’hospitals no per baix volum de treball o 
per la caiguda de número de pacients, sinó per no poder destinar recursos amb què sí 
es compta per altres matèries. Creiem que la realitat és tossuda i des de ja fa uns anys 
aquesta realitat ens demostra que la salut no és actualment una prioritat del Govern de 
la Generalitat, perquè si realment la salut dels catalans fos una prioritat, aquest Govern 
invertiria primer més esforços i, segon, més recursos i, per tant, no tant en suposades 
estructures d’estat que serveixen per poc més que per malbaratar recursos. 
Per tant, nosaltres li donarem suport a la moció. 
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La senyora Costa, 
per la CUP - Crida per Girona. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, 
senyor Guevara... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Disculpin, que en mocions 
sempre intervenim... Disculpin, que m’he saltat la senyora Elisabeth Riera. Endavant, 
si us plau. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, volia 
agrair al senyor Àngel Guevara la presentació d’aquesta moció avui al Ple. Referent a 
la seva intervenció, doncs ara el regidor de la UMAT, en Manuel Martín, en comentava 
que del mapa de la pobresa, que fa molt de temps que s’hi està treballant, que la feina 
està molt avançada i que segurament aviat ja tindrem aquest mapa i els resultats. 
 
Tornant a la moció, els Partit dels Socialistes compartim l’esperit de la moció per 
millorar els serveis sanitaris públics, l’assistència mèdica és un dret humà i la sanitat 
gratuïta universal i de qualitat és un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar, 
juntament amb l’educació i les prestacions socials. L’Administració hauria de tenir 
sempre aquests pilars com a acord general i no escatimar-hi recursos. Tots i totes 
compartim que el nou Trueta ha de ser una realitat el més aviat possible, aquesta 
moció ja sé que no va en aquest sentit, però sí recordar que Girona ha posat a 
disposició de la conselleria uns terrenys al nord de la ciutat de Girona al barri de 
Domeny, però que fins que això, fins que el nou Trueta no sigui una realitat, calen 
inversions urgents, tant en material, com en la dotació de professionals, com destaca 
la moció, inversions en millores dels serveis de pediatria, la UCI pediàtrica, atenció 
primària i treballar per la reducció de les llistes d’espera. Estem d’acord que és urgent 
tornar la sanitat pública al centre del debat i anar recuperant al qualitat del treball que 
ha estat precaritzada en els últims anys, ha succeït a gairebé tots els àmbits 
professionals que garanteixen el benestar de la ciutadania. És important perquè el 
número de les persones que són a la llista d’espera és excessiu, cal posar-hi remei. 
Mirant-ne els nombres a la web de la conselleria, veiem que hi ha 164.000 pacients 
que estan en llista d’espera de ser operats, 122.000 persones que estan esperant que 
se’ls realitzin proves diagnòstiques, i 450.000 persones estan en llista d’espera de 
consultes externes. En total estem parlant de 736.000 persones que tenen alguna 
malaltia o dolència que estan esperant ser ateses o operades pel sistema sanitari 
públic. És cert que la conselleria ha dit que aquests últims anys s’ha reduït, però 
encara estem molt lluny de tenir uns temps de servei i d’atenció acceptables. 
 
Agrair de nou la presentació d’aquesta moció i expressar el vot positiu del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, ja que considerem que aquesta moció és important i positiva 
per als ciutadans de Girona però també per a tota la província, ja que el Trueta és 
l’hospital de la nostra ciutat i a la vegada és també l’hospital de referència de les 
comarques gironines i dóna servei a més de 800.000 persones. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Costa... 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies. Voldria recordar als 
companys del Grup Municipal del PSC que les retallades varen començar amb el 
Govern PSOE, vull dir que, conseqüència també d’aquestes retallades, ara o estem 
pagant tots. 
 
Bé, en el mes d’abril d’enguany la CUP - Crida per Girona vam presentar la campanya 
«Defensem el Trueta, defensem la sanitat pública» amb la qual volíem situar la qüestió 
de l’hospital gironí en la primera línia del debat públic. La campanya es basa en dos 
eixos: exigir al Departament de Salut les inversions necessàries a l’actual hospital i 
garantir les decisions sobre el nou Trueta, que es faci de forma consensuada amb els 
diferents agents de la regió sanitària de Girona que ha d’atendre més de 800.000 
usuaris i és l’hospital de referència de la demarcació. Si l’haguéssim presentat ara, 
aquesta campanya, hauríem d’afegir també el problema que tenim actualment del 
pressupost sanitari, el nostre grup ha denunciat més d’una vegada la gravetat de la 
precarietat que viuen els treballadors del Trueta i que hem comprovat que és certa, les 
conseqüències que comporta i veiem que hi ha una certa incapacitat del Govern de la 
Generalitat, però també per resoldre aquest problema del transport sanitari, però 
tampoc veiem un actitud massa crítica o de pressió de molts municipis tenint en 
compte que és un problema que afecta tothom, començant per tots nosaltres que no 
sabem en quin moment tindrem una urgència. 
 
Tornant al contingut de la moció, l’hospital fa molt de temps que sobreviu de manera 
precària i es que des del departament no es té clar quin és el model d’hospital i també 
perquè no hem estat capaços de forçar des del nostre territori un posicionament clar i 
contundent al respecte. Mentrestant calen garanties, mentre no ens decidim i debatem, 
la sanitat ha de funcionar i ha de funcionar a ple rendiment. Nosaltres..., com deia el 
doctor, hi han solucions, però que s’han de fer ja i s’haurien d’haver pres fa temps. Les 
inversions que calen fer s’han de fer i també això inclou evidentment el personal 
necessari amb tots els drets laborals inherents i eliminar la seva precarietat actual, 
perquè suposo que vostès ja estan al dia, que hi ha molta precarietat a l’hospital, igual 
que en altres centres sanitaris. Cal valorar i remarcar que disposem de molt bons 
professionals i que, per tant, les mancances són de model i de qui ha de prendre 
decisions i no dels efectius que acabarem perdent si no els solucionem, acabaran 
marxant a altres centres. No es pot acceptar que els gironins o les gironines s’hagin de 
desplaçar per rebre atenció sanitària quan no els cal, ni tampoc que vagin d’un centre 
a l’altre per fer front a tractaments, que és el que està passant actualment. Cal, doncs, 
incrementar les dotacions que diu la moció: contractació de personal necessari que les 
retallades han deixat sota mínims, proveir l’hospital dels instruments i potenciar la 
tasca que porten a terme els CAP i sobretot –sobretot– reduir les llistes d’espera en 
totes les modalitats ha de ser prioritari i actualment una urgència... És molt greu el que 
ha explicat el doctor Guevara del tema dels càncers, que ja fa temps que s’està parlant 
que unes proves no fetes en el moment adequat pot significar problemes molt més 
greus. Ell si de cas que ho expliqui una mica més bé, perquè potser s’ha d’entendre el 
fet que es tardi una setmana o se’n tardi dues o que es pugui operar al cap de tres 
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setmanes o que s’operi al cap de tres mesos, el que pot significar o la repercussió que 
té per a la persona un tema com, per exemple, el càncer que ha comentat. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): No he acabat, senyora alcaldessa. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Sí, que ha acabat, senyora Costa. 
No m’obligui a... 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Com que la senyora Veray entra i surt 
cada vegada parli qui parli, té aquesta llibertat... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): No, senyora Costa. Acabi. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): L’externalització de serveis amb 
concursos ha prioritzat l’oferta econòmica per sobre de la qualitat assistencial i laboral, 
tot això ha afectat la qualitat i ha expulsat del sistema sanitari públic molts 
professionals, però sobretot molts usuaris, incrementant, però, l’activitat dels centres 
privats. Les lluites al carrer en els darrers anys han estat constants i salvar el sistema 
sanitari públic ha estat prioritari, però no han estat escoltades. Nosaltres des de la 
CUP - Crida per Girona volem que a la propera constitució catalana el model solidari 
sigui cent per cent públic, lliure d’interessos i més equitatiu territorialment. 
Bé, evidentment hi votarem a favor. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyor Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies també 
al representant de l’entitat Marea Blanca. Nosaltres evidentment estem d’acord en el 
fons de la moció, que és la defensa d’aquest model sanitari que és un patrimoni del 
nostre país, de fet, és un dels aspectes més ben valorats de la nostra societat per a 
aquelles persones que hi vénen a parar volgudament o forçadament, però que 
aprecien que el model sanitari evidentment estigui garantit i que formi part d’aquest 
model de benestar que és intrínsec a la nostra societat, però cal preservar-lo, és 
evident, cal preservar aquest model i això no és fàcil, no és fàcil perquè han passat 
èpoques de retallades, èpoques dures en què fins i tot el model s’ha posat en qüestió i 
nosaltres evidentment estem al costat de la salut pública, de la sanitat pública i 
evidentment de les polítiques de salut que l’acompanyen. 
 
Dit això, és veritat que malgrat que hi han hagut aquestes èpoques que aquest model 
s’ha posat segurament en qüestionament, en els darrers anys la conselleria ha intentat 
fer reversió de les polítiques de retallades i és així que el 2017 es reverteixen un 37 
per cent de les retallades en salut i, per tant, doncs queda camí per recórrer, queda 
camí per recórrer i per arribar al cent per cent de reversió i, és més, intentar progressar 
en el camí que s’havia iniciat ja fa anys. L’augment total del pressupost específic 
aquest any dedicat a atenció primària és d’un 5,8 per cent i això representa el 20 per 
cent del pressupost, s’opta per un model de reducció de les desigualtats, es destinen 
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65 milions d’euros en cinc anys per les cent vuitanta àrees bàsiques més 
desafavorides i es dota d’una partida pressupostària per executar el pla integral per a 
les millores de llista d’espera, que era un compromís que va sortir, recordo, del Ple de 
la pobresa, en què es va demanar que es reduïssin les llistes d’espera en 
intervencions quirúrgiques, però com bé heu recordat i a la moció també s’hi fa 
referència, queda camí per recórrer. 
 
Respecte al Trueta el nostre grup municipal ja ha expressat en diverses ocasions que 
estem al costat de l’equip de govern, dels sindicats, dels moviments socials en la seva 
defensa, també és veritat, però, que en els últims anys s’han fet intervencions per 
ampliar l’àrea d’urgències, per ampliar l’UCI Pediàtrica, s’ha fet una primera fase de 
reforma que evidentment li convenia i era molt necessària i un nou bloc quirúrgic. I en 
referència al tema dels tractaments oncològics, en aquest Ple, per exemple, malgrat no 
tenir competències en salut pública –en sanitat–, sí, en salut pública, les tenim en 
urbanisme i vam decidir aprovar una revisió del planejament urbanístic per permetre 
l’ampliació del l’ICO en dues plantes més, és a dir que aquest centre s’ampliarà i, per 
tant, podrà atendre amb major capacitat. 
 
Acabo. Per fer una referència que ja han posat en marxa una estratègia nacional de 
d’atenció primària salut comunitària en què hi han participat seixanta entitats i tres-
cents professionals, on la conselleria hi està compromesa; s’hi dedicaran 400 milions 
d’euros. Fixeu-vos que les xifres que he anat dient, aquesta és la màxima, és una 
estratègia amb uns quants anys i estem parlant de 400 milions d’euros. Sabeu de 
quant estem parlant... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Ha d’acabar, senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, acabo amb aquesta dada. El dèficit fiscal del 
nostre país només l’últim any va ser d’11.000 milions d’euros, reconegut pel Ministeri 
d’Hisenda espanyol, no és una xifra que ens inventem nosaltres. Imagineu-vos, doncs, 
si poguéssim disposar d’aquests recursos, cap a on caminaríem. 
 
I per últim, només per fer referència al mapa de la pobresa que ha sortit citat aquí, va 
ser una proposta... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): És que ja supera molt... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, sí, acabo. Acabo la frase. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Tots fem l’esforç de limitar-nos, jo 
crec que... Acabi, senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, és una proposta que va fer el nostre grup, la 
va fer el regidor que avui s’ha excusat d’aquest plenari, el senyor Ricard Calvo, i havia 
d’estar complerta al setembre de 2016. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Molt bé. És important que el 
pacte que entre tots vam acordar que el mirem de mantenir, perquè si no després a mi 
em posen en una situació complicada que si un s’excedeix una mica, després a vostè 
ja no m’he atrevit a acabar-lo de tallar i ara ja a la propera no sé si m’atreviré perquè 
vostè s’ha passat un minut i mig, vostè un minut... Jo crec que és..., no és per res, crec 
que és important, a vegades uns segons, només faltaria, acabin l’argument que estan 
desenvolupant, però si no ens tornarem a animar tots. Els demano, si us plau, que 
facin aquest esforç, que a vegades és complicat perquè vols acabar d’explicar, però 
els demano a tots i a totes que facin aquest esforç d’arribar a l’acord que vam prendre. 
Moltes gràcies. La senyora Eva Palau... 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Agrair al doctor Guevara la 
seva presència aquí, igual que a la resta de membres de Marea Blanca. I intentaré 
cenyir-me al temps i ser breu, perquè de veritat que he sentit algunes coses aquí que 
obririen el debat de salut i penso que avui no és el dia ni el moment, em cenyiré... Sí 
que vull deixar palesos dos punts: el reconeixement des del nostre grup de la tasca de 
tots els professionals de la sanitat pública de Catalunya, però en aquest moment 
estem parlant de la ciutat de Girona, doncs de la ciutat de Girona i concretament de 
l’Hospital Trueta. I també vull fer un reconeixement als professionals de l’Institut Català 
d’Oncologia, crec que fan una gran tasca, altres companys d’aquí del consistori n’han 
fet esment i hem de ser curosos quan parlem de certes malalties, no calen 
demagògies de falta de recursos perquè això evidentment crea una alerta a la 
ciutadania que en aquests moments crec que no està més que justificada. 
 
Quan parlen vostès que estem a la cua de pressupostos d’aportacions des de salut 
cap als ciutadans, jo no li faré classes a vostè, doctor Guevara, d’economia perquè 
vostè ha sigut gerent de la sanitat pública i de la sanitat privada a la nostra 
demarcació, però tinguem cura de no entrar en el joc del PIB perquè sabem que 
Catalunya sí que genera un producte interior brut més alt, però hi ha el factor de 
solidaritat amb les altres autonomies que no arriben, que esperem que s’acabi ben 
aviat aquesta aportació econòmica a altres autonomies, i per això de vegades els 
números dóna la sensació que tenim menys recursos econòmics en aquest cas per a 
la salut. Si ens n’anem a mirar les despeses que tenim per salut per habitant no estem 
a la cua, no estem a la cua, per davant nostre qui tenim? El País Basc i Navarra, no 
cal que els expliqui per què, però per sota nostre tenim comunitats tan potents i tan 
importants com pot ser Andalusia i Madrid. Per tant, estem al mig, d’acord? 
 
Des del nostre grup, com ja han manifestat altres grups d’aquí el consistori, hem lluitat, 
continuarem lluitant, continuarem alçant la veu, exigint la major rapidesa possible un 
nou Trueta, un nou Trueta que ja ens hem posicionat on el volem i en quines 
condicions el volem, perquè sigui l’hospital de referència de tota la demarcació de 
Girona. Però també hem manifestat en altres moments i avui ho reiterem que mentre 
aquest nou Trueta no arribi, que esperem que arribi amb celeritat, necessitem fer i 
lluitar perquè es facin les aportacions oportunes econòmiques, tant des de 
professionals, des d’infraestructures tècniques, etcètera, perquè el Trueta actual doni 
resposta a totes les necessitats de la nostra societat. I, per tant, li dic que li els votarem 
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a favor d’aquesta moció, però tenint cura d’algunes de les afirmacions que s’han fet 
aquí. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): senyor Guevara, si vol respondre 
breument alguna afirmació que cregui convenient... 
 
Sr. Àngel Guevara: Jo crec que, com deia la doctora Palau, no és qüestió d’entrar 
aquí en debats que no són el centre, jo crec que tothom pel que ha dit està d’acord 
amb el tema i, per tant, els agraeixo la seva atenció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Doncs moltíssimes gràcies, ja pot 
tornar al seu seient. Li repeteixo l’agraïment perquè hagin vingut i presentat una 
proposta al Ple de l’Ajuntament i podem passar a la votació, si els sembla, de la moció. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta l’entitat Centre de recursos per la Pau i la Solidaritat 
per exigir al Govern de la Generalitat l’increment de la despesa en salut i deduir auxilis 
en llistes d’espera i posar fi a la situació d’emergència en què es troba la sanitat 
pública a Girona i a Catalunya. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 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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23. Moció que presenta l'entitat CCOO en relació a la violència masclista. 
 
Aquesta proposta queda sobre la taula per incompareixença dels proposants 
d’acord amb el que disposa l’article 27.1.c) del ROM. 
 
Davant el nombre incessant de dones i criatures assassinades per les violències 
masclistes en el que portem d'any, davant l'increment de nombre de denúncies (2,3%) 
i el nombre de dones amb ordres de protecció i/o mesures cautelars (7%) en l'any 
2016 respecte a l'any anterior, així com davant la prevista aprovació simultània al juny 
2017 dels pressupostos generals de l'Estat per a 2017 i de la proposta de la 
Subcomissió del Congrés dels i Diputats i Diputades del "Pacte d'Estat" contra la 
Violència de Gènere i a sol·licitud de CCOO. 
MANIFESTEM: 
 
Que la quantia assignada al Programa 232C "Actuacions per a la prevenció de la 
violència de gènere" previst en el Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017, 
presentat pel Govern, puja, després de la pressió política i social dels col·lectius 
feministes, a 31,7 milions d'euros, que és un 25,7% més que el 2016 però continua 
sent un 2,20% menys que el 2010. Així mateix, congela en 19.741.840 € el Programa 
232B "Igualtat entre dones i homes", un 41,2% menys que el 2010. 
 
Els 51,4 milions d'euros que sumen els dos són el 0,00011% de les despeses del 
Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017 (443.133.000 d'euros), percentatge 
ridícul del que s'ha anomenat pomposament des de novembre de 2016 "Pacte de estat 
contra la Violència de Gènere". 
 
Si no s'augmenta significativament en els PGE 2017, almenys en 120 milions d'euros, 
el Programa 232C "Violència de Gènere", un "Pacte d'Estat" seria una ofensa i una 
burla a totes les dones que pateixen o han patit violència de gènere, és a dir, per als 4 
milions de dones que, segons la Macroenquesta 2015 del mateix Govern, pateixen 
violència de parella (2,5 milions de dones) o sexual fora de la parella (1,5 milions).És 
seguir sense assignar ni un euro a la prevenció en els àmbits educatiu, sanitari i de 
mitjans de comunicació, no cobrir la prevenció i atenció a la violència sexual que 
exigeix el Conveni d'Istanbul (vigent des del 2014), no millorar la resposta policial i 
judicial i no cobrir el cost dels serveis jurídics, psicològics i socials en les Entitats 
Locals establerts en l'art.19 de la Llei O 1/2004. 
 
Tampoc es poden fer polítiques per a les dones sense les dones. La suposada 
obertura a les organitzacions de dones del "Grup de Treball" de l'Observatori de 
Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és inoperant, 
perquè només serveix per relatar centenars de propostes sense discutir-les ni buscar 
acords que conformen l'informe final de l'Observatori al juny de 2017. 
 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Girona RESOL instar el Govern de l'Estat a 
modificar en els pressupostos generals de l'Estat 2017 l'assignació destinada, en els 
termes abans esmentats, tant per a la lluita contra la violència de gènere, com en 
relació a les polítiques d'igualtat. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Passaríem a la següent moció. 
En aquest cas és una moció que presenta Comissions Obreres i que té relació amb la 
violència masclista. Ve a presentar aquesta moció en representació de Comissions 
Obreres Ignasi Arbat. Si volgués passar al davant al faristol... No? No ha vingut ningú? 
Doncs queda sobre la taula. Avui no sé què ha passat amb les mocions. L’hem de 
deixar sobre la taula perquè ha de ser substanciada per ells. Moltes gràcies. Que 
potser és a dins, senyor Ribas, vol dir? Esperem un minut que no fos... No, doncs 
deixem-ho així.  
 
 
 
MOCIONS 
 
24. Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C's) de rebuig als atacs violents i 
efectes de la turismofòbia. 
 
Des de l’any 2013, l’ocupació a l'Estat ha creat 1,4 milions de llocs de treball, dels 
quals, més del 26%, un de cada quatre, son feines relacionades amb el sector turístic. 
Concretament, l’ocupació en les activitats turístiques ha crescut en 375 mil persones 
ocupades, les quals, si no tinguessin feina, la taxa d’atur superaria encara el 20%, 
continuant amb el drama de les ciutats i municipis sense feina i amb un nombre més 
gran de persones en situació d’atur. 
 
Durant la temporada baixa viuen del turisme un 12,5% del total d’ocupats, mentre que 
aquest percentatge es situa en el 14% en temporada alta, convertint el sector del 
turisme en un dels pilars bàsics del PIB i de la taxa d’ocupació. 
 
Un dels col·lectius més beneficiats és el dels joves. Des de l’any 2013, la quantitat de 
treballadors entre 16 i 29 anys treballant en el sector turístic s’ha incrementat en 90 mil 
persones. 
 
El sector turístic s’ha convertit en una sortida laboral per a molts joves amb diferents 
tipus de qualificació i experiència, que tindrien molt complicat poder abandonar la 
situació d’atur. El 7% dels treballadors del sector turístic no tenen cap tipus de 
qualificació, un 65% tenen el títol deso i un 28% tenen una titulació superior. 
 
A Catalunya, sense el turisme, la recuperació seria molt més lenta. Des de l´any 2013 
un 40% de l’ocupació creada procedeix del sector turístic, dos de cada cinc nous llocs 
de treball, amb els efectes que té pel conjunt de l’economia. 
 
És evident que l’activitat que genera el turisme és molt important, tant pel que fa a 
l’ocupació directa i també pels efectes en el conjunt de l’economia. Des de l’any 2013 
el PIB turístic ha crescut un 18%, mentre que el conjunt de l’economia ho ha fet en un 
11%. Des de l’any 2013, el 19% del creixement del conjunt de l’economia pertany al 
sector turístic, és a dir, un de cada cinc euros. 
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Cal aprofitar l’impacte positiu del sector turístic i fer les reformes necessàries per fer-ho 
sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. Catalunya i la resta 
d'Espanya tenen un gran potencial en termes turístics que cal aprofitar i potenciar i al 
que no s’ha de renunciar. 
 
Aquest estiu s’han realitzat atacs violents i preocupants contra el turisme per part de 
grups radicals, amb efectes potencials que busquen perjudicar la imatge de Catalunya 
i de la resta d'Espanya i busquen la disminució del número de visitants i turistes. 
 
Aquests atacs violents contra el turisme busquen perjudicar a l’economia i per tant 
poden perjudicar a empresaris i treballadors del sector, així com a la resta dels sectors 
relacionats amb el turisme. 
 
En l’àmbit del turisme, la competència entre els països és una variable fonamental i és 
evident que els nostres competidors utilitzaran aquests actes violents per tractar de 
desprestigiar Catalunya i la resta d'Espanya com a destí turístic segur. 
 
Per totes aquestes raons, el conjunt de la societat hem de prendre consciència que 
aquests atacs violents suposen una greu actuació en contra d´un sector clau de la 
nostra economia. 
 
Cal mostrar fermesa i tolerància zero davant aquests atacs inacceptables contra 
interessos turístics i els grups radicals que els promouen. En aquest sentit, cal 
accelerar la presentació del Reglament de Turisme que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya té previst aprovar el proper mes d’octubre, un cop passada la temporada 
d’estiu. 
 
Un Reglament que tingui en compte una interacció amb les administracions municipals 
per tal que puguin adaptar l’activitat a la seva realitat territorial a través de les seves 
ordenances. 
 
Cal preveure i establir procediments sancionadors en cas d’incompliment de la 
normativa amb l’objectiu de guanyar en efectivitat, dotant també els ajuntaments de la 
mateixa capacitat sancionadora que la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament 
de Girona, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- MOSTRAR el rebuig de l’Ajuntament de Girona, als atacs violents en contra 
dels interessos turístics i la turismefòbia per part de grups radicals i que afecten i 
perjudiquen aquest pilar bàsic de la nostra economia. 
 
Segon.- RECOLZAR a empresaris i treballadors del sector turístic en el 
desenvolupament de la seva activitat econòmica. 
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Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta i la mesa del Parlament de 
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Passaríem a la moció que porta 
per número el 24, de punts de l’ordre del dia. En aquest cas és presentada pel Grup 
Municipal de Ciutadans i la substanciarà la senyora Míriam Pujola. Endavant. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): Gràcies, alcaldessa. Bé, des de l’any 2013 
l’ocupació a l’Estat ha creat 1,4 milions de treball, dels quals més del 26 per cent són 
feines relacionades amb el sector turístic. Durant la temporada baixa viuen del turisme 
un 12,5 per cent del total d’ocupats, passant aquesta xifra a incrementar-se fins a un 
14 per cent en temporada alta. A Catalunya, des de l’any 2013, un 40 per cent de 
l’ocupació creada procedeix del sector turístic, això significa dos de cada cinc nous 
llocs de treball. Des del meu grup creiem que és imprescindible aprofitar l’impacte 
positiu del sector turístic i fer les reformes necessàries per fer-ho sostenible des del 
punt de vista tant econòmic, social i mediambiental. Creiem que tenim un gran 
potencial en termes turístics que cal aprofitar i potenciar i sobretot al qual no s’ha de 
renunciar i, per tant, el meu grup els demana el vot favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Veray... 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Un moment per 
una qüestió d’ordre, bé, una petició d’una qüestió nostra, és que abans li feia senyes i 
no m’ha vist. Era per demanar-li si..., ara ja hem començat aquesta i si de cas fem 
l’altra, la tercera serà una declaració institucional, finalment podem fer aquest punt i 
l’altre i llavors fer un petit recés de cinc minuts? És que els que estem sols tenim un 
petit... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): D’acord, sí, però jo ho dic a 
tothom, seran cinc minuts de rellotge. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, sí, i si vol quatre, era simplement el poder-ho 
fer. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): D’acord, senyora Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Doncs vaig ràpida amb la moció. Nosaltres li 
donarem suport, jo crec que és més que conegut per tothom, malgrat un dia la senyora 
Glòria Plana ens va acusar al meu grup, cosa que jo després li vaig dir que em sembla 
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que s’havia equivocat, de turismofòbia, si una cosa no és el meu grup és precisament 
això, és tot el contrari, és un gran defensor del sector del turisme i, per tant, nosaltres 
condemnem totes les accions que s’han fet en contra del sector del turisme. Sí que és 
veritat que per sort a la ciutat de Girona no n’hem tingut cap i, per tant, jo crec que això 
també s’ha de celebrar, està molt bé solidaritzar-nos amb el que ha passat a altres 
ciutats i, per tant, escolti, nosaltres ho fem, però sí que crec que també és important 
posar de valor que aquí les coses estan tranquil·les, que les dades del sector del 
turisme d’aquest estiu són molt bones, que el sector està content, que hem de seguir 
treballant tots junts perquè aquest sector segueixi millorant la seva ocupabilitat, que 
segueixi generant riquesa i que segueixi sent, com és, un dels motors econòmics de la 
nostra ciutat. 
 
Per tant, s’han de prendre totes aquelles mesures que siguin necessàries per ajudar el 
sector, només faltaria, s’ha de lluitar contra accions de turismofòbia si en algun 
moment donat n’hi ha d’haver a la ciutat, jo demano ja d’entrada que s’eviti que n’hi 
hagin i, per tant, s’ha de seguir confiant com s’està fent fins ara per aquest Govern, i jo 
crec que els anteriors també, sempre en aquesta ciutat amb un sector tan important 
per a l’economia gironina com és el sector del turisme. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? El senyor Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Jo tenia entès, 
senyora Pujola, que vostès feien intervencions i parlaven sempre de temes relacionats 
amb la ciutat, vostès havien fet aquest discurs. Avui, de fet, no han parlat gaire de 
temes de ciutat, s’han esperat a les mocions a començar a parlar, deu ser que no 
tenien res a dir abans. Però jo, clar, ens porten una moció que és com si parlés de la 
realitat paral·lela. La moció que porten avui, què te a veure amb la nostra ciutat? Hi ha 
hagut algun tipus de cas de turismofòbia? Algú ha parlat en els termes que vostès 
diuen de denunciar o dir que s’ha d’acabar amb al turisme a la nostra ciutat? No ho he 
llegit enlloc, no ho he sentit a ningú. Doncs vostès presenten una moció com de la 
realitat paral·lela, no sé si viuen a Matrix o on viuen –a vegades escoltant el senyor 
Rivera sí que sembla que visquin a Matrix–, però el que ens sembla a nosaltres 
surrealista és que vostès avui presentin això. El que ens presenten avui és un tema 
extern que per nosaltres té un punt d’hipocresia, evidentment de demagògia i de crear 
o buscar un conflicte on no hi és. De fet això a vostès els encanta, de crear conflictes 
on no hi són i d’inventar-se i dir que hi ha gent que se la discrimina per la llengua, que 
hi ha gent que ara que hi ha turismofòbia a la ciutat, és un recurs que vostès utilitzen 
sovint. 
 
De fet, parlen de coses que no passen a la nostra ciutat i, en canvi, mai parlen dels 
refugiats vostès, dels refugiats que no arriben a la nostra ciutat, o de la pobresa, que sí 
que hi ha a la nostra ciutat, o dels accidents laborals, que també hi són a la nostra 
ciutat o, per exemple, no els hem vist mai aturant cap desnonament, ni participant en 
la lluita en la defensa de l’habitatge digne per a les persones. No, vostès prefereixen 
presentar una moció sobre un tema que no passa i que no existeix a la nostra ciutat. 
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I si volen parlem de turisme, nosaltres ho farem, ho hem fet i estem encantats i 
parlarem, sí, de conseqüències positives que té el turisme, vostè n’ha expressat 
algunes, però se n’ha deixat de les negatives, que també hi són avui en dia en el preu 
de l’habitatge a la nostra ciutat, en el model de ciutat i de barris que s’estan 
desenvolupant que nosaltres no compartim, en la concentració de l’economia en un sol 
sector... Vostès diuen que hem de potenciar encara més, que l’economia catalana 
sigui només per al turisme. Miri, doncs amb això no hi estem d’acord, no hi estem 
d’acord, nosaltres som de la diversitat, sí, i de provar altres sectors, no de posar tots 
els recursos públics en el turisme com ens demanen vostès. 
 
Al Patronat de Turisme, de fet, vostès no hi són, però jo sí, i els puc dir que els únics 
que fem propostes i que debatem les propostes que ens arriben és la CUP i sí, ho fem 
en una línia diferent de la que està desenvolupant el Patronat de Turisme, no és que 
estiguem en contra del turisme, sinó que busquem un altre model econòmic i un altre 
model de turisme. El turisme al nivell que s’està portant i al nivell que el volen portar 
vostès ens destrossa el país, ens els destrossa, i ja ho haurien de saber. 
 
I acabo, senyora alcaldessa. Pel que parlava vostè d’ocupació, no sé si el turisme va 
tan bé quan avui sortien les dades que l’Estat espanyol és l’estat amb més atur juvenil 
amb un 48 per cent d’atur juvenil, potser és que les dades que vostès presenten sobre 
el turisme no ens ajuden tant a reduir l’atur com vostè planteja. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidents): Gràcies. La senyora Roca... 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Les 
reivindicacions creiem que han de ser sempre no violentes, totes les reivindicacions, i 
certament nosaltres estem en contra dels actes de vandalisme que hi va haver a 
Barcelona contra bicicletes, busos i mobiliari urbà. Ara bé, pensem que aquests fets 
són minoritaris i no ens sembla tampoc adequat que serveixin d’excusa per fomentar 
un relat sobre la turismofòbia, que és un relat interessat. De fet, creiem que cada 
vegada que fem servir la paraula «turismofòbia» fem un flac favor al turisme i sobretot 
a les ciutats i les societats que conviuen i que treballen amb el turisme des de fa molt i 
molt de temps i d’una manera modèlica. 
 
Hem de recordar l’escriptor Sebastià Alzamora, deia l’altre dia en un article molt 
interessant que la primera vegada que en públic es va fer servir la paraula 
«turismofòbia» va ser dita pel ministre d’Indústria i Turisme del Partit Popular, Álvaro 
Nadal, ara fa un any i ho va fer d’una manera irresponsable, ho va fer a la Fira de 
Turisme de Berlín amb la intenció de desacreditar els governs de Catalunya i de les 
Balears. 
 
Portem la moció a casa, la pregunta és: hi ha turismofòbia aquí, a la ciutat de Girona? 
És a dir, existeix ara mateix odi cap als turistes? Doncs no, no hi és, de cap manera. Sí 
que hi ha, però, problemes amb els turistes, que som –sempre ho hem dit– a temps de 
contenir. Pensem que se n’ha de parlar, s’ha d’acceptar que n’hi ha i aquest pas previ 
d’acceptació és molt important per buscar solucions. A parer nostre les solucions 
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passen per diversificar l’economia, és a dir, apostar pel turisme a la ciutat, però no 
només pel turisme, per controlar seriosament les dinàmiques especulatives que 
existeixen al Barri Vell, algunes dinàmiques d’aquestes porten pressions a les 
persones que hi viuen perquè marxin, i tercer, la solució passa perquè l’equip de 
govern s’avingui a començar a parlar del model de Barri Vell que vol i del que volem 
entre tots. Nosaltres volem un Barri Vell..., un equilibri entre visitants i residents, ens 
agradaria molt que la gent de Girona pogués seguir vivint com ha fet fins ara al centre 
històric. Nosaltres ens abstindrem a la moció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La senyora Glòria 
Plana... 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Aquesta moció que 
ens presenten és per rebutjar els atacs violents i els efectes de la turismofòbia dels 
fets ocorreguts aquest estiu, entenem nosaltres, que no van ser a la nostra ciutat de 
Girona, entenem que són per uns fets ocorreguts en una altra ciutat que no és la de 
Girona. M’agradaria deixar palès, doncs, que a la nostra ciutat no s’han detectat ni s’ha 
produït cap tipus d’actuacions d’aquest tipus mai. Per tant, hem de pensar que a la 
ciutat de Girona no ens trobem amb la problemàtica que se’ns presenta que hi pot 
haver en altres ciutats de convivència o que no s’avenen amb el turisme que hi pot 
haver perquè potser se sobrepassa. Això no passa a la ciutat de Girona. I això no 
passa perquè estem treballant perquè hi hagi una bona convivència amb les persones 
que arriben de fora, amb els visitants, una bona convivència i que hi hagi un bon 
equilibri entre els ciutadans de Girona i les persones que els agrada visitar la nostra 
ciutat, perquè pel primer que apostem nosaltres –i això ho hem dit moltes vegades i és 
pel que treballem– és per un turisme de qualitat, per un turisme de..., per captar una 
oferta de gent que els agradi el nostre patrimoni, la nostra cultura, la nostra 
gastronomia, els espais naturals que tenim al voltant de la nostra ciutat i que, per tant, 
aquest és un turisme de qualitat i que és pel que apostem nosaltres. Això 
conjuntament amb un turisme responsable, amb un turisme sostenible i que mirem de 
trobar l’equilibri entre els ciutadans i evidentment els visitants. 
 
Les dades d’ocupació turística d’aquests dos mesos, això ens ho avalen, i per tant del 
treball que hem estat fent i que estem fent en traiem un rèdit considerem que positiu, 
perquè han incrementat..., o sigui, hi ha hagut un establiment de..., s’ha mantingut, 
perdoneu, s’ha mantingut l’ocupació respecte als darrers anys, però el que ha 
incrementat ha sigut les pernoctacions, i això per a nosaltres és molt important, és molt 
important perquè la ciutat serveix de camp base, serveixi d’estades de més d’un dia, 
que hi deixin uns diners que evidentment enriqueixen i, a més a més, donen riquesa a 
la ciutat i, per tant, aquest és el model de turisme que nosaltres volem i que nosaltres 
treballem. 
 
Dit això, potser no compartim ben bé el redactat d’aquesta moció, però de totes 
maneres evidentment que nosaltres rebutgem els atacs violents contra els interessos 
turístics i la turismofòbia, és clar que els rebutgem, com rebutgem també tots els que 
limiten els drets i les llibertats de les persones i dels ciutadans de la nostra ciutat i del 
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nostre país. És per això que tot i no compartir la fonamentació, el text del redactat 
d’aquesta moció, no podem deixar de votar a favor de la moció precisament perquè 
rebutgem tot el que suposa una violència dels drets i de les llibertats de les persones. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
una intervenció final? Sí, senyora Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): Gràcies, alcaldessa. Jo no barrejaré temes, 
regidora Plana, només perquè consti en acta i per deixar palès que precisament el que 
buscava aquesta moció era que entre tots poguéssim fer aquesta declaració 
d’intencions i sobretot, i crec que és molt important, recolzar sobretot els empresaris i 
treballadors dels sector turístic de la nostra ciutat assegurant que des d’aquest 
Ajuntament es continuarà treballant per poder seguir tenint bones dinàmiques i poder 
regular allò que no funciona en el sector del turisme. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla 
passem a la votació de la moció. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. Si els hi sembla fem aquests cinc minuts, amb el despertador un altre 
cop, cinc minuts i deixin si us plau la senyora Veray passar a davant de tothom. 
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 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 Pere Albertí 
Serra i Martí Terés Bonet. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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(Pausa.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Bé, si us plau, s’incorporin 
immediatament, perquè jo dono començament al Ple. 
Ens falta la senyora Veray precisament. Molt bé. 
 
 
25. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES de condemna de l’operació 
Catalunya. 
 
El 21 de juny de 2016, un mitjà de comunicació (diari Público) feia públiques unes 
converses entre el ministre de l'Interior espanyol d'aquell moment, el Sr. Jorge 
Fernández Díaz, i el Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, el Sr. Daniel De 
Alfonso Laso. El contingut de les converses no només suposava un sotrac informatiu 
de primer ordre sinó que posava de manifest unes pràctiques incompatibles amb 
l'Estat de Dret. El relat que s'hi podia resseguir remou els propis pilars de la 
democràcia. En síntesi, els dos alts càrrecs explicaven el funcionament d'una conxorxa 
per tal d'implicar polítics catalans en casos de corrupció. I per fer-ho, dibuixaven un 
mapa en què càrrecs polítics espanyols, policia, fiscalia i periodistes treballaven 
coordinadament per tal de posar-la en pràctica. La conversa semblava confirmar, 
doncs, el que en termes periodístics s'havia anomenat ja "Operación Catalunya". I per 
aquest motiu el Parlament de Catalunya va acordar la creació d'una comissió 
d'investigació sobre aquests fets. 
 
El que es dibuixa és una maniobra planificada i executada per determinades 
estructures essencials de l'estat espanyol duta a terme a través de pràctiques al·legals 
i il·legals. Amb la voluntat manifesta de destruir el procés independentista català 
mitjançant el descrèdit públic. 
 
En el vessant polític de l'Operació Catalunya hi apareixen implicats els màxims 
representants del govern actual, el President sr. Mariano Rajoy i la  Vicepresidenta 
Sra. Soraya Sáenz i com un dels actors principals un exministre, el Sr. Jorge 
Fernández Díaz, que actualment és membre del Congrés de  Diputats. 
 
La "Operación Catalunya" és una conspiració per intentar frenar la dissidència política, 
particularment el moviment independentista a Catalunya, que s'ha dut a terme, 
almenys, durant els anys en què Jorge Fernández Díaz (2011-2017) ha estat ministre 
de l'Interior i que sembla ressorgir a partir dels atemptats  terroristes del passat 17 i 18 
d'agost a Barcelona i Cambrils. En aquesta ocasió s'ha pogut veure com les 
clavegueres de l'Estat tornen a filtrar i inventar informacions, amb la connivència 
d'alguns mitjans de comunicació, per tal de desacreditar l'excel·lent tasca que han dut 
a terme els Mossos d'Esquadra. 
 
En aquesta operació s'han posat els instruments que té l'Estat al seu abast al servei 
d'una conxorxa. Per això podem dir que estem davant d'un exercici clar de guerra 
bruta. És a dir, pràctiques il·legals i il·legítimes dutes a termes per determinades 
estructures fonamentals de l'Estat amb objectius  incompatibles amb els pilars bàsics 
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de la democràcia i l'Estat de Dret. No parlem doncs, d'una maquinació d'un govern o 
d'un partit sinó d'una operació d'Estat. Per a desenvolupar-la s'han utilitzat el que 
popularment es coneix com a clavegueres de l'estat i que no seria altra cosa que l'ús 
fraudulent del poder (polític, coercitiu i comunicatiu), de subterfugis legals i de recursos 
propis de l'Estat amb  fins  espuris incompatibles amb els drets més elementals. 
 
Una de les qüestions que s'han procurat escatir en la comissió parlamentària per tal de 
determinar les responsabilitats pertinents és qui estava al darrere, des d'un punt de 
vista ideològic, de l'operació. En aquest sentit, també  són  extremadament indicatives 
les converses entre el ministre de l'Interior i el  Director de l'Oficina Antifrau (que ningú 
ha pogut desmentir). D'aquestes se'n desprèn que, com a mínim, la presidència del 
Govern de l'Estat n'era coneixedora. En concret, el ministre reconeix que "el presidente 
lo sabe". D'aquí se'n pot inferir, doncs, que el president del govern espanyol, Mariano 
Rajoy Brey, era sabedor d'aquesta conspiració. 
 
A banda de les ramificacions polítiques, el nucli central de la Operación Cataluña se 
situa en l'àmbit policial. Específicament dins del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), 
l'estructura del qual es modifica quan el Partido Popular  accedeix, de  nou, al poder a 
l'estat espanyol (2011). Bona part dels canvis que imposa el govern del PP manifesten 
la voluntat de respondre contundentment al procés sobiranista a Catalunya. 
 
Des d'un punt de vista organitzatiu, totes les informacions assenyalen com a 
essencials per al funcionament de tota la trama a diferents responsables com el Sr. 
Daniel De Alfonso, Director de la Oficina Antifrau, fins que es revela la trama, i 
diferents comissaris i alts càrrecs entre ells el Sr. José Manuel Villarejo, i el Sr. José 
Luís Olivera que és responsable del CITCO (Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y Crimen Organizado). 
 
Es dóna la circumstància que José Luís Olivera, va ser l'executor de la política 
d'aïllament dels Mossos de les xarxes policials internacionals sobre terrorisme 
islamista. I posteriorment el centre que dirigeix va filtrar a El Periódico la suposada 
nota de la CIA que alertava del risc d'un atemptat als Mossos, i que s'ha demostrat 
falsa. Aquesta darrera acció per embrutar la reputació dels Mossos també formaria 
part, per tant, de l'Operació Catalunya. 
 
L'operació Catalunya inclou fets d'una magnitud intolerable en un Estat democràtic, i 
per tant s'ha incorregut en presumptes delictes tals  com malversació de fons públics, 
manipulació electoral, falsedat documental o prevaricació. A més de calúmnies, 
difamacions, abús de poder i d'altres. És per això que donat que ens trobem al davant 
d'un dels escàndols més profunds de la democràcia espanyola i del règim del 78 fem 
la següent: 
 
1. Exigir la dimissió dels autors polítics d'aquesta conspiració que la Comissió 
d'Investigació parlamentària ha identificat en el president del govern espanyol, el 
senyor Mariano Rajoy i la vicepresidenta  Sra. Soraya Sáenz. 
2. Donar suport a la resta de conclusions aprovades per la Comissió  
d'Investigació del Parlament sobre l'operació Catalunya, que inclou la posada en 
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coneixement de la fiscalia per a què investigui els fets i determini les responsabilitats 
penals o d'altre índole que se'n derivin. 
3. Denunciar l'ús polític i la tergiversació de l'excel·lent tasca duta a terme pel 
cos dels Mossos d'Esquadra en el marc dels atemptats de Barcelona i Cambrils, 
davant de la campanya de desprestigi orquestrada per les clavegueres de l'Estat  i els 
mitjans de comunicació que hi col·laboren. 
4. Donar suport a aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un 
nou país lliure de corrupció d'Estat. 
Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència, així com al cos dels 
Mossos d'Esquadra. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Molt bé, doncs, ara passaríem a 
donar compliment a la moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra - MES, la 
número 25 dels punts de l’ordre del dia. I la substanciarà el senyor Terés. 
Molt bé, endavant, senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquesta 
moció que presentem seria llarga d’explicar en tot el seu argumentari, però dono per 
fet que molts de vosaltres haureu pogut, o bé llegir informacions periodístiques 
respecte de l’«Operació Catalunya» o veure alguna de les peces audiovisuals en 
forma de documental, entrevista que han sortit en relació amb aquest cas, no? 
 
Justament van ser aquelles converses filtrades entre Jorge Fernández Díaz u el 
director d’aquell moment de l’Oficina Antifrau, el senyor Daniel de Alfonso, que van 
donar peu a crear dues comissions d’investigació, una d’elles en el Parlament. I el que 
fem avui aquí és portar en forma de moció el suport a les conclusions d’aquesta 
comissió d’investigació, que es van fer públiques fa pocs dies. Aquestes conclusions 
d’aquesta comissió d’investigació, després d’haver rebut el testimoni, haver pogut 
parlar, doncs, amb moltes de les persones que s’havien citat –no totes, perquè moltes 
van renunciar-hi, el Parlament va actuar en conseqüència–, però sí que és veritat que 
a partir dels testimonis que es van poder escoltar s’han extret unes conclusions que, 
evidentment, com era de preveure, fan posar els pèls de punta: ens trobem davant 
d’una operació de guerra bruta no d’un partit polític, no d’una persona en concret, sinó 
de tot un estat. I, per tant, això creiem que és totalment denunciable. 
Deixeu-me que us digui però –un petit parèntesi– que a la moció que teniu a les mans 
hi ha un parell d’incorreccions: una d’elles és que el senyor Jorge Fernández Díaz 
actualment no és membre del Congrés de Diputats, i aquí es diu erròniament, i l’altra 
té a veure amb el seu període de mandat, que va ser fins al 2016 ministre de l’Interior.  
Dit això –que no hem tingut temps de fer-vos arribar la correcció, perquè tampoc 
afectava la part dispositiva de la moció–, sí que és veritat que el que volíem posar en 
relleu era, doncs, la incoherència que té per part d’alguns partits el fet que es passin el 
dia reclamant el respecte a la legalitat, el respecte a les lleis, però que en canvi siguin 
capaços de justificar i de no donar resposta, doncs, a tot aquest seguit d’acusacions 
que pesen sobre elles. No tot s’hi val –no tot s’hi val–, i, per tant, no tot s’hi val, 
tampoc, i evidentment, la guerra bruta, la guerra d’estat. 
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I, per tant, hi ha algun partit, com és el Partit Popular, que hi té una responsabilitat 
directa: hi ha, com us deia, nombrosos noms que tenen a veure, doncs, amb 
l’«Operació Catalunya», segurament alguns de forma més exposada i d’altres de 
forma més a l’ombra, i molts d’ells tenen a veure amb el Partit Popular. Però també és 
veritat que partits com Ciutadans o el PSOE-PSC no han volgut aportar llum a les 
comissions d’investigació i s’han absentat o bé, doncs, les han donat per tancades 
abans de poder fer tota la seva feina, en el cas del Congrés en aquest cas. 
 
Per tant, ens sembla que aquesta operació que ha suposat, doncs, una despesa 
també per a les arques de l’Estat, es denuncia que s’han utilitzat, evidentment, fons 
reservats per a operacions molt fosques –molt fosques–, que si no haguessin sortit a la 
llum gràcies a la bona feina dels periodistes del diari Público en aquest cas, però 
també d’altres que han estirat el fil, doncs, segurament avui no n’estaríem al cas. Que 
s’ha intentat, evidentment, desprestigiar una opció política no amb una altra opció 
política, no s’ha intentat debatre l’opció política dels independentistes amb arguments, 
sinó que s’ha intentat fer a través del desprestigi, s’ha intentat fer a través del 
descrèdit, fent falses acusacions a persones com Xavier Trias, Artur Mas, fins i tot a 
Oriol Junqueras. Es va intentar, evidentment, inventar el que fos, que la fiscalia ja ho 
afinaria, li deia. I, per tant, això era una pràctica que intentava desacreditar una opció 
política. 
 
I s’ha fet de la pitjor manera possible, com dic, sense cap mena de respecte a la 
legalitat i, per tant, amb una estratègia que en qualsevol altre país hauria fet dimitir els 
seus màxims responsables polítics. El ministre en aquell moment, Jorge Fernández 
Díaz, deia que «el presidente lo sabe», no? I, per tant, hi ha màximes responsabilitats 
a nivell polític. En qualsevol altre país, en qualsevol altra democràcia –no cal ja ni tan 
sols dir allò que diem sempre «qualsevol democràcia avançada», no–, en qualsevol 
democràcia això hagués implicat dimissions immediates quan s’haguessin fet 
públiques aquestes comissions. I aquí –sí, acabo– es va disfressar fins i tot…, els que 
n’eren els màxims responsables ho van disfressar com que eren les víctimes, perquè 
hi havia hagut unes filtracions.  
 
Per tant, nosaltres ens sumem totalment a les conclusions d’aquesta comissió 
d’investigació i el que portem sota aquesta proposta d’acord és demanar las dimissió 
de Mariano Rajoy i de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha quedat 
provat per diferents testimonis que estaven al cas i que tenien coneixement de tota 
aquesta operació, no només això, sinó que, a més a més, l’havien ordenat, i a la resta 
d’acords, doncs, que formen part de la moció. 
 
Per tant, us demanaria el vostre vot favorable. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Veray té la paraula. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització 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. Senyor Terés, 
menteix –menteix–, i a més ho fa deliberadament. Això d’entrada. 
 
Cap del fets que vostè acaba de descriure ha quedat provat, i encara menys que el 
president del Govern i la vicepresidenta fossin qui dictessin que es fes aquesta 
«Operació Catalunya» que aquí vostè, doncs, ens acaba de pintar. 
 
Miri, a més, li diré que a la seva moció hi ha una cosa…, bé, a part que…, el senyor 
Salellas abans deia «mocions demagògiques, aprofitar el moment…»; bé, aquesta ja 
no sé què és –ja no sé què és. O sigui, si no és intentar ara posar un tema sobre la 
taula per tornar a crear una cortina de fum traient la comissió al Parlament com a 
cortina de fum perquè no se’n creï una pel jutge Vidal, que anava dient «porai» en els 
mítings que feia de Junts pel Sí què és el que estava fent el Govern per assegurar, 
doncs, aquesta república catalana que volen fer. I ara aquí ve no sé ben bé a què 
tapar. 
 
Però, a més, és que posa en aquesta moció un tema, i jo li he de dir que a mi em sap 
molt de greu, que és barrejar els atemptats de Barcelona d’aquest mes d’agost. Miri, hi 
ha dos paràgrafs de la seva moció d’entrada són contradictoris, però és que a més és 
que menteix molt. El senyor Forn, conseller d’Interior, i el major dels Mossos, en una 
roda de premsa van acabar reconeixent que efectivament aquest famós mail, al qual 
no entraré jo, ho van reconèixer ells, l’havien rebut. Per tant, ningú es va inventar la 
notícia, i menys el Govern va filtrar; al contrari, no trobarà ni una declaració pública de 
cap membre del Govern de l’Estat en contra dels Mossos d’Esquadra i de la seva 
actuació, juntament amb la resta de cossos i forces de seguretat, en relació amb els 
atemptats del mes d’agost a Barcelona i a Cambrils.   
 
Per tant, jo sincerament crec que la barreja que fa en aquesta moció d’aquests dos 
fets, que jo la trobo lamentable. Bé, el punt primer, que ja és surrealista, demanar la 
dimissió del president i la vicepresidenta, és que no entraré ni a discutir-l’hi, 
sincerament, perquè crec que cau pel seu propi pes. I ja li he dit, menteix –menteix–, 
no hi ha res provat del que vostè ha dit. Vostè parla d’un reportatge, molt bé: al 
reportatge vostè hi dona validesa, hi dona credibilitat; jo no n’hi dono, no ha sigut 
provat –no ha sigut provat. Per tant, escolti’m, vostè pot creure Público; jo no el crec. 
Aquesta és la diferència. Vostè deu creure l’Ara i jo no el crec. Vostè deu creure altres 
mitjans de comunicació independentistes i separatistes que jo no els crec. Això va així, 
cada u té dret a creure el mitjà o a llegir els mitjans que vulgui. 
 
Però, a més, el punt 3 diu «denunciar l’ús polític», fent referència als atemptats de 
Barcelona. En el punt 4, parla de… –bé, el punt 4 és el millor–, parla d’«un país lliure 
de corrupció». Mirin, jo ho sento molt, però, clar, que vostès que formen part de Junts 
pel Sí, que és PDeCAT, abans Convergència, que l’escàndol de corrupció més gran a 



113 
 

Catalunya és del Partit de Convergència i Unió i ara me vinguin aquí a explicar que 
vostès, Junts pel Sí al Parlament, perquè està parlant del Parlament, són tan nets i 
polits, home, què vol que li digui? Tampoc crec que coli. 
 
I li diré, amb tots els respectes i amb les informacions publicades que han sortit –que 
es poden creure o no es poden creure, però han sortit publicades– en relació amb el 
regidor que avui del seu grup acaba de plegar, crec que haurien de tenir una mica més 
de decència.     
Moltes gràcies.  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): Gràcies, alcaldessa. Miri, senyor Terés, 
aquesta moció res té a veure amb la nostra tasca, bàsicament perquè aquest tema ja 
ha estat tractat presumptament al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. I 
diem «presumptament», perquè no té sentit preparar una comissió d’investigació on 
primer posis les conclusions i després estableixis el procediment a seguir. 
 
La comissió de l’«Operació Catalunya» no va complir les formes mínimes que s’han de 
mantenir al Parlament, raó per la qual, doncs, tres forces polítiques ens vam veure 
obligades a no participar en un acte que crèiem que era opac, on no es buscava la 
veritat, sinó que es buscava trobar culpables que justifiquessin les seves tesis i 
marquessin novament un punt de fractura addicional. 
 
Si la comissió…, si aquesta comissió realment, doncs, hagués buscat la veritat a 
l’origen de tot, segurament –segurament–, senyor Terés, hauria pogut aclarir diferents 
aspectes de la realitat a Catalunya. Però resulta que Junts pel Sí va decidir no facilitar 
la compareixença de tothom, sinó únicament de la part que li interessava. La negativa 
a la compareixença del senyor Santiago Vidal és la millor mostra dels interessos creats 
que van donar forma a aquesta comissió. 
 
Les conclusions d’aquesta no reflecteixen, senyor Terés, la realitat del declarat pels 
compareixents ni la documentació aconseguida per aquesta, únicament han posat de 
relleu la manifesta incompetència de Fernández Díaz i l’exdirector de la policia. 
 
No ens enganyem, no hem d’anar a buscar fora d’aquí qui fa mal a Catalunya, qui està 
perjudicant a nivell nacional i internacional, qui està vulnerant les lleis i l’equilibri 
institucional que hi havia, qui amenaça, qui trenca la societat, qui demana que es 
pressioni els alcaldes que no volen incomplir la llei, qui s’atribueix un onze de 
setembre com a preàmbul de l’1 d’octubre, deixant fora d’aquesta celebració a més de 
la meitat de població. I sap per què no cal, senyor Terés? Perquè ja sabem qui és.  
  
Podem jugar a buscar responsables fora de Catalunya, podem intentar posar a la 
pràctica la teoria de Maquiavel, amb el fet de crear i recrear l’enemic extern, però qui la 
setmana passada va fer cas omís al lletrat major del Parlament o al Consell de 
Garanties Estatutàries o al Reglament del Parlament, convertint una sessió plenària en 
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un vodevil no va ser el ministre ja retirat, senyor Terés, va ser un president que de 
moment està en actiu. 
 
Tinguin la seguretat que serem els primers a criticar i a investigar fets reals que 
perjudiquin els catalans en totes direccions, però ara per ara la comissió de 
l’«Operació Catalunya» es va fer malament, amb idees preconcebudes i sense buscar 
ni consens ni responsabilitats reals de totes les parts. 
 
Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta moció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? El senyor Granados… Disculpi, és que m’ho ha demanat i l’he tornat a 
passar. Sí, el senyor Rodríguez… 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies, alcaldessa. No, simplement 
no vull entrar en temes potser diríem de comissions, perquè una cosa hauríem de 
convenir, que, per exemple, el PSOE va ser el que va portar la iniciativa en el Congrés 
de Diputats. Ho dic perquè vostè parlava, no sé com ho ha dit exactament, però vull 
que quedi clar això, que la iniciativa d’aquesta operació en el Congrés va ser iniciativa 
del PSOE. Després han passat les coses que han passat, perquè les comissions tenen 
pros i contres i tenen grups que volen que es presentin unes persones o unes altres i 
sempre, doncs, hi ha dificultats. 
 
Però, de totes maneres, sàpiga que el nostre grup municipal farà un vot positiu a 
aquesta moció, perquè entenem…, bé, en línies generals, que el que es vol és 
denunciar els abusos de poder, en aquest cas per part del Ministeri de l’Interior, 
perquè ha fet una utilització partidista amb finalitats polítiques, tant siguin d’efectius, 
mitjans com de recursos. I això està provat.  
 
Perquè, efectivament, el 29 d’agost, la comissió del Parlament, va provar uns fets que 
s’han fet públics, fins i tot en mitjans de comunicació, que demostren que s’havien 
trencat les regles essencials de la democràcia i de l’estat de dret. I tal com s’havia dit 
en el Congrés de Diputats, no només va ser una persecució a l’independentisme, sinó 
que s’ha fet una persecució a adversaris polítics, sigui d’Esquerra, sigui del PDeCAT, 
sigui del PSOE, sigui de Podemos. I fins i tot s’ha fet obstaculització d’investigació de 
casos de corrupció. 
 
Jo crec que tots convenim que l’estat de dret ha de ser un sistema que garanteixi els 
drets individuals i col·lectius seguint els principis de legalitat, de protecció de minories i 
de separació de poders. I em sembla que portar als jutjats, com s’ha decidit, tots 
aquests fets demostren que això no ha passat així. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Granados… 
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Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcaldessa. 
Volem fer les següents aportacions a la moció: la utilització antidemocràtica que el 
Govern del PP i tot l’aparell de l’Estat ha exercit a l’«Operació Catalunya», que molt bé 
argumenta la moció, tenia un sol objectiu: fer la guerra bruta contra un poble que vol 
exercir el seu dret a l’autodeterminació, fent servir fons públics en una operació policial 
semblant a la dels GAL els últim vint-i-cinc anys. 
 
Vostès, els del PP, immorals i uns hipòcrites, per dir-nos que estaran vigilant que la 
Generalitat no es gasti cap diner dels fons públics per fer un referèndum, però tenim 
tot el dret a fer-lo. Però el més vergonyós que vostès sí que han fet ús de fons públics 
repressió policial semblant als GAL.  
 
I com molt bé diuen les conclusions de la comissió d’investigació –que, per cert, 
Ciutadans es va abstenir– poden arribar a constituir delictes de prevaricació, 
malversació dels recursos públics i negociacions i activitats prohibides i abús de 
l’exercici de les seves funcions. Hem tingut tota la informació i aquí no ha passat res. 
 
Per tant, no ens vinguin ara a donar lliçons, senyora Veray, d’una cosa tan perillosa 
com això. És que el tema de les clavegueres de l’estat ha contaminat també la 
judicatura, en el cas del referèndum per tal [...] la claveguera policial, perquè una ordre 
directa de la Fiscalia i el Tribunal Constitucional i el Suprem perquè arribin a inhabilitar 
gran part del Parlament. 
 
I per tot això, la CUP - Crida per Girona donarà suport a la moció que presenta el Grup 
Municipal Esquerra Republicana - MES. 
 
Tanmateix, volem dir que nosaltres volíem modificar el punt 5 per eliminar allò que diu 
«passar la informació al Cos dels Mossos d’Esquadra», perquè entenem que és als 
organismes públics escollits democràticament a qui s’han d’enviar els acords i no als 
cossos policials. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Ara si de cas és 
el torn del senyor Ribas. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El que 
s’entreveu d’aquesta moció…, i s’ha parlat de moltes coses aquí, però avui fins i tot a 
la tertúlia que hem tingut a la ràdio ha planejat una mica aquesta qüestió. I a nosaltres 
ens agradaria fer una reflexió, és a dir, evidentment, compartim la moció i compartim 
les conclusions de la comissió que van sortir d’aquesta comissió, però en el rerefons 
d’aquesta moció el que entreveiem, i s’ha fet menció directa a Convergència –
actualment PDeCAT–, que almenys hi ha partits que ens hem adonat i hem reflexionat 
i hem fet un pas endavant respecte de com s’ha de fer la política en el moment actual. 
I aquesta reflexió, aquesta autocrítica, aquest canvi, aquest passar aquest desert, que 
segur ens tocarà passar o estem passant, ho fem perquè creiem que la política ha 
canviat. 
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Per tant, anar recordant el que un ha fet, però no mirar-se un mateix, a mi em recorda 
un passatge de la Bíblia, no?, allò d’acusar un, però no mirar el que té un a l’ull. I això 
és el que s’ha vist avui en aquest Ple, és a dir, intentar posar boira, acusar els altres, 
però els altres sí que hem fet un pas endavant, que és el pas de dir «volem canviar, 
reconeguem els errors que hem comès i el que volem és millorar».  
 
I el rerefons d’aquesta comissió, el resultat d’aquesta comissió, el que ve a dir i el que 
ha planat en aquest Ple és que la política ha canviat, i la política ha canviat totalment. 
Però encara hi ha uns partits que segueixen entenent que la millor política a fer és la 
política dels oligarques, que només dominen uns sobre tots i que imposen un únic 
criteri sobre tota la resta. I això és una qüestió casposa i del passat. 
 
La política avui s’ha adonat que la societat que hem format, que hem enriquit i que 
hem fet culta és una societat crítica. I que com a societat crítica i culta té dret a opinar, 
té dret a divergir sobre les opinions que expressen determinats grups en democràcia, 
exercir el vot o inclús en un procés de participació. I aquesta és la nova forma de fer 
política. Ja no vindrà a unes eleccions de cada quatre anys; la política s’exerceix 
diàriament, perquè la societat així ens ho demana. 
 
I tornar a la política del flexo i de les guies telefòniques, això són residus del passat. 
Votar polítiques en contra de determinades opinions i formes de fer és il·legal, però, a 
més, demostra que hi ha gent –i permetin-me fer-ho, perquè no me’n puc estar– que 
potser va en transatlàntic, però l’àncora la té ancorada molt endarrere en el temps. I si 
jo no vull i cap de nosaltres volem arrossegar una àncora casposa i antiga, que encara 
té una política totalment equivocada, doncs, sí, estic segur que tots vostès 
consideraran amb mi, o la majoria, preferim anar amb una Zodiac encara que estigui 
rebentada, però que no té un timó enquistat, sinó que l’únic que vol fer és millor les 
coses i tirar endavant. 
Moltíssimes gràcies.     
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Entenc que s’ha 
fet una proposta de modificació. Ara vostè té la paraula, senyor Terés. Disculpi, ho dic 
per aclarir. Es podria modificar excloure això? Perfecte. 
 
Per tant, en el torn seu d’intervenció proposi si és que vol fer una esmena o no, amb 
els acords que tingui vostè dels altres grups. 
Gràcies. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies. No, entenc que la modificació del punt 5 
a la qual fa referència no modifica substancialment la proposta d’acord; és l’últim punt, 
en el qual habitualment es fa arribar l’acord als diferents organismes, entitats, 
empreses implicades. I en aquest cas el que faríem seria, en comptes de fer referència 
al Cos dels Mossos d’Esquadra, faríem referència a la conselleria d’Interior, que és 
l’organisme polític, per dir-ho així, de qui depèn aquest cos. 
 
Quant a les intervencions que hi ha hagut fins ara: senyora Veray, «el presidente lo 
sabe», això no és un titular periodístic, no és un documental; són unes gravacions del 
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ministre de l’Interior que ell mateix reconeix que han estat filtrades. «El presidente lo 
sabe» hagués fet dimitir qualsevol president d’una democràcia europea amb tota la 
certesa. I, per tant, que sigui la comissió parlamentària qui hagi de demanar aquesta 
dimissió és trist, és trist perquè això ja hauria d’haver sortit d’iniciativa del mateix 
president. I un personatge tan fosc com el comissari Villarejo afirma que tota 
l’«Operació Catalunya» és cosa de Soraya Sáenz de Santamaría. Ho afirma ell que és 
un personatge a qui vostès han posat confiança, perquè va ser, doncs, un càrrec de la 
seva guerra bruta, no?, i, per tant, que ha intervingut en diferents operacions, que ara 
no em posaré a recitar. 
 
Quan es parla de cortina de fum per tapar el tema del jutge Vidal, jo crec que fa riure, 
no?, vull dir, justament és utilitzar el jutge Vidal com a excusa; igual que posar-se com 
a víctima de les possibles filtracions és una excusa per intentar tapar tota una operació 
que ha intentat, doncs, desacreditar una opció política com és la dels independentistes 
a través de falsedats, falsedats directes, que, per tant, no s’aguanten per enlloc i que 
nosaltres ens veiem en l’obligació de denunciar i, per tant, de demanar les dimissions 
que fem en aquesta moció. 
 
I el tema dels Mossos d’Esquadra, com a tercera cosa que volia citar, em sembla que 
és evident, vull dir, el mateix Periódico va reconèixer que això no li havia arribat de la 
CIA, sinó que li havia arribat del CITCO, un dels organismes que està involucrat en 
tota aquesta guerra bruta. I, a més a més, després la va haver de rectificar per uns 
errors de transcripció, etcètera. 
 
Els Mossos i el conseller l’únic que van fer va ser dir que havien rebut una notificació –
no van citar la font–, no era la CIA i, evidentment, el que havia publicat El Periódico a 
través del CITCO. Per tant, una nova filtració amb els mateixos protagonistes, que tota 
aquesta operació de guerra bruta el que intentava era desacreditar de sotamà, no de 
forma directa, però a través dels mitjans, la feina dels Mossos. 
 
I, perdoni, si algú ha barrejat les coses en aquest Ple ha sigut vostè citant el nostre 
company, que justament no està aquí, que em sembla que a sobre és lleig que no es 
pugui defensar. L’ha citat vostè a la primera intervenció. I, per tant, ens sembla de molt 
mal gust i sobretot un exemple clar que no s’han de barrejar les coses i menys en un 
cas en què no hi ha absolutament re. 
 
Bé, agrair, doncs, evidentment, a tots els grups que han expressat el seu suport a la 
moció. I res més. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els… 
(La senyora Veray demana la paraula.) Bé, ha comentat que li semblava de mal gust…  
 
Contesti molt ràpid, però per l’al·lusió directa que li ha fet, no per explicar altres…  
(Comentaris de fons del senyor Terés.)  
 
Sí, sí que l’ha fet, senyor Terés. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Jo només per la part final: jo d’entrada li he dit 
que jo ni creia ni deixava de creure, però les aparicions públiques sobre el regidor que 
avui ha plegat hi són, i qui l’ha portat a l’Oficina Antifrau és la CUP, no el meu grup. 
Per tant, això són informacions públiques. Per tant, jo li he dit i li volia fer entendre que 
cada u dona credibilitat a allò que surt publicat, vostè a unes coses, altra gent a unes 
altres. Simplement era aquest apunt. No he acusat jo el senyor Calvo de res, he dit el 
que havia sortit als mitjans. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Molt bé. Passaríem a la votació 
de la moció. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal de Ciutadans, integrat per dos 
membres, i el vot en contra del Grup Municipal del Partit Popular, la moció que 
presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES de condemna de 
l’«Operació Catalunya».  
 
Sra.  Marta Madrenas 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 Pere Albertí 
Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
En contra: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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26. Moció que presenten els grups municipals de CiU, ERC-MES, CUP-CRIDA 
PER GIRONA, PSC, C's i PPC en suport a la candidatura de la Sardana a la llista 
representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. 
 
D'acord amb allò que disposa l'article 97.1 del ROF s'ha aprovat el següent acord 
amb una esmena inclosa. 
 
Atès que la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la candidatura de la  
sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la 
UNESCO. 
Atès que en aquesta llista estan inscrits, entre d'altres, la Patum de Berga, els castells, 
el cant de la Sibil·la, el Misteri d'Elx, la Festa de la Mare de Déu de la Salut 
d'Algemesí, les Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta mediterrània. 
 
Atès que dins del nostre àmbit cultural i pel que fa a les danses, algunes de les que ja 
formen part de la llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de nois de 
Romania o la rumba cubana. 
 
Atès que la candidatura s'emmarca en el treball de la Confederació per reforçar  la 
vialitat del món sardanista i de difondre la sardana a Catalunya  i arreu del  món. 
 
Atès que la Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural immaterial i per a accedir-hi cal demostrar que es 
compleixin els cinc requisits següents: 
 
1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de la Convenció. La 
sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les 
persones que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni cultural 
immaterial, segons s'ha pogut recollir en tots els actes informatius organitzats fins ara. 
Es transmet de generació en generació des de fa segles i infon a les persones que la 
practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat. A més, és absolutament compatible 
amb els instruments internacionals de drets humans i amb el desenvolupament 
sostenible. 
2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la 
importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s'està fent per a 
la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització, perquè en les reunions 
informatives s'està explicant la Convenció de la UNESCO i l'interès del patrimoni 
cultural immaterial. Per altra banda, una inscripció a la Llista sempre desperta una 
gran atenció mediàtica i genera un gran nombre de notícies en els mitjans de 
comunicació, que contribueixen a aquesta sensibilització. A més, de cara a l'expedient 
es proposaran altres accions. 
3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja 
està prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d'aquest 
criteri, es tracta d'explicar de manera clara tot el que s'està fent en formació, 
ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en  noves iniciatives de 
futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats, com podria ser la 
recerca. 
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4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni el 
seu consentiment lliure, previ i informat. En el nostre cas, la comunitat sardanista 
s'organitza al voltant de la Confederació Sardanista de Catalunya. La seva assemblea 
general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6 assemblees territorials 
celebrades a  les  quatre  demarcacions  de  Catalunya  també ho  han aprovat 
després de conèixer en què consisteix i quines implicacions pot tenir. S'està donant i 
es continuarà donant molta informació sobre aquest procés i s'espera anar recollint el 
consentiment de nombroses entitats de base. A més, totes les persones que formen el 
moviment sardanista poden aportar idees sobre com sensibilitzar la societat sobre el 
valor del patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de salvaguarda a preveure 
per a la sardana. 
5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural immaterial. 
Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a la Direcció General 
de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal tenir en compte que la 
sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i està declarada 
element festiu patrimonial d'interès nacional. Tanmateix, també s'intentarà que la 
sardana sigui inscrita en inventaris de menor abast territorial, ja sigui comarcal, 
municipal o altre, per reforçar el compliment d'aquest criteri. 
6. Atès que la sardana, per tant, compleix o pot complir plenament els requisits 
establerts i per tant l'èxit de la candidatura només dependrà de l'esforç i la cura que 
s'hi posi. 
 
Per tot l'esmentat fins ara, els Grups Municipal de CIU i PSC-CP proposen al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO, que està impulsant la 
Confederació Sardanista de Catalunya. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, a l'Ens de 
l'Associacionisme Cultural, a l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de 
Catalunya, al Govern Espanyol i a la Conferència General de la UNESCO. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): I passaríem ara a donar 
compliment a una moció que, de fet, hem acordat tots els grups municipals, que 
constem tots com a proposants d’aquesta moció. Veritat, no m’estic equivocant? 
D’acord.  
 
Per tant, és així com ha de constar, senyor secretari, serà una moció que presentem 
tots els grups municipals d’aquest consistori i que va en la línia de donar suport a la 
candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural i immaterial de 
la humanitat de la UNESCO.  
 
Ja saben tots vostès que la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant 
aquesta candidatura que els acabo de dir de la sardana com a patrimoni immaterial. I 
és evident que per a la nostra ciutat –per a la nostra ciutat–, independentment 
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d’ideologies, la sardana és considerada ja un patrimoni immaterial dels més importants 
que poden existir. Saben que sempre se fan esforços per difondre la sardana, creiem 
que sempre en calen més per difondre-la tant a Catalunya com arreu del món. És cert 
que no tot Catalunya pot ser que passi exactament igual: aquí, a vegades en aquest 
territori, de tota la demarcació, doncs, possiblement tenim molta més sensibilitat en 
aquestes expressions de la cultura popular o d’algunes mostres d’aquest patrimoni 
cultural immaterial. N’hi ha d’altres de diferents en altres espais del territori, de 
Catalunya, però la sardana és bastant homogènia en tot el nostre país. 
 
Entenem que a més és un esdeveniment o un fet, un patrimoni que és absolutament 
viu, que moltíssimes persones volen seguir continuant-lo considerant viu i que forma 
part de les nostres tradicions. Es fan esforços importants per transmetre’s de 
generació en generació des de fa centenars d’anys. I a més, expressa aquests valors 
que moltes vegades ens hem volgut mostrar el món com són aquests valors d’unió, i 
que també se’ns identifica amb ells i també aquest ànim de continuïtat com a poble, 
etcètera. 
 
En fi, és important perquè si es pren aquesta…, si fem aquest suport i realment 
s’acaba introduint en aquesta llista, és evident que la sardana rebrà més actuacions 
quant a la seva pròpia salvaguarda i també s’hauran de fer, i tots hi ajudarem, accions 
de formació, d’ensenyament, de difusió, d’organització, d’esdeveniments relacionats 
amb la sardana. I també tots plegats hem de pensar més esdeveniments o fórmules 
per fer que la sardana, doncs, continuï amb força i que se’ns segueixi identificant, el 
poble de Catalunya, amb aquest ball. 
 
En fi, crec que de forma resumida expresso la voluntat de la candidatura i de la 
proposta de la Confederació Sardanista per tal que diferents entitats significades de tot 
el país vagin donant el seu suport que formi part d’aquesta llista representativa com a 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO, que potser no ho havia 
detallat. Tots els grups hi estem d’acord, crec tota la ciutat segur hi està d’acord, tots hi 
donarem recolzament. I, per tant, anem directament a la votació, si els sembla, per 
donar aquest suport. 
 
Per tant, vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
  
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Pere Albertí 



122 
 

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. 
 

 
27. Moció que presenten els grups municipals de CiU i PSC en suport a 
l'educació inclusiva dins el sistema educatiu català. 
 
Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta. 
 
Dins de l'àmbit normatiu i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d'educació, exposa la necessitat d'adequar l'activitat educativa 
per atendre la diversitat dels alumnes i assolir una veritable igualtat d'oportunitats. El 
títol preliminar d'aquesta Llei inclou com un dels  principis fonamentals del sistema 
educatiu català "la cohesió social i l'educació inclusiva com a base d'una escola per a 
tothom". 
 
Actualment, el Departament d'Ensenyament treballa per desplegar aspectes de  la Llei 
amb normes de diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos 
hi dóna compliment. En aquest sentit, està en fase de tramitació  el Decret que regula 
l'atenció educativa a l'alumnat en el mar d'un sistema inclusiu. 
 
Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l'escola al sistema, permet avançar 
cap a una societat que afavoreix el ple desenvolupament personal, professional i social 
de totes les persones al llarg de la vida. 
 
Cal una visió oberta i flexible de l'aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la vida: 
una visió que ofereixi l'oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial per a un 
futur sostenible i una vida amb dignitat. Aquesta visió humanista té repercussions en la 
definició del contingut i les pedagogies d'aprenentatge, així com el paper dels mestres 
i altres educadors. (UNESCO, 2015) 
 
Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades les polítiques dels 
organismes internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la 
qualitat i l'equitat de l'educació per a tots infants i joves en el marc d'un sistema 
educatiu inclusiu. 
 
Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents: 
- La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat (2006) advoca per la inclusió educativa. 
- L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2007) 
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afirma que les circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar  un obstacle 
per a l'èxit educatiu. 
- En aquesta mateixa direcció es pronuncia l'Organització de les Nacions Unides per a 
l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2009) a través de les  directrius sobre 
polítiques d'inclusió en l'educació, fent seu i desenvolupant el contingut de la 
Declaració de Salamanca (1994), quan afirma que l'adopció de la filosofia inclusiva pot 
contribuir significativament a la millora de la qualitat de l'educació. 
- El Consell de la Unió Europea (2009) recalca que l'educació hauria de promoure les 
aptituds interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de discriminació. 
- L'Agència europea per a les necessitats especials i l'educació inclusiva (2011)  ha 
actualitzat les seves recomanacions als governs dels països membres assenyalant els 
principis bàsics que han de presidir la política educativa  en l'àmbit de l'educació 
inclusiva. 
 
Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de 
tots els col·lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de 
l'educació, i és per això que s'exposa: 
 
- Atès que el Departament d'Ensenyament ha difós un material per a educació 
inclusiva "De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un 
projecte per a cadascú", en el qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió social 
són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d'educació), que se sustenten en el reconeixement 
internacional sobre el fet que l'educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure 
la inclusió social de totes les persones en tots els àmbit de la vida; 
- Atès què el Departament d'Ensenyament té el compromís i el repte d'oferir una 
educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes 
de Catalunya i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns 
entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les intel·ligències múltiples, 
com a condició que possibilitat l'exercici de les llibertats individuals; 
- Atès que als nostres centres educatius hi ha alumnat amb Necessitats Educatives 
Específiques vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de 
salut que requereixen del personal suficient i format per a la seva atenció i educació; 
- Atès que l'article 81 de la Llei d'educació estableix que els projectes educatius dels 
centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a 
la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment 
de llurs condicions i capacitats; 
- Atès que una educció inclusiva necessita d'una escola amb recursos, condicions i 
professionals que puguin atendre les diversitats de l'alumnat de la nostra ciutat. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 
  
Primer.- Fer el seguiment per tal que el Departament d'Ensenyament garanteixi  la 
substitució de tot el personal d'atenció a l'alumnat, tant docent com de suport educatiu, 
i especialment aquell que atén alumnat amb necessitats educatives especials. 
 
Segon.- Fer el seguiment per tal que el Departament d'Ensenyament garanteixi que el 
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nombre d'hores d'atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin 
dotades del personal necessari tant docent, com tècnic i de suport, que es requereix 
per atendre cada necessitat educativa especial, sense condicionaments 
pressupostaris. 
 
Tercer.- Fer el seguiment per tal que el Departament d'Ensenyament elabori un pla de 
formació adreçat als docents i altres professionals de l'educació, per tal de garantir la 
millor atenció a tot a l'alumnat, en el marc d'un sistema realment inclusiu. 
 
Quart.- Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que 
treballen per una educació inclusiva. 
 
Cinquè.- Notificar el resultat de la Moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d'Ensenyament, als Serveis Territorials de Girona, a  la FAPAC,  
FAPAES i a CCOO. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem a donar compliment 
a la moció número 27, que en aquest cas ja saben vostès que s’ha retirat pels 
proposants i ja en parlarem més endavant. 
 
 
28. Moció que presenta el grup municipal de CiU, ERC-MES i PSC de rebuig als 
atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca 
realitzada pels cossos policials i d'emergències. 
 
D'acord amb allò que disposa l'article 97.1 del ROF s'ha aprovat el següent acord 
amb una esmena inclosa. 
 
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d'agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d'un centenar de ferits i van produir 
una sensació de por i alarma entre la nostra societat. 
 
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis  d'emergències mèdiques, juntament 
amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la 
posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l'atac. 
 
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o 
religió. 
 
Per tot això, l'Ajuntament de Girona proposa al Ple de la Corporació l'adopció  dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 
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SEGON.- Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l'odi i 
la barbàrie arreu del món i a casa nostra. 
 
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i  la cohesió social. 
 
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos 
d'emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima 
tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, 
demanar que la policia dels Mossos d'Esquadra s'incorpori, de forma immediata, en les 
reunions dels grups de treball sobre la lluita  antiterrorista, liderades per la Interpol, per 
assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de 
l'Estat. 
 
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d'apostar per la llibertat, l'acollida i la tolerància, apostant pels 
valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 
 
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldesssa presidenta): Per tant, ara ja passaríem a la 
moció número 28, que aquí s’ha intentat que també fos una moció presentada de 
forma conjunta per tots els grups, però atès que hi ha un grup que no s’acaba de sentir 
còmode amb un dels paràgrafs, no sé si la continuem presentant i qui hi estigui d’acord 
que hi voti a favor, el proposant. O si volen, nosaltres estem encantats que tots formin 
part de proposants, però no serem tots. 
 
Què prefereixen els diferents grups? Per nosaltres encantats que siguem proposants, 
doncs, els que ja havíem manifestat l’acord aprovar-lo tal com era, si no, continuem… 
Com ho vegin vostès. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): No sé si, perquè miren cap aquí, si 
fa referència a nosaltres. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): No, els pregunto si els sembla bé 
de figurar com a proposant o només volen votar que estan… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Nosaltres ens sentiríem més 
còmodes simplement votant. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): D’acord, doncs, fem-ho així.  
Vostès com a proposants? 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Bé, a nosaltres no ens semblaria malament 
ser proposants. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): I el PSC…? 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, nosaltres també parlarem com a 
proposants. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Doncs, com ho deixo en llibertat 
de cadascú, si els sembla bé, modificaríem els proposants… Perdoni, a Ciutadans, 
disculpi, que no li he preguntat? 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): Sí, nosaltres també. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Com a proposants o votarien 
després? 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): No, nosaltres votem després. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Perfecte. Doncs, si els sembla bé, 
senyor secretari –avui l’hem embolicat una mica–, però constarem com a proposants 
d’aquesta moció no només el grup de CiU, sinó també el grup del PSC i també el 
d’Esquerra - MES. I, per tant, potser la defensa…, què els sembla, tiro avall? D’acord. 
 
Tots, tots, coneixem els dramàtics i lamentables atemptats terroristes que es van 
cometre a Barcelona i a Cambrils aquest estiu, ens van colpejar crec que de forma 
indescriptible. Vam viure moments dramàtics, terribles, de por, d’incomprensió, de no 
entendre res, de pena. Van ser moments molt complicats en què és cert que la 
societat es va mostrar unida, unida, en primer lloc, a ajudar les víctimes en tot el que 
es va poder fer; també, després, a donar recolzament als seus familiars i amics per 
ajudar-los a intentar que durant aquells dies fer-los una mica més fàcil –que sembla 
impossible–, però intentar que no fos tan, tan inabastable el que estaven vivint i poder-
ho comprendre, doncs, fer-los-ho una miqueta menys difícil. I després, també, 
evidentment, amb les actuacions de les pròpies forces de seguretat, tant del país com 
de la Guàrdia Urbana, també els agents locals i tots els cossos també d’emergències, 
de protecció civil, de voluntaris, etcètera, sobretot, doncs, aquestes actuacions 
policials de la nostra policia d’aquí, dels Mossos d’Esquadra, de la policia del país i de 
la feina que va dur a terme.  
 
Les mostres de solidaritat i de condol varen ser nombroses per part de tothom, i fins i 
tot van haver-hi uns moments en què es va fer un clam en comunió de rebuig unànime 
a la violència i d’indignació pels fets que havien ocorregut. 
 
En aquest sentit, l’Associació Catalana de Municipis –l’Associació Catalana de 
Municipis– i també l’AMI –i també l’AMI– van pensar a treballar una proposta per tal 
que fos aprovada a tots els ajuntaments, a tots els consistoris de Catalunya i que fos 
un redactat únic de mostra conjunta d’expressió, en primer lloc, de rebuig absolut als 
atemptats terroristes de condemnar qualsevol atac de violència i, evidentment, que 
seria el primer de donar el condol i suport a les víctimes i a tots els ferits dels 
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atemptats i a les seves famílies i a totes les persones estimades. Agrair també la tasca 
realitzada pels cossos d’emergència, de seguretat, de prevenció, entitats ciutadanes, 
que en els moments més complicats van estar a l’alçada.  
 
Aquí és cert que se’ns ha fet veure que aquesta moció contenia un error, perquè on 
diu Interpol hauria de dir Europol, i, per tant, si els sembla, ja fem aquesta rectificació, 
eh?, perquè seria un error dir la Interpol.  
 
I, per tant, deixar clar també que aquests atacs en cap cas –en cap cas– canviaran la 
voluntat de la nostra societat d’apostar sense embuts per la llibertat, per la tolerància, 
per la cohesió, etcètera. 
 
Per tant, aquesta moció del que va és d’això. I si els sembla, doncs, si els grups volen 
fer alguna manifestació? Sí, senyora Veray…    
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo la veritat és que 
lamento, lamento molt que no hagin acceptat la petició que hem fet des del meu grup 
d’eliminar aquesta segona part del punt quart, que és el que distorsiona, al nostre 
mode de veure, aquesta moció. I perdoni que li digui, eh?, però si vostès acaben de fer 
el canvi d’Interpol a Europol és perquè jo he dit al seu portaveu, al portaveu de 
Convergència i Unió, que hi havia aquest error, perquè ni vostès se n’havien adonat ni 
qui va escriure la moció de l’ACM –i ara vostè m’ha dit de l’AMI, cosa que desconeixia, 
millor que no ens ho hagués dit–, doncs, realment va demostrar que no hi entén, 
perquè escriure Interpol i que ningú se n’adoni, sincerament he de dir és molt greu –és 
molt greu. 
 
Miri, jo ho lamento. El punt 1, el punt 2, el punt 3, el punt 4 fins al punt de després de 
«voluntat de servei», el punt 5 i el punt 6 els subscric de la primera lletra fins a l’última. 
A mi m’hagués agradat que haguéssim sigut capaços de deixar a part l’únic tema que 
ha grinyolat i del qual alguns han volgut treure rendiment polític, i que haguéssim sigut 
capaços, perquè em penso que som prou grans, per fer una moció de rebuig als 
atemptats des de les forces polítiques d’aquest Ajuntament, que no cal que ens vingui 
ni redactada ni donada ni de cap associació ni de cap altra institució. 
 
Crec que subscriure el cent per cent les seves paraules, senyora alcaldessa, les seves 
paraules del minut de silenci de l’endemà dels atemptats, el que vostè va llegir com a 
manifest de tota la ciutat, hagués sigut segurament el més correcte per portar al 
plenari d’aquest Ajuntament i haver aprovat allò que va llegir vostè des de la primera 
lletra fins a l’última, en què hi hagués hagut unanimitat de tots els grups. No hi haurà 
unanimitat, però vull que quedi molt en l’acte, si us plau, i ho vigilaré molt l’octubre, que 
quedi constància en acta que el primer punt, el segon punt, el tercer punt, el cinquè 
punt i el sisè punt els subscrivim al cent per cent, i que el quart punt, la primera part 
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també, perquè és el que realment és aquesta moció: condemna als atemptats, 
consternació, por, dolor. Això és el que vam sentir tots aquell dijous del mes d’agost. 
Això és el que hem de condemnar. 
 
Jo també hagués preferit que vostè hagués convocat un ple extraordinari el mateix 28 
abans del minut de silenci, perquè haguéssim pogut fer una condemna en el moment 
en què tocava.  
 
Jo el que no voldria és que demà hi hagi titulars dient que el meu grup municipal no 
condemna els atemptats, no es fica al costat de les víctimes, no dona el condol a les 
famílies i amics de les víctimes i no felicita a tots els cossos de seguretat, els cossos 
d’emergència, els voluntaris i a totes les persones que van ajudar en aquelles hores. 
No voldria que sortís això, perquè és tot el contrari. L’únic que no puc acceptar és la 
referència que fan al tema dels Mossos i l’Europol. 
 
Miri, jo els ho explicaré molt ràpid: el tema de l’Europol en aquests moments s’està a 
punt de crear un equip de treball conselleria d’Interior - Govern per solucionar aquest 
petit problema que hi ha. Per què? Perquè l’Ertzaintza hi és, perquè va acceptar el 
model d’accés directe a l’Europol i els Mossos van creure que no era el que els 
convenia. Hi haurà un equip de treball, això surt de l’última Junta Local de Seguretat 
celebrada a Catalunya, per tant, escoltin, estan treballant conselleria d’Interior i 
Govern; no ens hi posem des de l’Ajuntament, deixem que treballin, deixem que arribin 
als acords que han d’arribar. Els Mossos hi tindran accés directe; ara hi tenen accés a 
través d’altres cossos de seguretat. I, per tant, deixem que treballin i des d’aquí no fem 
política amb això i condemnem els atemptats, que crec que és el que no hi ha ningú 
d’aquí que no condemni i, a més, ho faci amb consternació i amb dolor en recordar 
aquelles hores del mes d’agost. 
Gràcies.   
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Pujola 
té la paraula. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): Gràcies, alcaldessa. Creiem que aquesta 
moció representa, doncs, l’opinió de la immensa majoria dels nostres conciutadans. 
Creiem que l’atemptat no té cabuda ni al nostre imaginari ni tampoc a la nostra 
societat, i els valors que compartim tots no poden justificar de cap manera accions 
com les que van passar la tarda del 17 d’agost. Les víctimes, els seus familiars i tots 
aquells que van patir d’alguna manera o altra l’atemptat compten amb tot el nostre 
suport. 
 
Un cop més la generositat, la col·laboració i la solidaritat de la nostra societat va ser un 
referent que creiem que no hem de perdre. L’actuació valenta dels nostres cossos i 
forces de seguretat a tots nivells, del personal d’emergències i de la societat civil han 
de ser un referent que ens ha d’esperonar per no perdre mai la confiança en la nostra 
societat. 
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La inclusió dels Mossos d’Esquadra dins dels operatius de l’Europol ja s’havia pactat 
en la darrera reunió de la Junta de Seguretat, on el ministre i el conseller Jordi Jané, 
cessat poc més tard per elements que res tenen a veure amb la seva tasca a la 
conselleria, van posar les bases de la col·laboració que tots necessitem. Creiem que 
Barcelona, Catalunya i la resta d’Espanya coneixen com pocs la crueltat del 
terrorisme, però els terroristes no canviaran la nostra manera de viure ni de pensar, 
perquè aquesta sí que seria la seva victòria. 
 
Des de Ciutadans, i en nom de la memòria i l’honor de les víctimes de terrorisme, 
també volem recordar les víctimes de terrorisme de la nostra província, el senyor 
Francesc Cirera i el senyor Santos Santamaria, membre del Cos de Mossos 
d’Esquadra. Perquè Ciutadans creiem que ara és moment no només de declaracions, 
sinó també de fets, i per això els proposem tant a l’equip de govern com a la resta de 
partits d’aquest consistori la creació d’un espai per al record de les víctimes de 
terrorisme, per fer memòria i homenatge a tots aquells que han patit la crueltat, la 
violència i la intolerància, perquè són els nostres herois, a vegades anònims, a 
vegades amb noms i cognoms, que fan més forts els nostres valors i mantenen la 
nostra fe en la societat. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres, evidentment, votarem 
a favor d’aquesta moció. Evidentment, condemnem els atemptats a Barcelona i 
Cambrils, com tots els atemptats terroristes que es produeixen arreu del món. I per 
això, doncs, també en el seu moment hem participat en tots els actes de condol i de 
rebuig als atemptats que s’han anat produint. 
 
Però sí que ens agradaria destacar, doncs, alguns elements d’aquesta moció que ens 
semblen que són especialment importants: el primer és en el punt segon, precisament 
parla de la violència arreu del món. Crec que aquest element és molt important, perquè 
massa sovint quan es produeixen atemptats en el que en algun moment es va 
autoanomenar «primer món» ens adonem que encara avui tenim víctimes de primera i 
víctimes de segona classe. I no és una qüestió de proximitat, almenys no proximitat 
real, potser sí, no?, proximitat mental.  
 
Llavors, també ens agradaria destacar en el punt cinquè que es parla d’apostar per la 
llibertat, l’acollida, la tolerància, els valors que potencien el respecte, totes les formes 
de pensar, religions i cultures. Crec que aquest és un missatge molt important que 
hem sabut donar al món i crec que és realment clau i que cal transformar en accions. I 
aquí, doncs, ens n’anem al punt sisè, i és aquest compromís de treballar per la cohesió 
social. Aquí tenim molta feina per fer. Per tant, que no quedi tampoc només en una 
declaració d’intencions, posem-nos a treballar també en aquest sentit: quan la nostra 
ciutat, per exemple, es troba en temes de segregació escolar, en un rànquing que es 
troba en de les primeres posicions de segregació escolar, no estem fent tot el que 
hauríem de fer per treballar per la cohesió social. Per tant, posem-nos també a 
treballar en aquest sentit. 
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I, finalment, doncs, també li hauria de dir que la moció que hauríem presentat 
nosaltres, evidentment, no la votaria tampoc el PP, perquè nosaltres més aviat trobem 
a faltar a coses en aquesta moció. Precisament, trobem a faltar referències del suport 
d’Aznar a la Guerra d’Iraq, una Guerra d’Iraq que va donar ales a Estat Islàmic, o 
trobem a faltar referències a la relació entre monarquia i del Govern de Rajoy amb 
Aràbia Saudita, que és la principal font de finançament d’Estat Islàmic. O també, i 
també ho diré, d’empreses catalanes amb Qatar, també. Exacte, vostè ha dit «també 
ho diré». O fins i tot, no?, ens hauria agradat que també en aquesta moció qüestionar 
el sensacionalisme de determinada premsa, difonent algunes imatges que crec que no 
s’haurien d’haver difós mai, però també aprofitant el context dels atemptats per atacar 
el procés que estem vivint a Catalunya. Això sí era barrejar peres amb pomes, eh? 
I, finalment, evidentment, volem condemnar una vegada més els atacs. Però 
demanem que no ens quedem en la superfície, perquè, precisament, per evitar i per 
prevenir atacs d’aquest tipus cal anar al fons de la qüestió; no ens quedem només en 
la superfície i anem a mirar també les causes i el que hi ha darrere de tots aquests 
terrorismes.     
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
passaríem, si de cas, a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya, la moció que presenten els grups municipals 
de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana 
de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la 
tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències. 
 
Sra. Marta Madrenas 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. 
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Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors 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. 
Abstenció: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
29. Moció que presenta el grup municipal CUP - Crida per Girona per congelar la 
decisió d'impulsar el Festival Internacional de Circ a Girona. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
En l'últim any i mig l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona ha anunciat el 
desenvolupament de dos plans per avaluar l'estat de la cultura a la ciutat i projectar les 
polítiques culturals idònies que Girona necessita. Així, després d'anys sense una 
planificació i una anàlisi estandarditzades, el regidor de cultura va considerar pertinent 
desenvolupar un pla per conèixer al detall els equipaments, la programació, les entitats 
i els agents culturals de la ciutat així com tirar endavant un projecte sobre present i 
futur dels museus a Girona. Un dels objectius, de fet, era racionalitzar la quantitat de 
festivals que avui acull la ciutat. Des de l'oposició es va aplaudir aquest canvi de 
dinàmica i es va generar un cert consens entre tots els grups municipals que era una 
via imprescindible  per treballar per la cultura a Girona. 
 
Paral·lelament, però, al mes de juliol, just abans de vacances i sense parlar-ho amb 
cap grup de l'oposició, el Govern anunciava l'arribada del Festival Internacional de Circ 
a la Devesa de la ciutat l'any 2018. Un Festival que va sortir de males maneres de 
Figueres i que implicarà un mínim de 60.000 euros de finançament públic de 
l'Ajuntament de Girona quan és conegut que les entitats culturals petites i mitjanes fa 
temps que se'ls va comunicar que no hi havia més pressupost municipal en cultura. El 
Festival, a més a més, aterra a la ciutat  sense cap connexió amb el teixit cultural 
permanent gironí, en un pacte d'altes esferes que fa que l'empresa organitzadora del 
Circ acabi obtenint milers d'euros públics de l'Ajuntament en només dos mesos ja que 
organitzarà el Gran Circ de Nadal i tot seguit el Festival Internacional de Circ. Tot 
plegat una contradicció  amb la suposada línia desenvolupada pel Govern en els últims 
mesos. 
 
Si fem cas als convenis d'anys anteriors, l'empresa gestora del Festival acabarà rebent 
més de 100.000 euros del pressupost de "cultura" en només dos mesos per organitzar 
dos esdeveniments que van ser declarats ja en el seu moment  com activitats de 
promoció econòmica. De fet, com dèiem més amunt, tot l'entramat del Circ que acull la 
ciutat no té cap connexió amb el dia a dia cultural gironí, sinó que és més aviat un 
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element inconnexa sense cap previsió d'enfortir no pas la cultura de l'esdeveniment i el 
turisme, com fa, sinó la cultura de base i estructural que permet potenciar la cultura en 
tots els seus sentits pels gironins i gironines. Perquè una ciutat de cultura és aquella 
que forma, educa i promou la creació de cultura. 
 
A més a més, la proposta del Festival del Circ arriba sense que l'equip de govern de 
CiU i el PSC hagi descartat de forma definitiva la proposta d'un futur museu del Circ, 
propietat de la mateixa empresa, que significaria una despesa pública  de desenes de 
milers d'euros més. Una iniciativa que podria ser la segona part de l'acord publicitat fa 
un mes i mig. Un anunci que va servir perquè l'empresa comencés a vendre entrades 
malgrat no hi havia cap conveni signat en aquell moment. Finalment, cal recordar que 
el Festival Internacional de Circ s'acabarà fent a la Devesa sense que tampoc s'hagi 
comunicat amb els veïns i veïnes ni tampoc amb els marxants del Mercat i tot plegat 
amb un Pla Especial que continua sense aparèixer. 
 
Per tot això la CUP - Crida per Girona proposem: 
 
- Que l'Ajuntament de Girona congeli la decisió de tirar endavant o no el Festival 
Internacional de Circ a la ciutat fins que no hi hagi aprovats i desenvolupats els plans 
d'estudi i anàlisi de la realitat cultural i les prioritats estratègiques a desenvolupar en el 
sector tant en general com en l'àmbit dels museus i els festivals. 
- Que mentre s'espera a aquest context, l'Ajuntament de Girona destini els 60.000 
euros acordats a entitats culturals de la ciutat així com a promocionar la formació  i la 
creació cultural a Girona 
- Que en el cas que la iniciativa del Festival Internacional del Circ tiri endavant es 
buscarà un espai alternatiu al Parc de la Devesa, almenys, fins que  s'hagi aprovat el 
Pla Especial i s'hagin regulat els usos del parc. 
- Que l'Ajuntament de Girona descarti definitivament donar cap suport econòmic públic 
a la proposta del Museu del Circ 
- Que el govern de la ciutat apliqui el màxim de transparència en l'explicació dels 
possibles acords amb l'empresa gestora del Festival del Circ. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): I passaríem, ara, a la moció que 
és el punt de l’ordre del dia número 29, presentada en aquest cas per la CUP - Crida 
per Girona. I la substanciarà el senyor Lluc Salellas. Endavant. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Com que en portem 
moltes, intentaré no estendre’m. Crec que la moció és suficientment clara, tant la part 
expositiva com la part, diguéssim, dels acords, perquè tothom sàpiga si combrega o no 
amb el que nosaltres hem exposat aquí. 
 
Des del nostre punt de vista, el festival del circ, que el que demanem, doncs, és que 
de moment es congeli la seva arribada fins que el Govern acabi allò que havia promès 
que faria, que era el pla estratègic o podríem dir un pla d’anàlisi de com està la cultura 
i també quins festivals són prioritaris i quins no. Bé, doncs, el que demanem és que 
s’aturi l’arribada fins que s’hagi fet aquesta feina. I si després d’aquesta feina, doncs, 
es valora que el festival del circ és un element imprescindible a la nostra ciutat, es 
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pugui tirar endavant; si no es considera així, evidentment, que es pugui tirar enrere. 
Però que no anem per la via dels fets consumats. 
 
Perquè a hores d’ara per nosaltres el que ens sembla tota aquesta operació és un 
autèntic, si se’m permet l’expressió, bolet. Un autèntic bolet. Que, a més, es tracta d’un 
bolet que forma part d’un projecte que va marxar cames ajudeu-me de l’Albacete, que 
ha marxat cames ajudeu-me de Figueres i que ara arriba a la nostra ciutat. I el que ens 
fa dubtar bàsicament és que tots aquells plans i previsions que vostès tenien 
d’actuació, és a dir, de fer uns plans, uns estudis, unes anàlisis i després actuar 
conseqüentment, on ha quedat això? O és que no s’ho creuen? O és que és un 
aparador tot plegat? Era una fórmula que ens volien convèncer, a l’oposició, perquè 
durant un temps no critiquéssim la seva manera de fer? Els ha sortit el tret per la 
culata, perquè a la que han tingut un bolet on agafar-se, pum. Un bolet que, a més, no 
han plantat a qualsevol lloc; l’han plantat a la Devesa, aquest bolet, quan encara hi ha 
tot un debat que sabem que s’ha de tenir al voltant..., a més el van retardant. El senyor 
Sastre ens podria dir quants mesos de retard va segons la primera previsió que hi 
havia per al Pla especial de la Devesa. No hem tancat aquest debat, però vostès ja 
han decidit que un festival de circ, que no serà només d’una setmana, sinó que hi 
haurà unes prèvies i uns posteriors, doncs, anirà a la Devesa. També sense que s’hagi 
dit en cap debat, també sense demanar l’opinió als veïns, no ja del barri de la Devesa, 
sinó de tota la ciutat. 
 
I, a més, que nosaltres el que preveiem és que això hi pugui haver una operació 
darrere… L’alcaldessa ha dit que de moment no hi haurà un museu del circ, però ha 
deixat clar que és un «de moment». Però, clar, jo que estic a la Diputació he vist com 
la Diputació ha fet una previsió de 300.000 euros, que ha donat al Patronat de 
Turisme, i que sense dir-ho explícitament aquests 300.000 euros haurien de servir per 
donar suport a un futur museu del circ, que, evidentment, a hores d’ara només es 
preveuria a la ciutat de Girona. 
 
I, finalment, l’argument és que aquí no estem parlant de cultura, només cal veure com 
va arribar el primer circ, el de Nadal, al pavelló de Fontajau, que el va impulsar la 
senyora Madrenas quan era regidora de promoció econòmica. Està a l’expedient. I 
segur que la senyora Madrenas està d’acord amb mi, ho va impulsar ella –ho va 
impulsar ella–, perquè així surt a l’expedient. No ho va impulsar en cap cas l’Àrea de 
Cultura. I ara nosaltres tenim la sensació que tornem a estar davant del mateix: d’una 
operació de promoció econòmica, però en cap cas de cultura, de connexió amb la 
ciutat ni de previsió de cap on ha d’anar aquesta cultura, que a nosaltres ens agradaria 
que fos arrelada i no un simple bolet.  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré no 
estendre’m gaire, i potser començaré una mica pel final de la presentació que feia el 
senyor Salellas de la moció. 
 
Miri, jo no posaré en qüestió que el festival del circ vingui a Girona, nosaltres quan ha 
estat a Figueres, el meu partit allà i el meu grup municipal sempre l’ha defensat, i, per 
tant, una cosa que era bona per a la ciutat de Figueres penso que també pot ser bona 
per a la ciutat de Girona, si ho sabem fer bé i si sabem adaptar i incorporar, doncs, que 
el festival del circ vingui a la ciutat. I, per tant, crec que pot donar dinamisme 
econòmic, que és el que realment ens ajuda a lluitar contra l’atur, a crear llocs de 
treball. Per tant, en aquest sentit nosaltres no el qüestionem. 
 
Tema a part és el museu del circ i tema a part també és la manera com ens hem 
assabentat que el festival del circ venia a la ciutat de Girona. Crec que són tres temes 
diferents. 
 
Nosaltres no donarem suport a la moció, perquè el que realment volen és frenar-ho, 
eh?, i nosaltres no hi estem d’acord, el tema del festival. Nosaltres el festival estem 
d’acord que vingui, efectivament, ho hem de fer bé. 
 
Sí que és veritat que agrairíem a l’equip de govern que certes decisions que es 
prenen, home, de la mateixa manera que a vegades ens avisa per altres coses que jo 
crec que són menys importants o es podrien considerar menys importants, també seria 
bo que se’ns donés aquesta informació abans que la veiéssim als mitjans de 
comunicació. Al final, vostès són l’equip de govern, tenen els vots que han de tenir i, 
per tant, ho podran tirar endavant. I, a més, és un tema que passa per Junta de 
Govern Local i no ve al Ple. Però una mica més de transparència en el sentit 
d’explicar. Que a vegades no és que amaguin, però el fet de no explicar a una li queda 
la sensació que potser sí li volien amagar alguna cosa. És més una sensació, eh?, vull 
mesurar molt la paraules que dic. 
 
Home, el tema del museu del circ sí que crec que hem de vigilar –l’alcaldessa ha dit 
que de moment no ve, bé, a mi no em deixa tranquil·la–, escolti, és «de moment», jo li 
demanaria que en parlem. Que en parlem i que aquest «de moment» si ha de canviar, 
doncs, que sigui perquè n’hem parlat entre tots. I si s’ha de mantenir, doncs, també, 
mantenim-lo perquè tots estem d’acord a mantenir-lo. Jo simplement li demano –ja he 
dit que no donarem suport a la moció–, però sí que demano a l’equip de govern que en 
aquest tema ens faci arribar més informació, que tinguem més intercanvi d’informació, 
d’opinions i que en una comissió de cultura, si fa falta, o a la comissió que considerem 
oportú en puguem parlar més a bastament i més llargament. 
Moltes gràcies.     
 
La Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): Gràcies, alcaldessa. És cert que la 
negociació i la confirmació que el festival internacional del circ arribava a Girona ens 
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va agafar a tots descol·locats. De ben segur que la concreció i els detalls es van anar 
parlant durant llargues jornades, però no és menys cert que des de l’oposició ens en 
vam assabentar per la premsa. 
 
Des de Ciutadans considerem que l’aposta per la cultura als municipis és fonamental, i 
l’arribada d’un festival internacional consolidat pot ser una bona notícia, però 
necessitem més detalls a part de conèixer la ubicació: no sabem la previsió 
d’assistència, les dates, els requeriments, la inversió necessària, la durada de la seva 
instal·lació, l’afectació a la Devesa. Desconeixem l’estudi que els tècnics han pogut fer 
per arribar a fer una bona aposta tan important. Tampoc estem al dia de si s’ha 
estudiat la possible competència d’un festival de circ internacional com el que es fa a 
Àvila, per exemple, amb una previsió d’assistència superior, que pot reduir la captació 
de sponsors o professional del mateix festival.  
 
I, per tant, totes aquestes incògnites, creiem que haurien de ser explicades als partits 
de l’oposició i també a la ciutat, ja que la partida de pressupostària necessària per 
consolidar aquesta aposta comportaria el fre a altres iniciatives. I, per tant, per totes 
aquestes incògnites, el meu grup s’abstindrà en la votació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Endavant, senyor 
Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de tot 
dir que nosaltres, evidentment, no tenim res en contra del circ, ni molt menys, ni de 
cap altre acte escènic, però en aquest cas ens sembla que la proposta que ha 
plantejat l’equip de govern per a la ciutat no és pertinent o, com a mínim, ens sembla 
que no ha seguit els tràmits que l’haurien pogut fer pertinent. És a dir, quin és el model 
de festivals que volem per a la nostra ciutat? Davant de què ens trobem, no? Un 
festival que ha aterrat a la ciutat amb paracaigudes, una proposta que ha vingut des 
d’altes esferes segurament, no? Perquè el dia abans que es fes pública hi havia 
membres del seu equip de govern que no n’estaven al cas i així ho han reconegut. 
 
En qualsevol cas, és una proposta aterrada a la ciutat que no formava part de cap pla. 
Quina opinió en té el Consell de les Arts i la Cultura de la ciutat de Girona del festival 
del circ? En té alguna opinió? Segurament fa mesos que no es reuneix i, en tot cas, si 
es reuneix no és per tractar temes que afecten la cultura de la ciutat. 
 
I el mateix pel que fa, doncs, al pla estratègic. Aquest pla estratègic de cultura i el nou 
pla estratègic de festivals que es va anunciar preveien l’arribada d’un festival 
d’aquestes característiques a la ciutat? Ens sembla que no. I, per tant, això ens fa 
deduir encara més, segurament per una falta d’informació, doncs, que ha sigut un 
festival que ha aterrat a la ciutat perquè va sortir expulsat d’una altra i anteriorment 
d’una altra ciutat. 
El seu promotor va dir que la ciutat que apostés pel festival del circ seria mereixedora 
del museu del circ. Home, això ens fa patir –ens fa patir–, perquè, clar, aquestes 
declaracions denoten que, evidentment, una cosa va lligada amb l’altra. I ell mateix ha 
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dit que el pressupost de fer el museu del circ són 6 milions d’euros. Per tant, ens 
trobem davant d’una nova operació semblant, doncs, a la que es va tirar endavant a la 
ciutat de Santos Torroella, amb la col·lecció Santos Torroella. Segurament de major 
envergadura i tot. 
 
I ja tenim experiència a la ciutat en equipaments d’aquestes característiques que 
després tenim molta feina, primer, a dotar-los de prou pressupost perquè tinguin una 
programació habitual i, després, perquè hi hagi visitants que se sentin atrets per 
equipaments d’aquest tipus i que vulguin visitar la nostra ciutat per descobrir aquest 
tipus de col·leccions. 
 
Però, a més a més, ens sembla que no hi ha hagut gaire debat, com dèiem, que 
pràcticament ningú en sabia re fins que es va fer públic i s’ha actuat amb 
discrecionalitat. Per què aquest festival sí i, per exemple, en el seu moment hi va 
haver-hi, doncs, la possibilitat de portar la col·lecció d’en Tardà a la ciutat, per què 
aquella no? I ara no entrarem en el debat de per què uns sí i altres no. Però, en 
qualsevol cas, els criteris no són prou clars. Per què la col·lecció de rock de Jordi 
Tardà, doncs, no mereixeria també…, no?, i, en canvi, apostar pel festival del circ sí. 
Vull dir, és aquest el criteri que no acabem d’entendre.  
 
Però sobretot perquè no hi ha connexió amb el món local, és a dir, quants artistes 
afavorirà, quants artistes que es dediquen al món del circ locals afavorirà aquesta 
iniciativa? Segurament ben pocs. I, per tant, ens trobem davant d’un altre bolet. 
I per acabar-ho d’agreujar, ens trobem que a més a més… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Ha d’acabar, senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ER-MES): …–acabo–, ens trobem que això es farà a la 
Devesa. L’any passat ja va haver-hi l’error de l’Escape in the Park. Entenc que és un 
error ubicar-lo en aquell lloc, i no s’ha repetit. Però ara ens trobem que s’hi vol posar el 
festival del circ. També entenem que és un error i una incongruència amb el fet de no 
haver aclarit ja d’una vegada què volem fer amb la Devesa i tenir el debat del pla 
especial. Per tot això hi votarem a favor, clar. 
Gràcies. 
 
La Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Gràcies. Senyor Ribas… 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré donar 
resposta a la moció i a tot el que ha anat sortint fins al moment actual. 
 
És evident que la política cultural que s’ha marcat aquest equip de govern, amb 
l’alcaldessa i amb el regidor a l’Àrea de Cultura, és en primera instància tindre un 
mapa clar de quina és la realitat. I això ho he exposat en repetides vegades i ho han 
dit vostès i així els ho he expressat jo, que és el mapa cultural de la ciutat de Girona. 
Sobretot perquè tots –quan dic «tots», no interpel·lo ningú, dic «tots» amb la 
globalitat– a vegades parlàvem amb molta lleugeresa del que tocava o no tocava 
culturalment en un barri o al centre de la ciutat. Necessitàvem tindre una realitat molt 
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més objectiva de la ciutat de Girona, i aquest mapa cultural està en dansa, com així 
també ho està el mapa d’ordenació museística, que ha aconseguit, jo crec, una fita 
que és unir les tres administracions per treballar conjuntament. 
 
No sé si és amb paracaigudes o no, però és una realitat que ens ve la proposta de 
cop, inesperada i no buscada –i no buscada. És un circ que tenia un plantejament a 
Figueres, un festival que tenia un plantejament a Figueres, que tenia una afluència 
entre dotze i quinze mil persones en els darrers tres anys, aproximadament. Situem la 
mitjana en unes catorze mil persones. Que el que donava els resultats o els indicadors 
de si els espectacles eren bons és que eren bons espectacles, amb crítiques puntuals 
en alguns determinats, però era un espectacle que donava un bon regust. Hi havia un 
interès de la gent que hi participava de poder-ne gaudir. Per tant, era un festival que 
funcionava. No estic entrant ni en la persona, eh? Després faré, si em permeten, una 
petita pinzellada respecte a diverses qüestions que han dit. Però era un festival que 
funcionava. 
 
Quan s’acorda per part del Ple de Figueres…, que no és que no volen el festival 
internacional, l’alcaldessa de Figueres ho ha dit per activa i per passiva, el festival 
internacional, el volia Figueres; el problema que té en el Ple de l’Ajuntament és que 
festival i museu no podien anar tot alhora, i la gent va refusar la idea del museu. I a 
partir d’aquí, la persona titular d’aquest festival lliure, un promotor privat, va decidir, 
doncs, deixar la ciutat de Figueres.  
 
Se’ns planteja a Girona, i Girona valorem. Això ho hem debatut vostè i jo fora d’aquest 
Ple: que està a la frontera entre la promoció i la cultura? Que és borrosa? Sí, no li ho 
negarem –no li ho negarem. Però sospesem i, en aquest cas, l’equip de govern 
sospesa i l’alcaldessa sospesa, que evidentment hi ha qüestions que afecten l’àmbit 
de promoció econòmica de la ciutat importants, perquè pot donar una activació 
econòmica –no sé quin altre portaveu ho aportava–… Ja estic? 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Ha d’acabar, sí, sí. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Molt ràpid. Però, mirarem també què hi ha de 
cultural. Cultural, molt ràpidament, jo he treballat en aquest aspecte: tenim una 
imatgeria molt clara a la ciutat de Girona, l’element molt propi del circ, que és el tarlà. I 
és així, no ho sé, és una realitat. Si vol parli amb la persona que en sap més de 
l’Ajuntament de Girona, que és la primera reflexió que fa. I estic agafant paraules de la 
Pilar Prats, que suposo que la recorden, era regidora d’Esquerra Republicana i va ser 
la que va impulsar les Ciutats Amigues del Circ aquí a la ciutat de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Ha d’acabar. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Per tant, ja hi ha una tradició a darrere aquí. En 
definitiva –i no em pensava que quedés tan poc–, resumiré telegràficament: no al 
museu, l’Ajuntament de Girona no posarà ni un sol cèntim per invertir en el museu del 
circ –aquesta era una qüestió clara–, i l’aportació que farà és per l’activació purament 
del festival internacional. 
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I estic a la seva disposició per a qualsevol altre aclariment, perquè m’ha quedat molt 
curt el temps. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Per tant, no sé si 
volen acabar fent alguna intervenció, doncs endavant senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (Cup – Crida per Girona): Agrair al grup d’Esquerra - MES, 
doncs, que doni suport a la proposta. Lamentar que ningú hagi donat cap argument de 
per què no podem congelar fins acabar l’anàlisi per saber si això és el que necessitem 
o no. Aquí no s’ha donat cap argument per no donar suport a les propostes que fem 
nosaltres com a grup en aquesta moció. 
De fet, amb els problemes que hi ha a nivell d’entitats, també empreses i treballadors 
de la cultura a la nostra ciutat, que ara de sobte es treguin de la cartera 60.000 euros 
per a aquest circ, quan no són capaços de destinar-los a altres prioritats que sí que hi 
ha culturals a la ciutat, ens sorprèn.  
 
Per cert, agafant les seves dades, posaran 60.000 euros públics a un espectacle que 
diu que ha portat entre 12.000 i 14.000 persones a Figueres, quan en posen 25.000 en 
el circ de Nadal, que en porta 17.000 a la ciutat. Ja m’explicaran quins números han fet 
vostès perquè donin 60.000 per 12.000 persones i en donen 25.000 per 17.000 
persones. Aquí potser és que, si m’ho permeten, els han pres una mica el pèl. 
 
Nosaltres el que demanem és precisament que els 60.000 euros es destinin a cultura, 
que hi ha urgències a la nostra ciutat. I el que em sembla, havent escoltat –i amb això 
acabo– els portaveus, la majoria –evidentment no del Govern–, és que està generant 
molts de dubtes tota aquesta operació que estan fent vostès perquè no se la 
replantegin momentàniament i de cara al 2018 ho tornem a debatre. Els demanem un 
any, vostès no el volen donar; doncs, ja gestionaran vostès els dubtes que genera 
entre la població l’aposta que han fet vostès, no buscada, sinó que encara no sabem 
qui els la va oferir, per què els la va oferir i exactament per què l’han acceptada. No 
ens ho han sabut dir. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
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, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Partit Popular, 
integrat per un membre, l’abstenció del Grup Municipal de Ciutadans, integrat per dos 
membres, i el vot a favor dels grups municipals d’Esquerra Republicana - MES, 
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integrat per tres membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la 
moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona per congelar la decisió 
d’impulsar el festival internacional del circ a Girona. 
 
 
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. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
A favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors 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. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. I ara passaríem a 
la part de control. Digui, senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Moltes gràcies. Bé, aniré per feina. 
Hem vist que s’ha augmentat a darrere hora un 40 per cent la subvenció al Tempo 
sota les Estrelles en un decret que segons vam poder llegir, em penso que era se’ls 
donava 10.000 euros i al final són 14.000, el que se’ls ha donat, és un 40 per cent. Ens 
agradaria saber quins motius hi ha i per què, si van fer aquell pas endavant que eren 
les nominatives, per què llavors les canviem un cop estem en dansa. 
 
Hem vist que es comprava un equip de so, preguntem per què no en podríem comprar 
dos, d’equips de so. Ah, són dos? Hem llegit un. Si són dos, retiro la pregunta. 
 
Però, vull dir, que en tot cas a vegades les entitats es troben amb el conflicte que no el 
poden utilitzar. 
 
Hem vist que s’han regularitzat quinze pisos turístics o apartaments turístics nous a 
través dels decrets. Hem vist aquesta informació. Pensen fer algun tipus d’actuació o 
el mercat va generant per si sol i nosaltres simplement anem signant decrets? 
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Finalment, ens agradaria saber les condicions exactes del que és l’espai del Pou 
Rodó, pel que fa al Bòlit, és a dir, quan ens hem compromès per a aquell espai de 
tenir-lo nosaltres per poder-hi desenvolupar el Bòlit i amb quines condicions? 
 
I, finalment, hem vist que… –i és una pregunta amb tot el respecte i sense mala 
intencionalitat–, però hem vist que al senyor Berloso hi ha dos decrets, un en què es 
parla d’embargament del sou i un altre d’aixecament de l’embargament del sou. Hem 
vist dos decrets que era així. I només ens agradaria saber si té alguna cosa a veure 
amb l’Ajuntament o no.  
I ja està. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): D’acord. Doncs, si no hi ha més 
preguntes…Senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, a través de les Juntes de 
Govern Local hem llegit que s’han aprovat la destinació econòmica, els recursos 
econòmics per a diferents projectes de cooperació internacional. Voldríem saber si 
pensen donar compliment a l’acord aprovat per aquest Ple, doncs, ja fa uns anys del 
compromís del 0,7 per cent, augmentant progressivament fins a l’1 per cent de 
recursos destinats a cooperació internacional. 
 
També hem vist que s’aprova un conveni d’un projecte anomenat Avenç amb el 
col·legi Bell-lloc. Això és un prec, preguem, si us plau, deixin de fer convenis i 
d’establir i de fer aportacions econòmiques a centres escolars de la nostra ciutat que 
segreguen per raó de sexe. Em penso que és un tema que hauríem de superar ja 
d’una vegada: no podem continuar subvencionant i donant suport a centres escolars 
que segreguen per raó de sexe. 
 
A nivell de decrets també, hem vist que s’han certificat els treballs de recollida de 
residus i neteja viària corresponent al mes d’abril en aquest cas. Voldríem saber com 
és que en el cas de la neteja viària no es fa com fem pràcticament en cada Ple en el 
cas d’Eulen o Mas Xirgu, la neteja d’edificis en què es fa un còmput d’hores i també, 
doncs, es reclamen les hores no produïdes. Per què no es fa això amb la neteja viària, 
on també hi ha unes clares deficiències? 
 
Voldria que diguessin també quantes sancions, tots i els dèficits en la neteja viària que 
patim diàriament a la nostra ciutat, quantes sancions o quants requeriments han fet a 
l’empresa responsable de la neteja viària. 
 
També hem vist que s’ha aprovat la concertació d’un préstec participatiu a la societat 
Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA, o sigui, Sermunegisa, que també és 
Girona + Neta, els mateixos de qui parlava fa un moment. Un import de 45.000 euros. I 
ens preocupa, ens preocupa aquest tema. Perquè això es deu, diguéssim, que 
aquesta empresa té pèrdues, llavors, voldríem saber a què es deuen aquestes 
pèrdues, si són unes pèrdues puntuals o si són unes pèrdues preexistents, que són 
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continuades en diversos anys. Ens agradaria que explicitessin. Que és un tema prou 
important. 
 
Ens agradaria saber també quin control estem fent d’aquesta empresa. Sabem, doncs, 
que ja hi ha una auditoria. Ens agradaria també que en algun moment, i al més aviat 
possible, donin compte d’aquesta auditoria. Recordem que la part privada d’aquesta 
empresa és Fomento de Construcciones o Contratas, que té múltiples demandes 
d’incompliments. I ens preguntem si estem davant d’un nou cas Agissa. 
També ens agradaria…, avui ha començat el curs escolar, que hem coincidit amb 
alguns de vostès, en una de les escoles de la nostra ciutat, i llavors, hem vist que 
apareixien en els decrets diverses referències a obres que s’han estat realitzant aquest 
estiu a les escoles, i ens agradaria, doncs, que ens fessin també un balanç de l’estat 
d’aquestes obres i de com ha començat el curs, tot i l’existència d’aquestes obres. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): El senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC – MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Hem vist que a 
la Junta de Govern Local de l’1 de setembre s’aproven diverses modificacions en 
relació amb la circulació i restriccions de vehicles al Barri Vell. Jo recordo que en una 
comissió informativa vaig preguntar com funcionava aquest tema i casualment… –bé, 
se’m va explicar a la comissió, cap problema–, però, casualment, ara hi ha hagut 
aquest acord de Junta de Govern en què es fa referència, doncs, a l’accés, a la 
càrrega i descàrrega, al repartiment de mercaderies… Voldríem saber en què modifica 
el que estava vigent fins ara, si és que hi ha alguna modificació, entenc que sí, perquè 
si no, no s’hagués portat a aprovació. I, per tant, si ens podrien fer una explicació 
d’aquest tema. 
 
I l’altre té a veure amb el fet que hem vist que hi ha hagut una petició per part d’una 
empresa de serveis funeraris –que em penso que es diu Serveis Funeraris Integrals– 
en què demanen una llicència a la ciutat. Voldríem saber en quina situació es troba 
aquest tema. Una llicència d’activitats, i, evidentment, té a veure amb el regidor Alcalá. 
Però la segona part, que la podria formular com a pregunta, perquè no té a veure 
directament amb el decret, però sí que té a veure amb aquest tema que és serveis 
funeraris, té a veure, doncs, amb un incompliment que ja havíem anunciat en aquest 
Ple que té a veure amb la poca difusió per part de l’empresa actual prestatària, de 
Mémora, del pack bàsic que van acordar amb vostès, amb l’equip de govern, i que van 
presentar en roda de premsa. Per circumstàncies que no venen al cas, però que tenen 
a veure amb la defunció d’una persona coneguda, se’ns ha fet arribar que l’empresa 
no fa difusió del pack de serveis bàsics i que quan aquesta persona que va anar a fer 
la petició de serveis funeraris a Mémora i va anunciar que es tenia coneixement d’un 
pack de serveis bàsics acordat amb l’Ajuntament, Mémora va tenir feina a trobar la 
carpeta on hi havia aquest full. És a dir, no fa mai aquest oferiment. Estic segur que no 
el fa mai, perquè el treballador que hi havia allà no en tenia coneixement, ho va haver 
de preguntar, etcètera. I, llavors, sí que va dir: «Ah, sí, és veritat.» I va treure aquest 
servei, aquest pack bàsic que van anunciar d’acord amb vostès, no? 
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Per tant, la qüestió té a veure amb aquests dos temes: com està la sol·licitud 
d’aquesta llicència d’activitats, que espero que millori, doncs, la competència, i, per 
tant, les males pràctiques de Mémora que acabo d’anunciar. 
Gràcies. 
 
(L’alcaldessa dona la paraula al senyor Pere Albertí.) 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES):  Gràcies, senyora alcaldessa. A la Junta de 
Govern Local del 21 de juliol d’aquest any, hem vist que es va aprovar un conveni de 
cooperació amb la Charles University, de Praga, per a la formació pràctica compartida 
mitjançant la incorporació d’alumnes en els equips tècnics i de gestió de l’Ajuntament. 
Senzillament, els agrairíem que ens expliquessin exactament de què tracta aquest 
conveni. 
Moltes gràcies. 
 
(L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Maria Mercè Roca.) 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Moltes gràcies. Bé, hem vist que s’ha 
adjudicat el contracte d’enregistrament i d’edició d’un audiovisual basat en una escena 
de Josafat, de Prudenci Bertrana. I que aquest audiovisual es projectarà en el marc 
d’una exposició temporal sobre l’autor. Fantàstic. Però nosaltres volíem aprofitar 
aquest decret per preguntar sobre el musical Josafat que l’Ajuntament va produir el 
febrer de l’any 2014, que en principi havia de representar-se a diversos llocs de la 
geografia catalana. Després d’estrenar-se a Girona, no n’hem sabut res més. Volíem 
saber si ha girat gaire i si es rescatarà el musical al llarg d’aquest any, de l’Any 
Bertrana. 
 
En segon lloc, no és una pregunta, és només una constatació: hem vist en un decret 
que han tret a concessió els quioscos de la Rambla i el de la plaça Independència. 
Molt bé. Vostès saben que el meu grup tenim una flaca pels quioscos com a lloc de 
cultura i de socialització i de trobada i que ens va doldre molt que els de la plaça 
Catalunya i el de Jaume I, doncs, passessin a millor vida. 
 
De fet, a hores d’ara encara no ens ha quedat del tot clar les causes que van fer 
enderrocar el de la Gran Via: no sabem si va ser per facilitar l’entrada a un pàrquing 
privat, si per evitar accidents, si perquè feia nosa o perquè en aquella ruta no hi 
passaven gaires turistes o perquè ara ja quasi ningú llegeix premsa en paper i tothom 
llegeix premsa digital. 
 
El que sí que sabem és que ara hi ha una terrassa d’un bar, és a dir, hi havia un lloc 
de cultura i ara hi ha un bar. I el que passa és que de mica en mica la fesomia de la 
ciutat va canviant. 
 
En un altre decret veiem que han contractat els serveis de control financer de la 
subvenció que l’Ajuntament atorga al festival Temporada Alta. I voldríem conèixer la 
motivació d’aquesta decisió. És a dir, primer, saber per què es fa ara i no s’havia fet 
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abans després de tants anys i, segon, sobretot saber si aquesta feina no la podrien dur 
a terme els tècnics de la casa, i que si de veritat cal externalitzar aquest servei. 
 
El decret, vostès diuen que és complex i que és una especialitat, la matèria a estudiar, 
i que no es disposa de mitjans personals. Però a nosaltres ens agradaria saber per 
què és tan complex controlar una subvenció que dona el mateix Ajuntament i per què a 
la casa no hi ha personal que ho pugui fer. 
I per últim: nosaltres vam aplaudir la decisió de la regidoria de Cultura de reduir les 
ajudes al festival Mapping. Per nosaltres eren sobredimensionades. Vam estar 
contents quan vostè, senyor Ribas, ens va dir que per a aquest any 2017 no hi hauria 
Mapping i que estaven estudiant el model. Perfecte. Però, aleshores, hem vist que sí 
que hi ha hagut Mapping en un format diferent a la catedral de Girona i que ha costat 
50.000 euros, que ens sembla una xifra força elevada. O sigui, hi ha hagut Mapping o 
no hi ha hagut Mapping? Fem Mapping aquest 17 o no en fem? 
 
Nosaltres estàvem contents, pensàvem que s’havia entès que els festivals s’havien 
d’organitzar una mica, aquests que estan tan redimensionats, doncs, aprimar-los una 
miqueta. Per què? Doncs, perquè mentrestant es fan mappings les partides per als 
equipaments de base i les programacions estables, és a dir, la gent que fa cultura més 
de base, doncs, queden molt i molt primes. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si de cas, 
anem com quan fem amb els precs i preguntes, que cada regidor vaig contestant les 
seves. Em sembla que la primera seria la senyora Palau. 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Només per aclarir-li, 
senyor Salellas, són dos equips, i ho acabo de confirmar. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Ribas… 
Breument tot, si us plau. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Molt breument. Això de la partida del Tempo va ser 
explicada en un altre Ple ja, es va fer aquesta pregunta. L’increment va vindre 
determinat per les millores que havia introduït el festival, no només de valor cultural, 
sinó també de millora del mateix espai. Recordin que aquest any es va tancar…, hi 
havia una caixa sonora i, a més, es va eliminar el tema del restaurant a baix, i 
començant a fer aquell canvi, que jo vaig compartir amb vostè, que Tempo que havia 
de canviar i anar-se’n amb un valor molt més cultural que no el que tenia enfocat els 
darrers anys. Va ser per aquest criteri. 
 
Segon, el Bòlit és un contracte de lloguer a cinc anys vista. De memòria no li sabria dir 
–però demà enviaré a tots els portaveus una còpia, però jo crec que ja està a 
l’expedient i l’han pogut veure–, crec recordar que eren 1.600 euros aproximadament 
al mes. Li parlo de memòria, ara no m’agafi el número. I amb la voluntat no només de 
fer de centre d’art contemporani, sinó també obertura en el barri, que és la petició 
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expressa de l’alcaldessa, que tingués la funció també de punt d’atracció en el mateix 
barri. 
 
L’audiovisual Bertrana ve determinat pel mateix Any Bertrana (...). El comissari que 
compartim, tant el nostre país com Girona, doncs, tenia aquest audiovisual i, 
evidentment, hi hem participat, com altres ajuntaments ho han fet.  
No sé exactament els «bolos» que pugui haver fet Josafat. M’atreveixo a dir-li que a mi 
no me’n consta cap. Però, de totes maneres, jo ho revisaré. 
El que sí li puc contestar molt obertament és que jo vaig fer la mateixa pregunta que 
vostè, perquè sabia que havia costat molts de diners i crec que se li ha de donar 
rendiment. I estem treballant amb el comissari a veure com ho podem fer. 
 
L’auditoria, contesto –no sé si és matèria pròpiament meva de Cultura o de l’Àrea de 
Règim Interior– bàsicament, el que ha fet l’interventor…, és una petició pròpiament de 
l’interventor de sol·licitar una auditoria de Temporada Alta. La mateixa Temporada Alta 
fa una auditoria de si mateixa i en aquest cas l’auditor el que ha fet és complementar-
ho per tindre una segona auditoria i un segon parer. 
 
La complexitat de l’estudi no li sé contestar jo, en tot cas li ho pot preguntar a 
l’interventor. 
 
Quant al Mapping, no sé si el que es va fer a la catedral es pot considerar mapping; 
per mi era un acte lumínic, que és una mica la postura que estem reconduint i estem 
veient que el tema dels audiovisuals ha d’anar lligat no només a una tècnica, com pot 
ser el mapping, sinó a alguna cosa molt més oberta. 
 
La dotació econòmica, la partida econòmica era al pressupost. I aquí el que va haver-
hi, jo crec que és l’oportunitat d’obrir converses amb el capítol de la catedral. Vam 
volem commemorar el 600 aniversari de la volta, i es va plantejar aquesta proposta. 
 
Jo no li sé veure el paral·lelisme. Sí que, evidentment, el comissari que es va triar és 
una persona que en sap en aquesta matèria, però no podria considerar-ho ben bé 
mapping. 
 
Torno a repetir-li –i acabo, senyora alcaldessa, m’està mirant reiteradament–, torno a 
convidar-la, vam dir un dia d’asseure’ns i parlar d’aquest tema i parlar-ho al seu 
moment. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Senyora Muradàs… 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, respecte a la primera pregunta que 
ha fet la senyora Pèlach, no he l’entès bé, una ajuda a un projecte Avenç… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): El projecte és Avenç i està 
donada al col·legi Bell-lloc. 
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Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Perdoni. Miraré exactament quin és 
aquest projecte, perquè jo ara no ho recordo. I per descomptat, donarem la resposta. 
De tota manera, nosaltres a les nostres accions en les convocatòries que s’obren, 
m’estranya que sigui una ajuda directa, normalment, les convocatòries sempre estan 
obertes tant a l’escola pública com a l’escola concertada; hi ha llibertat de centre. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CiU): No és un problema d’escola pública i concertada, sinó 
de segregació per raó… 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Perdoni, estava parlant jo, si em deixa 
acabar…, però jo l’he escoltat, ara m’escolta vostè i em deixa parlar. 
 
Nosaltres considerem dintre de les convocatòries les ajudes tant a l’escola pública com 
a l’escola concertada, i mentre ningú digui el contrari aquesta és una escola 
concertada. 
 
Respecte a les obres que vostè comentava, efectivament, durant l’estiu, igual que 
cada any, es fan petites millores…, bé, petites o grans millores, depenent de l’escola i 
de l’actuació que es tracti. Jo, si ho vol, puc fer una repassada però: des d’una 
actuació que s’està fent a l’escola Cassià Costal –com bé ja saben–, en la primera 
fase del pavelló, com també a l’escola Eiximenis, que avui s’ha visitat i que vostè ho ha 
comentat que s’està fent la sobrepista, diguéssim, per poder guanyar l’espai de sota i 
poder ampliar el pati; altres molt requerides, com, per exemple, l’escola Bosc de la 
Pabordia, la insonorització del menjador, que ja està feta; per exemple, també arreglar 
sostres que van quedar malmesos per la pedregada en dues escoles; l’escola Àgora, 
reparació de la calefacció i el canvi de les lletres de la porta, que és una petició també 
molt sol·licitada; una altra important és fer la vorera del carrer d’accés a l’escola Font 
de l’Abella, perquè a les cadires de rodes els costava molt poder accedir amb 
normalitat a l’escola, i finalment ho estem fent –i la previsió és que s’acabi de fer 
aquesta setmana–, i actuacions també, evidentment, a les escoles bressol, amb els 
canvis de terra de suro, perquè requereixen molt de manteniment, especialment 
aquestes, les escoles bressol. 
 
Si en vol una relació detallada, també els la podem fer arribar sense cap problema. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Plana… 
(veus de fons) El tema dels pisos…, vaja, que n’hi ha quinze, que ja s’està redactant el 
pla estratègic i que ja es parlarà, no? 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): En tot cas, el que diem nosaltres i el que pel que 
apostem nosaltres és que s’han de legalitzar i, per tant, en part és positiu que es vagin 
legalitzant tots els apartaments turístics i pisos turístics que hi hagi a la ciutat. 
 
Per altra banda, si hem d’actuar d’alguna manera o no referent a aquest increment 
d’aquests quinze pisos turístics de més, doncs, tal com hem dit també moltes vegades, 
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estem esperant el pla estratègic de turisme que ens digui de quina manera s’ha 
d’actuar respecte a això. 
 
Em fa gràcia perquè me miren amb aquesta carta com de dubtosos. És que és així, 
sense dades empíriques, no es poden prendre decisions. I, per tant… (veus de fons) 
Però amb unes dades i en base a unes dades científiques. I, per tant, a partir d’aquí és 
com actuarem. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. No sé si té res, 
senyora Paneque? El senyor Berloso... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, a la senyora Pèlach, respecte per què no es 
practica, diguem-ne, igual que amb l’empresa Eulen i tal. Una vegada més vostè, vull 
dir, doncs, aquí el que vostè practica és la hipocresia, eh?, perquè vostè mai ha vingut 
a assabentar-se. Quan li interessa se dirigeix als tècnics, vull dir, per una qüestió. 
Vostè fa un article després d’una roda de premsa en la qual se va explicar tot, en el 
qual es refereix a això, per tant, ja n’estava informada. Sempre aprofita vostè les 
ocasions, vull dir, oportunistes, que és el que és vostè. 
 
Per tant, vull dir, doncs, ja els ho farem saber. Com que és molt llarg i potser necessita 
molt de temps, perquè si no l’ha entès una vegada, possiblement ara aquí amb la 
rapidesa també li costaria entendre-ho, ja li contestarem per escrit. 
Gràcies. 
 
I, després, al senyor Terés, respecte a la poca difusió. Home, vejam, a nosaltres, que 
ens va arribant…, jo no recordo per quin grup ara aquí polític que se’ls va contestar i 
se’ls va enviar –no sé si era la CUP, ara no ho recordo exactament, fa alguns dies–, i 
vàrem nosaltres anar, vull dir, a veure Mémora, vàrem fer una foto al cartell de tots els 
serveis i apareix aquest servei. 
 
No podem, vàrem tornar a insistir, no podem estar al costat del comercial de Mémora 
si fa o no fa. Ells ens diuen que sí, de la mateixa manera que unes altres persones els 
diuen a vostès que no. Però que està anunciat aquest d’això junt amb tot el conjunt de 
serveis, està allà, vull dir, en el cartell dels diferents serveis. 
 
No recordo, que sembla que era la CUP, i ara…, no res, vull dir que ho varen demanar 
i se’ls va enviar aquesta informació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Senyora Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, respecte a 
l’auditoria de Temporada Alta –que no sé qui… (veus de fons) Ah, ja l’ha contestat. 
 
Doncs, bé, respecte a l’obligació legal del 0,7 a l’1 per cent, bé, nosaltres en el 
pressupost és cert que el que tenim establert és aquest 0,7. Nosaltres vàrem dir que a 
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mesura que podríem l’aniríem incrementant. Però, bé, als pressupostos fa anys que no 
incrementem partides i, per tant, aquestes segueixen així. Quan puguem, i ens vam 
comprometre a fer-ho quan poguéssim, en el pressupost que poguéssim. Ah, qui m’ho 
havia preguntat? La Laia. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Senyor Alcalà… 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Terés, 
referent a l’acord de la Junta de Govern de la modificació d’accés al Barri Vell, ja vaig 
informar a la comissió informativa que es tracta d’actualitzar i regular els criteris que hi 
ha referents a mobilitat al Barri Vell. Per exemple, el control de vehicles, que fins ara 
s’obligava que tinguessin un distintiu físic, que portaven enganxat, des que es va posar 
la càmera de control d’accés aquest dispositiu en els vehicles que entren, no els que 
aparquen, sinó els que entren,  ja no cal… Doncs, això ho regulem. 
 
Els horaris de càrrega i descàrrega, que es va acordar amb els veïns, comerciants fer 
una franja horària, doncs, d’això també hi ha tot un detall, que el que s’ha fet és posar-
lo al dia. 
 
Referent a la llicència d’obres de la nova llicència aquesta de serveis funeraris, 
efectivament, es va entrar una llicència, i ara s’està pendent d’informes sectorials. Ara 
no recordo de memòria si era Aesa o bombers, però s’està en aquesta tramitació. 
Quan estigui més avançat els puc anar informant. 
 
I a la senyora Maria Mercè Roca, en el seu dia la regidora ja va donar el motiu de les 
retirades dels quioscos i que s’estava pendent de la renovació de la concessió, i és el 
que ara s’ha començat a posar en marxa. 
 
Pel que es refereix en aquest cas en concret del quiosc de Jaume I amb la cantonada 
Eiximenis, li haig de dir que els criteris que vaig dir en el seu dia continuen vigents. El 
fet que s’hagi muntat un dallò de restauració i hagi demanat llicència, escolti’m, jo ja 
sabia que me farien alguna crítica. i sobretot d’un columnista el qual té una qüestió 
personal amb mi també. Però jo no entraré en aquest detall. Però sí que li puc dir que 
la terrassa no està ocupant el que abans era la vorera, perquè queda molt lliure i 
queda allà amb un raconet. I, evidentment, jo per evitar les crítiques no faré un 
perjudici a aquest senyor, que amb tota llibertat va demanar, i com que compleix els 
requisits se li va donar l’autorització de terrassa. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Queda per respondre el tema del 
conveni, que l’hi mirarem i l’informarem millor. 
 
No he tatxat, però no vol dir que no ho hagi respost el regidor Ribas, el tema del Bòlit. 
Ho ha dit? Sí? Perfecte. 
 
I respecte a un decret pel qual s’ha interessat el senyor Salellas, ja amb la introducció 
ens hem preparat, i, efectivament, jo potser mai no havia vist una actitud de tan mal 
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gust com la que ha fet. I a part –i a part–, amb mala fe, perquè en el decret mateix es 
veu exactament quina és la causa i tot. I vostès poden veure perfectament que no és 
cap causa de Ple de cap ajuntament. I a part, això no es fa així, i m’ha semblat de molt 
mal gust.  
 
I és clar que hi ha una explicació, i si vostè de forma privada algun dia els la vol 
explicar me sembla molt bé; jo com a alcaldessa crec que no… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): M’agradaria poder… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): No, no, no la té i és aquesta la 
resposta. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Senyora alcaldessa, no es poden 
veure… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Senyor Salellas, guaiti, ja està 
respost, que Déu n’hi do. 
 
30. PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): I ara és el torn de precs i 
preguntes. Senyora Veray.  
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Començaré per 
l’últim prec que els volia fer, que és el més suau, diguéssim, que és amb relació a la 
senyalització de la nova estació d’autobusos, arran que està a un pas del finger. Està 
tancat i, per tant, s’accedeix a l’estació d’autobusos per la porta nova, igual que a 
l’estació d’alta velocitat. 
 
M’he trobat en més d’una ocasió gent que no sap ben bé a on va en relació amb la 
nova estació d’autobusos, perquè l’última vegada que havia agafat l’autobús encara 
estava en superfície. Per tant, sí que mentre el pas del finger estigui tancat, perquè 
s’estan fent les obres, si podríem ficar-hi algun tipus de senyalització provisional en 
relació amb l’estació d’autobusos, que és el que és nou, eh? Perquè la gent en tingui 
més idea i no es perdi tant. És simplement aquest prec molt petit; ja li ho dic, de 
manera provisional, perquè és a causa que el pas més directe, que és el del finger, al 
que més estaven acostumats o que la gent tenia més per mà, doncs, en aquests 
moments a causa de les obres està tancat. 
 
I, llavors, li volia fer dos precs més. El primer, i vostè ha començat el Ple dient «no em 
demanin la paraula, perquè no els la donaré.» Bé, jo m’he esperat a precs i preguntes, 
doncs, a preguntar-li, a fer-li el prec en relació amb les seves primeres paraules amb 
les quals vostè ha iniciat el Ple. El prec és –el prec és–: tiri enrere el decret que va 
firmar donant suport al referèndum de l’1 d’octubre, que sap perfectament que és 
il·legal i que no es farà. No porti a tota la ciutat de Girona a una situació d’il·legalitat. 
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No faci més crides a la desobediència, que és el que està fent a través del seu vídeo a 
les xarxes i de les seves declaracions incitant a la participació a un referèndum il·legal. 
Si us plau, també li demano que no utilitzin les xarxes institucionals d’aquest 
Ajuntament per fer propaganda de la seva visió del que ha de ser Catalunya. Vostè 
com a alcaldessa crec que no ho hauria de fer, però, miri, ja no m’hi poso, i en el seu 
personal faci el que vulgui. Però el tuit institucional de l’Ajuntament de Girona ahir no 
pot posar: «Emociona’t amb un nou país, feliç Diada 2017.» Desitgin feliç Diada 2017 
a tots els gironins, hi estic d’acord, jo també ho vaig fer, però no fiquin «emociona’t», 
fent servir un lema de la ciutat per parlar d’aquest nou país que defensen vostès, però 
que no defensem totes les persones que estem assegudes en aquest plenari, que tots 
representem els ciutadans. 
 
Ja li ho dic, en el seu personal com a alcaldessa ja sabrà el que diu i el que no diu, 
però com a institucional, amb l’escut de l’Ajuntament i que fiqui Ajuntament de Girona, 
jo li demanaria que s’abstinguessin de posar-se de part en aquest sentit. 
 
I també li ho dic, avui li hem entrat un escrit recordant-li tot el que no pot fer, però jo li 
ho avanço. Primer, que aquest grup municipal es reserva a presentar qualsevol 
denúncia que consideri oportuna en relació amb les il·legalitats que consideri que 
vostè com a alcaldessa –a més, se n’ha responsabilitzat vostè sola aquí davant de 
tothom– vagi fent. Però sobretot li dic: si aquest Ajuntament cedeix les dades del cens 
d’aquesta ciutat a favor d’un referèndum il·legal, com és el que es pretén fer –que no 
es farà– l’1 d’octubre, el grup municipal la denunciarà. Directament. I això sí que li ho 
dic i li ho anuncio avui. De la mateixa manera que ja hem posat en coneixement de qui 
havíem de posar en coneixement el decret que ha firmat, que no hauria d’haver firmat, 
perquè la Llei del referèndum, la convocatòria del referèndum i la Llei de transitorietat 
nacional també ja estan totes suspeses pel Tribunal Constitucional. El que sí que ja 
també li avanço és això del cens, perquè només tan sols per la Llei de protecció de 
dades vostè no pot donar les dades dels gironins i de les gironines a ningú, i menys en 
aquest cas a un procés electoral il·legal, en aquest cas un referèndum 
d’autodeterminació, que vostès pretenen fer. 
 
I acabo. El senyor Ribas en una intervenció deia que s’han fet passos que s’ha 
evolucionat en la política, que no es vol imposar el pensament únic; home, doncs, 
escolti, miri si han aconseguit entendre què és la política que han passat a la 
desobediència, a la coacció, eh? –a la coacció– i a l’amenaça, perquè el seu president, 
el senyor Puigdemont, amenaça els alcaldes que no pensen com ell i que no 
entregaran i que donaran suport als col·legis electorals, cosa que també li demano, 
senyora Madrenas, que tiri enrere la seva decisió de cedir els locals electorals 
d’aquesta ciutat per a un referèndum il·legal. 
 
I ara sí que acabo: atès que vostè ha parlat en el primer punt de l’ordre del dia d’un 
decret que avui no anava en aquest Ple, perquè és firmat de l’1 de setembre i només 
teníem els decrets fins al 31 d’agost, li demano, si us plau, que ens doni ja directament 
–li ho hem demanat per escrit, ho vam entrar divendres, però ja li ho demano també 
ara– accés a tot l’expedient en relació amb aquest decret, tot el que està derivant i 
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molt concretament els informes jurídics, que ens consta que ja s’han fet des de la 
Secretaria d’aquest Ajuntament. 
 
En aquests moments no ens ha respost, no sabem la petició que li hem fet per escrit, 
jo avui li prego aquí en el Ple i públicament que, si us plau, demà mateix ens faci 
arribar o ens doni accés a poder, doncs, saber què diuen els informes jurídics que 
s’estan fent des de la Secretaria d’aquest Ajuntament, derivats de totes les accions 
que vostè està fent donant suport a un acte il·legal com és el referèndum de l’1 
d’octubre. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez… 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (Ciutadans): Sí, gràcies, alcaldessa. Hemos recibido 
quejas de la poca iluminación, y además lo hemos comprobado, de algunas zonas del 
parque Migdia. No sé si tienen constancia y si tienen prevista alguna actuación de 
mejora. 
Y esto es para el señor Berloso. Ya sé que somos pesados con el tema de la limpieza 
de nuestras calles y de nuestros barrios. Pero la verdad es que tenemos un verdadero 
problema con la limpieza y no se soluciona. Todos hemos visto hace unos días una 
publicación en los diarios sobre un estudio elaborado por una empresa externa a 
l’Ajuntament, que el 41 por ciento no es satisfactorio después de pasar los operarios. 
De verdad que tenemos un problema con la limpieza; no sé si están buscando alguna 
solución o nos volverán a decir, a la oposición, o que no es verdad o que es 
demagogia política. Pero la verdad es que necesitamos una solución ya. 
Por último, el festival Tempo: los vecinos se quejan de que no tienen horario de acabar 
–de acabar los conciertos, quiero decir–, del exceso de ruidos a altas horas de la 
madrugada y de que han enviado mails que son respondidos más tarde de los quince 
días que corresponde. Y que los vecinos llaman a la policía y no saben a qué hora han 
de acabar los conciertos. 
Muchas gracias.     
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Granados… 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Com vàrem llegir a la premsa el passat 1 de l’1 d’aquest any, Madrid i Girona i 
Barcelona són cada any les ciutats que costa més l’autobús, el transport urbà, de 
trenta-vuit ciutats analitzades. Girona repeteix com la ciutat amb un abonament de deu 
viatges més cars i com la tercera de la targeta mensual. En concret, usant l’abonament 
de deu, cada viatge als autobusos de Girona costa 1,07, un import que només és 
superat per Madrid, 1,83, i per Barcelona, que queda [...]. La resta de ciutats, els costs 
eren inferiors. 
 
Els més barats són Logronyo, 0,53; Salamanca és 0,59; Toledo, 0,60. La mitjana de 
totes les ciutats és 0,79, vint-i-nou cèntims per sota del preu de la ciutat de Girona. 
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Pel que fa a l’abonament mensual, a Girona val 47,15, el tercer preu més alt de l’Estat 
espanyol, només darrere Madrid, amb 54,60, i Barcelona, 52,75. La mitjana entre totes 
les ciutats analitzades situa l’abonament mensual en 37,97, més de vuit euros per sota 
del preu de Girona. 
 
Pensen fer alguna modificació, aquest equip de Govern, per afrontar aquest problema? 
I es podria, aquesta problema, plantejar a la Taula de Mobilitat anant a ajustar els 
preus perquè siguin més econòmics per a la ciutadania? 
Gràcies. 
La segona pregunta és: hem rebut queixes de la gent que vol anar al Mutuam, que 
resulta que quan van amb vehicle, entrar molt bé, però sortir han d’anar a donar la 
volta a la rotonda a Sarrià. Si es podria fer alguna cosa. I ja ho vàrem dir una vegada 
al Ple, també el tema de l’autobús, perquè la gent, sobretot gent gran, la parada 
d’autobús última és al Trueta, si es podria fer alguna cosa perquè parés l’autobús allà 
al costat. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Costa… 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Sí, gràcies. Bé, va sortir al Diari de 
Girona, el dia 8 d’agost, que hi havia unes denúncies per un estand de l’ExpoJove que 
no es pot dir que sigui de secta destructiva, però sí que era molt sectari. I, bé, 
explicava el cas de cinc joves que…, bé, els varen estar menjant el cap. Jo, a banda 
del que vaig llegir al diari –que estava molt ben explicat, vull dir, que val la pena 
recuperar l’article–, també conec persones que els seus fills varen assistir a aquesta 
sessions, que, per cert, molt cares a més a més. 
 
Com que era una estand d’ExpoJove, penso que hem de ser molt curosos amb la gent 
que posa l’estand allà i que no tornin a passar aquestes coses. Ja sé que la llibertat 
d’allà on portes els teus fills, doncs, és de cadascú, però, és clar, vull dir que… Us 
recomano que llegiu l’article, perquè no en puc fer el resum perquè no tinc temps. 
Però, vull dir que tinguem en compte que ens haurem de mirar amb lupa a veure qui 
tenim a l’ExpoJove. 
 
Després, també va sortir al mes d’agost un problema sobre la gossera municipal, en 
què una persona va perdre el gos i el va buscar durant tot el dia ben desesperada, ja 
es pensava que no el trobaria; resulta que el gos estava a la gossera. Però és que, a 
més, el gos portava xip i ningú la va avisar, aquesta persona. Clar, el tema de la 
gossera ja ha sortit diverses vegades i potser caldria ja solucionar-lo d’una vegada per 
totes. Perquè, clar, perdre l’animal, tenir-lo identificat i que ningú t’avisi, la veritat és 
una mica greu. 
 
I, després, voldríem donar un agraïment a la gent, als treballadors d’aquest Ajuntament 
que estan a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana pel volum de feina que han de 
suportar i la sobrecàrrega de treball que tenen des de fa molt de temps. I, a banda 
d’això, també potser caldria ja que ens miréssim seriosament si la reforcem o no, 
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perquè si passem per davant d’aquesta oficina veurem la quantitat de públic que cada 
dia –cada dia, cada dia– està fent cua, perquè hi ha moltíssima gent. Per tant, si 
aquesta oficina ha quedat petita o no hi ha prou personal, ja comença a ser hora que 
la reforcem. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyor Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CDUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
aclarir que els regidors de l’oposició no tenim accés a cap expedient que faci 
referència a una persona en concret en aquest Ajuntament, per una qüestió de dades 
personals. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Jo li demano que deixi estar 
aquest tema. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Jo li demano que tinc dret a la 
llibertat d’expressió. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Jo li demano que deixi estar 
aquest tema si ho fa de forma pública. Continuï. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): No, només vull aclarir aquest tema, 
perquè quedi clar. I que només hem demanat si tenia relació o no amb l’Ajuntament. 
Com que vostès han dit que no, per nosaltres aquí s’acaba, s’ha acabat el tema. Era 
l’única pregunta que havíem fet, aquesta. 
 
Dit això, ens agradaria preguntar, perquè abans la senyora Planas deia que, clar, que 
ells governaven i que no podien ser inconscients. Ens agradaria saber si al cap d’un 
any i mig que el Centre Verd ocupés de forma per sobre del conveni l’espai que ha 
ocupat municipal, si finalment hi ha hagut algun tipus d’actuació o no i pagaran algun 
tipus de contraprestació pel fet d’haver estat divuit mesos en aquell terreny. 
 
Li hi dic a vostè, senyora Planas, perquè era vostè que parlava del tema en els plens; 
no el senyor Alcalá, ho feia vostè. 
 
En segon lloc, ens agradaria saber com està el tema del Modern, senyor Ribas, 
perquè com que ho han basat tot en el PEC i el PEC no arriba, ni avui ni demà. Havia 
d’arribar el maig, llavors havia d’arribar el juliol. Som ara al setembre i encara no ha 
arribat. Però el Modern vostès van decidir…, dic el Modern, perquè és un equipament 
cultural o era. Per això el miro a vostè com a regidor de Cultura, si ho ha de respondre 
algú altre… 
 
Clar, quan tot el projecte del Modern depèn de si PEC sí o PEC no, que era una de les 
crítiques que vam fer nosaltres, mentrestant hi podria haver hagut un debat que no 
s’ha tingut. Doncs, ens agradaria saber si pensen començar el debat a l’espera que hi 
hagi PEC o no. 
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Després, ens han arribat queixes, senyor Sastre, de la brutícia acumulada quan es 
troben a la zona de Pedret en què es troben el riu Ter i el riu Onyar. Ens han arribat 
queixes per part dels veïns de Pedret de la brutícia que s’acumula allà. Si hi ha 
actuacions, en pensen fer o no, previstes, en aquest sentit? 
 
Tot seguit, ens agradaria saber si la comissió sobre la gestió de l’aigua, que va tard i 
tard i tard i tard, la pensen engegar o no. Avui hem sabut que hi més persones 
investigades en la causa, fins a cinc persones que s’han incorporat com a investigats 
en la causa judicial. Però el tema es va fent gran i la comissió de treball a què vostès 
es van comprometre a crear no es crea i ens agradaria saber què passa. 
 
I, finalment, nosaltres li volíem dir, senyora alcaldessa, com li hem transmès en forma 
privada, que no faci cas a cap de les amenaces de la senyora Veray. Té el nostre 
suport davant de la por, de l’amenaça, de la repressió, de la coacció, de la violència, 
de l’únic que sap fer l’Estat espanyol, que és prohibir fins i tot actes de debat a Madrid. 
Ara ja no en tenen prou a entrar en setmanaris, a investigar impremtes, sinó que 
prohibeixen actes de debat. Té el nostre suport. I li tornem oferir, nosaltres ens vam 
oferir per signar el decret i el que fes falta, i ens hagués agradat que avui el haguéssim 
pogut fins i tot votar tots els regidors per posar-nos al seu costat i dir que assumiríem 
les mateixes conseqüències que vostè, senyora alcaldessa, pugui assumir. Nosaltres 
estem disposats a assumir-les totes, les mateixes que vostè. I, per tant, estem 
disposats a fer tot allò que ens demani per garantir el dret al referèndum el dia 1 
d’octubre. Li ho hem dit en privat i avui volíem aprofitar per dir-li ho en públic en aquest 
Ple: no es faci enrere, tindrà tot el nostre suport per fer el que faci falta el dia 1 
d’octubre. 
Gràcies. 
 
(L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Pèlach.) 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Darrerament hem llegit a la 
premsa que Girona Acull, una entitat que entenem que és referent a la nostra ciutat en 
temes de lluita pels drets de les persones refugiades, que fins i tot vostès mateixos, 
doncs, hi recorren quan hi tenen interès, ha criticat la inacció de l’Ajuntament en 
diferents casos de persones refugiades que tenim actualment a la nostra ciutat. 
Llavors, això és una pregunta i voldríem saber per què tots aquests recursos que en el 
seu moment la senyora alcaldessa va dir que estaven a disposició d’una nena que 
havia de venir i que havien conegut i que els havien informat –no sé com va anar–, 
però va ser una bona estona que ens explicava el cas d’aquesta persona que vostès 
estaven disposats a acollir a la nostra ciutat. Per què no es poden posar tots aquests 
recursos ara a mans i a disposició de les persones que tenim actualment en el centre 
d’acolliment de la Sopa en un espai que no és –no és– l’adequat per atendre aquestes 
persones refugiades que arriben a la nostra ciutat, i que per motius diversos no es 
poden acollir, almenys de manera immediata, al previst a nivell estatal, al programa 
estatal previst. 
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Llavors, també voldríem fer un prec que s’activi de manera immediata i ja de forma 
definitiva el protocol de clàusules ambientals. És un protocol que partim, doncs, d’una 
moció aprovada: es va fer el clausulat social, va quedar pendent l’ambiental. Vam 
quedar d’acord que el reprendríem. Hem fet, em penso, dues reunions molt espaiades 
en el temps; la darrera fa més d’un any. Ens agradaria que s’activés de manera 
immediata. Ens sembla que ja és imprescindible que s’activi. 
 
També dir que aquest estiu el centre s’ha tornat a quedar sense biblioteca. De fet, 
biblioteca probablement fa molt de temps que no en tenim, perquè el que es va posar 
en comptes d’una biblioteca és un punt de lectura que a l’agost ha quedat tancat. Ha 
quedat tancat, mentre a la resta de la ciutat, doncs, tenien biblioteques obertes; aquí 
ha quedat tancat. Un centre que ja té uns horaris reduïts, té unes limitacions 
importants i que, a més a més, resulta que tot l’agost ha quedat tancat.  
 
Ens agradaria saber, per tant, perquè sembla que hagin deixat tancat aquest tema del 
trasllat de la biblioteca Ernest Lluch fent aquest punt de lectura. Però nosaltres creiem 
que un punt de lectura no és una biblioteca –m’imagino que hi estan d’acord–, per tant, 
demanem que s’activi també aquest trasllat de la biblioteca a la Casa de Cultura. 
 
També insistir en un tema que ja havia sortit en el Ple, però no s’ha resolt –miro la 
senyora Paneque, perquè n’hem parlat amb ella en alguna ocasió–, i és els cotxes que 
pugen a la vorera davant d’una ortopèdia a la carretera Barcelona. L’altre dia, fins i tot, 
vaig veure com el cotxe obligava una persona que estava esperant al pas de zebra a 
enretirar-se a la vorera perquè pogués pujar. És un pas zebra molt transitat i és 
realment perillós. Perquè igual que aquella persona va esperar, l’altre hagués frenat; 
podria haver-hi hagut un accident. Em penso que és important i que és un tema que 
cal parlar amb aquest establiment perquè avisi, doncs, també els seus clients que 
aquest no és un espai d’aparcament i que és perillós que facin això. 
Ja està, era tot això. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC – MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la primera 
pregunta té a veure amb la comissió que es va crear per replantejar el reglament dels 
pressupostos participats. I voldríem saber, ja que en el seu moment els grups 
municipals no hi vam poder participar, en quina situació es troba aquest reglament i 
quan està previst que es pugui posar, doncs, a debat amb els nostres grups. 
 
L’altre tema té a veure amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible: hem vist que a la 
web, doncs, anuncia que del 16 al 22 de setembre, si no ho recordo malament, hi 
haurà la setmana de la mobilitat sostenible. Allà es dona informació de les activitats. 
Però el que ens havia sobtat de fet, i per això hem entrat a buscar-ho, és que no 
havíem vist difusió, com altres anys, de les activitats que es fan, com a mínim, en una 
mesura semblant al que es feia els altres, que tampoc era molta, però que sí que ens 
sembla que aquest any, com a mínim, no l’hem vist gaire. I, per tant, era preguntar a 
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veure si s’havia fet la mateixa difusió de les activitats que s’emmarquen dins d’aquesta 
setmana. 
 
L’altre tema, l’altra pregunta té a veure amb una campanya que jo crec que és bastant 
antiga, però que encara està viva, jo diria, per la voluntat dels veïns de la ciutat, que és 
aquells adhesius que es posen a la bústia de «publicitat aquí no» o una cosa així, no?, 
que es va fer en el seu moment, crec, en col·laboració amb l’Associació de 
Naturalistes de Girona, que potser per la raó que sigui no es podria fer de la mateixa… 
Sí, ens els adhesius se cita l’associació. Però potser no es podria fer de la mateixa 
forma pel motiu que sigui, però que veient que són els mateixos veïns que es 
fotocopien aquests adhesius o a vegades els fan grossos o en forma de placa de 
metacrilat, d’altres vegades són adhesius fets manualment i enganxats a la bústia i 
que la manera de fer-ho, doncs, sembla que és aquesta, perquè des de l’Ajuntament 
no se’n proporciona, doncs, a veure si es pogués replantejar aquesta campanya i 
tornar-la a impulsar, perquè, certament, tenia bona acollida entre la ciutadania. Que 
tenia una segona part que era poder denunciar les empreses que incomplien aquesta 
indicació de «publicitat aquí no» a les bústies. 
 
La següent pregunta té a veure amb el Pla especial de les hortes de Santa Eugènia. 
És un pla especial que per la part urbanística contemplava la desaparició del vial de 
Santa Eugènia. La mancomunitat aquesta setmana, que ha sigut la festa de Sant 
Eugènia, va organitzar un acte, dimecres passat, i en aquest acte, doncs, se’ns va 
demanar que traslladéssim al Ple dues preguntes ben clares, eh? Una té a veure amb 
com és que el pla especial, que fou aprovat i derogat posteriorment per un defecte de 
forma, perquè no s’havia publicat completament al pla general, per tant, es va haver de 
tornar a aprovar en aprovació inicial abans del 2011, crec en l’últim Ple abans de les 
eleccions del 2011. Es va fer l’aprovació inicial, però l’actual equip de govern no ha 
donat continuïtat a aquest tràmit urbanístic i, per tant, es troba, malgrat que a la web 
de l’Ajuntament, a l’espai que parla de les hortes de Santa Eugènia, posa que hi ha un 
pla especial i posa l’enllaç i tot, si es va al portal urbanístic, diu que només hi ha 
l’aprovació inicial. I, per tant, no és vigent. És a dir, el vial, de fet, encara existeix. 
 
I, a més a més, en el primer Ple o en el segon després d’aquelles eleccions, i, per tant, 
penso que era octubre o novembre de 2011, en aquell Ple es va aprovar una moció 
que demanava eliminar el vial de les hortes de Santa Eugènia. I aquella moció va ser 
aplaudida, els veïns la recorden. I, per tant, la sorpresa ha sigut ara quan han mirat a 
veure si el vial encara hi era o no i el vial hi és; si vas al planejament vigent de 
l’Ajuntament de Girona, el vial està dibuixat, trepitja les hortes de Santa Eugènia i està, 
doncs, dibuixat en el planejament. Per tant, és vigent. 
 
Perquè aquella moció deia que instava a modificar el pla general per eliminar el vial i 
això no s’ha fet, no? I, per tant, voldríem saber per què no? 
 
I per últim, tal com vam preguntar l’any passat, s’acosta l’octubre, hi haurà el 12 
d’octubre, voldríem saber si aquest any, amb una mica més de previsió, podríem 
acordar que aquest Ajuntament obrís i que no fer el que vam fer l’any passat, que va 
ser com una cosa una mica estranya. No cal que m’ho respongui ara si vol, però sí que 
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demanaríem, és un prec, que el 12 d’octubre aquest Ajuntament pogués obrir d’alguna 
manera que no compliqués la vida, doncs, als funcionaris. Però sí que pogués funcions 
i, per tant, solucionar o millorar la situació de l’any passat. 
Doncs, ja està. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. El senyor Albertí… 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Molt breument, 
dues qüestions. La primera és un tema sobre la mobilitat del camp del Girona, però 
concretament a dins del camp del Girona. Jo és un neguit que tinc des de fa molt de 
temps, i l’he expressat alguns cops en aquest Ple, que tinc companys, coneguts, amics 
que van en cadira de rodes i no poden accedir encara avui al gol nord, no hi poden 
accedir, hi ha escales i no s’hi pot accedir. Hem d’ajudar-lo a pujar la cadira de rodes 
fins allà dalt. Sé que el camp és municipal, però està cedit al Girona, però em sembla 
que haurien de fer alguna acció propositiva i, bé, que no continuem mantenint aquesta 
xacra que persones amb mobilitat reduïda no puguin accedir, doncs, a gaudir del futbol 
a la nostra ciutat. 
 
I una segona qüestió: ahir a Barcelona, mira que n’hi havia, de gent, doncs, 
casualment trobem uns veïns que eren usuaris del Casal de la Gent Gran del Mercadal 
i ens expressen el seu neguit perquè se’ls havia promès que l’1 de setembre tindrien el 
local preparat a la plaça Jordi de Sant Jordi i encara no està acabat. Jo recordo, i m’ho 
desmenteixi, si us plau, senyora Paneque, però haver parlat amb vostè, devia ser al 
començament d’agost que parlava amb vostè i m’havia dit: «No pateixis que l’1 de 
setembre allò estarà acabat.» I, bé, és senzillament saber en quin estat es troba 
aquesta situació. 
Gràcies 
. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Gràcies. Senyora Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Una 
pregunta de cultura que em penso que li interessarà: va haver-hi l’exposició, a la Casa 
Pastors, del Fons Fidel Aguilar, i es va acabar abans-d’ahir, si no m’equivoco. Una 
exposició magnífica, eh? Sabem que hi ha moltes peces d’aquestes que han estat 
exposades que no eren de la ciutat, sinó que han estat cedides temporalment, però 
realment el Fons Fidel Aguilar de la ciutat és molt important, i és prou important 
pensem per replantejar-se o començar a pensar si no podria haver-hi una exposició 
permanent de Fidel Aguilar. Podria ser en una sala de la Casa Pastors quan la Casa 
Pastors estigui arreglada o podria ser, doncs, en un altre museu de la ciutat. Perquè, 
és clar, el fons Fidel Aguilar és molt important, crec que seria de justícia que la ciutat 
tingués exposades permanentment totes aquestes peces. I, evidentment, el que ens 
dol molt és saber que ara aquestes peces seran embalades i, doncs, tornaran als 
magatzems de les brigades. Això realment, doncs, ens dol. 
 
I, després, una altra pregunta molt breu: vostè ha parlat ara fa un moment que el mapa 
cultural de la ciutat, ha dit, està en dansa. Bé, saber si aquesta dansa ja s’està acabant 
o encara no. 
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Dues preguntes de neteja. Bé, la primera és sobre els informes de satisfacció de la 
neteja dels barris. No hi són tots els barris, és a dir, no es pregunta a tots els barris si 
la gent està contenta o no està contenta. I el que nosaltres voldríem saber és si a partir 
d’ara hi ha el projecte d’anar preguntant tots els barris o se seguirà fent així que hi ha 
alguns barris que no són preguntats per si els sembla bé o no els sembla bé com 
queda la neteja dels barris. 
 
I un altre tema de neteja és sobre el pont de Pedra –el pont de Pedra–: doncs, vam 
trobar una persona que ens va fer adonar d’unes filtracions que hi ha en un dels pilars 
del pont de Pedra, unes filtracions una mica estranyes, que cau aigua i hi ha allà com 
un engrut de pedra i d’això, de líquens, eh? Bé, això ens sembla important i fins i tot 
perillós. Però és que, a més a més d’això, el pont és molt brut, la pedra del pont és 
molt i molt bruta. Penseu que vist des de la plaça Catalunya és un pont molt 
fotografiat. A més, hi ha unes lletres que haurien de brillar, que si fóssim a París 
aquelles lletres enlluernarien, que parlen de quan Isabel II, l’any 1856, el va inaugurar; 
aquelles lletres no es llegeixen, no es llegeixen gens. 
 
I dues preguntes més. Fa un any vam aprovar –fa un any, perquè el temps passa molt 
de pressa– una moció per aprovar el salari mínim de ciutat, i entre altres acords, 
aquesta moció deia que la Taula per a la Promoció Econòmica havia d’engegar un 
procés de diàleg amb els agents econòmics i socials per començar a treballar la 
sensibilització sobre el tema. I voldríem saber què s’ha fet fins ara. 
 
I l’última pregunta: fa uns mesos també es va aprovar una moció per estudiar la 
instal·lació de nous lavabos públics al carrer, i voldríem saber també en quina fase 
està aquest estudi. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, em 
sembla que…, bé, del nomenclàtor no hi havia res, jo crec que ja directament passem 
al senyor Sastre. Endavant. 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Salellas, 
només una petita puntualització: quan parla de brutícia a l’aiguabarreig, he entès, ben 
bé a què es refereix com a brutícia: sòlids flotants...? Què? 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): No m’han concretat… O sigui, un 
grup de veïns m’han contactat per dir-me que havien vist, entenc, deixalles de diversos 
tipus; no li sé concretar si són sòlids flotants, plàstics –no sé si per plàstics també entra 
sòlids flotants… (veus de fons) Doncs, sí, entenc que són deixalles diverses. 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): No, era més que res, perquè a vegades «brutícia» 
és un tema molt genèric i a vegades fins i tot s’utilitza a la mateixa vegetació, en 
alguns casos. Més que res per això.  
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Ara fa poc temps en aquesta zona es va fer ja una primera neteja, per dir-ho així, 
perquè s’havia anat «colmatant» amb el pas del temps de vegetació; es va tallar 
aquesta vegetació i tota aquesta zona s’ha anat alliberant d’espai, perquè al final tot el 
flux d’aigua no quedés aturat. 
 
Si estem parlant de sòlids flotants, de moment no ens ha entrat cap avís. Sí que és 
veritat que més endavant, a la zona de l’Aurora, la mateixa escorrentia del riu és una 
zona que allà s’acaben acumulant moltes vegades molts de sòlids. És exclusivament 
la llei de la gravetat. I allà amb una barca es neteja una vegada a la setmana. En tot 
cas, el que podem fer és farem una visita a aquesta zona d’aquí, els tècnics –de 
moment no en tenim constància–, i si veiem que hi ha alguna problemàtica es farà 
netejar. 
Ja està. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. De Girona Acull, 
respondrà la senyora Paneque. I ja directament el senyor Ribas. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, respecte a Ciutadans, que havia plantejat això 
del soroll a Tempo, ho mirarem, no em consta ni en els correus electrònics ni a les 
queixes, i sobretot ho mirarem, perquè aquest any havíem fet el canvi d’ubicació de 
l’escenari justament per evitar-ho. Per tant, ho revisarem, com també revisaré aquests 
famosos correus que diuen que no s’han contestat. 
 
El Modern, senyor Salellas, ho repeteixo, en quinze dies té la resposta –en quinze dies 
té la resposta. És així. D’acord? 
 
El punt de lectura, és una pregunta que encara no he entès quina era la pregunta 
realment, si perquè havíem tancat el punt de lectura, que no es vol el punt de lectura, 
que es faci el trasllat d’Ernest Lluch… Bé, en definitiva, intento contestar-ho tot. 
 
I em sembla que en el passat Ple la senyora Maria Mercè em va fer la mateixa 
pregunta i ja la vaig contestar. Vaig explicar que finalment ja s’ha arribat a un acord 
entre els tècnics de la Diputació i de l’Ajuntament de Girona, s’ha fet ja la proposta del 
nou conveni de la cessió dels espais que permetrà poder executar les obres…, bé, 
acabar el projecte i executar les obres de la nova biblioteca a Casa de Cultura. I, per 
tant, estem pendents que la Diputació –i això l’informarà el seu company, com a 
diputat segur que ho sabrà a vegades potser més ràpid que jo– signi el nou conveni de 
la cessió dels espais, i a partir d’aquí ja podrem fer el pla financer amb l’alcaldessa i 
començar a definir la distribució econòmica per començar a executar les obres de la 
nova biblioteca. I, evidentment, el trasllat d’Ernest Lluch es farà com més aviat millor i 
som els primers interessats, però quan estigui habilitat l’espai. 
 
Casa Pastors, magnífica. Tant és així que avui ens demanaven mantenir-la. El que 
passa és que obrir Casa Pastors o qualsevol museu requereix, doncs, persones allà i 
és un cost i tal. I avui un membre d’aquest equip de govern em preguntava que hi 
havia una petició de poder-la allargar un temps més. Bé, demà ho estudiarem. 
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I estic d’acord amb vostè que hauríem de mantindre el fons. Home, ja que abans ha 
sortit un determinat museu, preferiria tindre un espai Fidel Aguilar que no potser un 
altre tipus d’espai, però això cadascú són les seves voluntats, no? 
 
Però, bé, ho estudiarem. De totes maneres, l’espai és el que tenim, Casa Pastors té 
els metres que té, i ara quan acabem tot el projecte, que en breu tindrem, doncs, 
podrem començar ja a estudiar el pla funcional museològic que permetrà distribuir-ho. 
I finalment, acabar, estaran convocats…, si no han estat ja convocats avui, aquesta 
setmana han d’estar convocats ja a la reunió amb en Jaume Colomer per fer i tindre ja 
l’esborrany del mapa cultural previ. Ho sé perquè vaig parlar amb ell, que havia de 
concretar les dates amb ell, i han d’estar convocats…, al llarg d’aquesta setmana han 
de tindre el dia de la convocatòria en què ens reunirem amb tots els grups, portaveus. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): La senyora Muradàs, no sé si hi 
havia res. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, hi ha una qüestió que ha preguntat el 
senyor Albertí, que és veritat que ja ens ha fet el comentari altres vegades. També, 
com hem comentat altres vegades, allà tenim una dificultat: que vostè ja sap que és la 
graderia visitant; per tant, no és només una qüestió d’obres, sinó també un tema de 
seguretat. De tota manera, tenim una reunió pendent amb el Girona i, evidentment, 
amb els tècnics de l’Ajuntament, bé, doncs, mirarem a veure si es pot donar resposta a 
aquesta necessitat. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Plana… 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Quant a la pregunta que feia la senyora Costa 
d’aquesta entitat que portava actuacions una mica irregulars dintre d’ExpoJove, en 
som coneixedors. De moment, no hi ha hagut cap denúncia. N’hem estat fent el 
seguiment, però si hi ha qualsevol queixa o qualsevol denúncia, nosaltres llavors ja 
actuaríem. Però, vull dir que estem al cas i n’hem fet el seguiment. 
 
I, llavors, quant al salari mínim de ciutat, per part meva dir que ho estem acabant de 
treballar amb el regidor d’Ocupació i que ho portarem com a proposta si no és en 
aquesta propera Taula d’Empresa, Indústria i Ocupació, serà a la propera. Però, en tot 
cas, si vol acabar d’explicar-ho el regidor… 
 
Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): No, més que tot explicar més que 
nosaltres, no sé si sap quan fem programes, el «Girona Actua», per exemple, es dona 
el salari mínim i, és clar, fins que no es posi el salari mínim a mil euros…, ja sap que 
estem als set-cents, no? Però quant als programes de la Generalitat que puguin arribar 
a fer el pagament complet, doncs, ja nosaltres hi estem molt interessats. Per exemple, 
el programa que es diu «Treball i formació», que ja arriben a cobrar mil euros. O sigui 
que nosaltres apostem per aquest programa, que la Generalitat intenta fer aquest 
esforç. I en aquest cas, ja van cobrar mil euros tots els que han treballat amb aquest 
programa. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Ara la tinenta 
alcalde senyora Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC – CP): Sí, moltes gràcies. Respecte al manifest 
que va aparèixer o a les queixes de Girona Acull, immediatament ens hi vàrem posar 
en contacte, perquè ens va estranyar molt, que feia quinze dies precisament havíem 
tingut una reunió amb alguns dels representants de la plataforma. Els tècnics de l’àrea 
es reuneixen cada quinze dies aproximadament amb ells, i justament les converses 
estaven en el punt de veure de quina manera podien col·laborar amb el seu cos de 
voluntariat. 
 
Jo els demanaria, si volen en parlem en comissió informativa i on vulguin, perquè 
s’estan donant algunes situacions delicades i poc desitjables per part de membres o 
no, pròxims o no a la plataforma Girona Acull, com és –i en tenim constància, perquè 
les famílies ens ho han fet arribar– pressions a algunes famílies perquè denunciïn 
certes situacions. I hem de ser molt curosos. Les famílies amb menors habitualment, 
com saben, les tenim allotjades els menys dies possibles i si pot ser cap, i els dirigim a 
hostals, a pensions amb qui tenim convenis fins que es troba aquest allotjament. Però 
com vostès saben molt bé també, aquestes famílies no totes tenen la condició de 
refugiats reconeguda i no totes tampoc, o aquestes persones, compleixen criteris per 
entrar dins el programa nacional de refugiats. Llavors, estem parlant de situacions 
diferents. 
 
Per tant, jo els pregaria també cert rigor en parlar. I jo crec que tots som conscients de 
les situacions delicades que estan vivint algunes d’aquestes persones quant a 
regularització o regulació de la seva situació, i que, per tant, cal distingir quan vostès 
parlen de refugiats, d’acord?, hi ha persones que estan en petició d’asil, hi ha 
persones a qui se’ls ha denegat l’asil… Hi ha moltes situacions. I, per tant, jo els 
demanaria que fóssim curosos.  
 
Amb la plataforma Girona Acull o amb les persones que estan interlocutant amb els 
nostres tècnics no hi ha cap problema. I, per tant, si vostès coneixen algú que té 
alguna problemàtica concreta, doncs, els pregaria que ens ho fessin arribar, perquè 
dia a dia intentem resoldre tots aquests casos que ens arriben. 
 
I respecte als cotxes –perquè és cert que és un tema que vostès ens havien fet arribar, 
concretament vostè, senyora Pèlach–, hi ha hagut alguna sanció si ha calgut i si el 
cotxe ha estat mal estacionat. Si vostè veu en algun altre moment, aquesta situació, li 
prego, si us plau, que truqui immediatament al 092, d’acord?, perquè ens hi dirigirem. 
És a dir, quan s’hi ha estat…, el que no podem tampoc és tenir, com es pot imaginar, 
un agent municipal les vint-i-quatre hores. Si vostè veu aquesta situació, 
immediatament truqui al 092. 
 
I amb l’establiment, tal com vàrem parlar, doncs, també s’hi ha interlocutat i també s’hi 
ha parlat. Altra cosa és que potser la persona no pot sortir al moment a avisar. Ho farà 
si són clients seus, efectivament. 
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Però, en tot cas, si vostè ho veu, és el que li demano. 
 
Respecte al Mercadal, senyor Albertí, jo, si ho recorda, li vaig dir inici de curs, 9 de 
setembre. Inici de curs. I ho vam dir perquè ara en aquests moments estem amb 
inscripcions. L’adjudicació, quan li vaig aquell dia, ja està feta i les obres potser ara el 
regidor Alcalà li podrà aclarir. 
 
Com sap també vostè, les de la primera planta estan absolutament acabades, el 
trasllat està finalitzat i queda acabar aquesta part de dalt, que quan hi hagi l’inici 
d’activitats a l’octubre ha d’estar finalitzada. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Ara el senyor 
Berloso. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Vázquez, 
el que ha sortit, jo li dic el contrari, vull dir, un 59 per cent dels ciutadans de Girona 
estan contents de la neteja i un 41 per cent són els que no estan, vull dir, satisfets per 
diferents causes. 
 
Jo imagino que vostè ha quedat una mica ancorat en aquell dia encara amb aquella 
visita que va fer suposo, diguem-ne, amb la gent del seu cercle, vull dir, que ens va 
portar totes aquelles fotografies, que després es va vindre, vostè era a dalt i li vàrem 
solucionar. No sé per què diu això. 
 
Nosaltres cada dia fem una autocrítica, la fem, una autocrítica, i ens reunim i treballem 
per anar millorant. Sabem que encara es pot millorar la neteja i ens estem esforçant en 
això. És tant que setmanalment, vull dir, els tècnics de la casa responsables de la 
secció de neteja se reuneixen amb Girona + Neta. Una vegada al mes ens ajuntem els 
tècnics i els polítics i la gerència de Girona + Neta per tractar els temes. 
 
I, després, dues vegades al mes em reuneixo, ens reunim, junt amb la cap de secció, 
amb el comitè d’empresa de Girona + Neta. I ho fem, sí, sí, des de fa un any. 
Precisament avui –precisament avui– hem tingut aquest dematí, i ara per al 12 de 
desembre és la propera que hem quedat convocats, vull dir, doncs, una manifestació 
per banda del comitè d’empresa dient que en podia fer ús i que, en tot cas, anunciés 
en aquest Ple d’avui que estan plenament d’acord amb allò que vaig manifestar quan 
vaig anunciar en aquesta famosa roda de premsa, que en vàrem donar compte, i 
vostès se n’assabenten potser del que els interessa assabentar-se –i perquè està 
penjat tot a la web, i nosaltres, vull dir, hi hem donat una transparència que ningú hi 
havia fins aquest moment que hi ha aquest Govern–, vull dir, doncs, estan totalment 
d’acord que per solucionar aquest problema ja no es tracta més de posar-hi ni més 
diners, que si s’amplia, evidentment, o personal, sinó de demanar la col·laboració 
ciutadana. I se’ls ha adjuntat les actes que fa aquesta empresa que controla la qualitat 
de neteja i que és la que ha fet aquesta estadística. I aquí, doncs, ve indicat que, 
diguem-ne, la percepció de brutícia que hi ha, que manifesta el daixò és perquè troben 
burilles, perquè troben xiclets, perquè troben caques i pipins de gossos. 
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Ara hem encetat una campanya per tota aquesta qüestió de gossos i tal i n’hem 
anunciat una per sensibilitzar, vull dir, de la col·laboració que algú vol interpretar que 
és un traspàs de responsabilitats. Hem demanat una col·laboració a la participació 
ciutadana, perquè si no hi ha aquesta col·laboració, difícilment podrem corregir, per 
més persones que hi posem, vull dir, la qüestió de neteja. 
 
La senyora Costa parlava d’aquest gos que està xipat i tot això. M’estranya. Nosaltres 
li agrairíem i els agrairíem que, en tot cas, quan se troben en una situació 
d’aquestes… Perquè, està clar, m’anuncia «m’han dit», i jo no li puc contestar. Jo no 
puc contestar «m’han dit»; jo li dic que el servei, vull dir, que porta tota la qüestió de 
gossos, gats i tot això, la tècnica que ho porta aquí contesta automàticament. Vull dir, 
si han trobat el xip, la policia ens passa la identificació, se fa una carta i una telefonada 
al propietari. Una altra cosa és que potser el domicili que se pot tindre aquí l’hagi 
canviat i no l’hagi comunicat o, vull dir, en faci un cas omís. 
Està clar, vull dir, generalitzar i mai concretar qui és, doncs, difícilment podrem trobar 
solucions. (Veus de fons.) Jo li estic contestant allò que vostè em planteja. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Costa, li demano que no 
intervingui. No li pot donar resposta concreta a aquest cas, evidentment, perquè no ha 
concretat de quin cas es tracta. No és més que això. 
Endavant, senyor Berloso. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Llavors, vull dir, al senyor Salellas, el senyor 
Salellas ha estat per allò de la comissió de l’aigua, que no ens reuníem. Bé, aquesta 
sempre hem dit que estàvem esperant que se constituís aquesta comissió tècnica i 
que després, en tot cas, com que no pot ser, diguem-ne, d’investigació de no sé què, 
sinó de seguiment si la comissió oficial està fent la seva feina, doncs, de moment 
encara no està constituïda. Així que estigui…, l’endemà que estigui constituïda, jo li 
garanteixo que convocarem aquesta segona comissió. Sí, senyor, ho vàrem parlar i jo 
li vaig dir el dia que vostè estava aquí en el pont de Pedra amb Girona… –com ho 
diuen allò? «Aigua és vida»–, donant els papers. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): És un dubte: no està constituïda la comissió 
d’intervenció tècnica? 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No, en aquest moment… (tall en l’enregistrament) 
Sí, sí, no es posi les mans al cap. Sí, sí, si està constituïda deu ser de fa poc temps. 
 
Així que veritablement tingui vida, jo ja li garanteixo que daixò. (Veus de fons.) 
 
Respecte, senyor Terés, als pressupostos participats, o sigui, no som nosaltres qui 
convoquem, és aquesta comissió. I vostès o nosaltres, tots els grups polítics no som 
en aquesta comissió, perquè, vull dir, les associacions de veïns varen determinar que 
no hi volien representació política. Per tant, en el moment –vull dir, doncs, els tornaré a 
trucar– que ens diguin «feu-nos aquesta convocatòria de treball d’aquesta comissió», 
doncs, es reunirà. Nosaltres, i ja ho vaig dir em sembla el Ple passat o l’altre, que hi va 
haver pregunta sobre el mateix, no fem res més que la secretaria del que es discuteix 
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allà a les associacions de veïns, que varen ser escollides, senyora Pèlach, que va ser 
en una reunió que portava la responsabilitat el senyor Cristóbal, en la qual el 
vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de la Ciutat de Girona no volia 
que vostè parlés i li volia retirar la paraula. I allà va quedar escollida, el que van 
determinar les associacions de veïns, la comissió, les vuit o deu persones que havien 
de constituir aquesta comissió. 
 
I aquesta comissió s’ha reunit, no sé ara exactament, set o vuit vegades, i queden uns 
punts, vull dir, que es van deixar per després de tot el procés d’aquest any dels 
pressupostos participats. I suposo que en breu ens diran que se convoqui i s’acabarà 
de treballar el nou reglament. (Veus de fons.)  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Jo els demano que no 
intervinguin. Senyora Pèlach, no poden intervenir, no és un debat això. Vostès han fet 
una pregunta, una proposta i se’ls dona una resposta o es diu si s’accepta o no la 
resposta. (Veus de fons.) Senyora Pèlach, guaiti, doncs, li demano que no intervingui 
en el torn de precs i preguntes, jo li ho demano. (Veus de fons.) Doncs, molt bé. 
Continuï, senyor Berloso. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies. Senyora Roca, els informes de 
satisfacció, vull dir, aquesta empresa, Datambient, està contractada per unes hores al 
mes, en les quals no queda en el contracte, que ara, vull dir, venç i se clarificarà de 
diferent manera. Se fan dues o una mitjana de dues visites, eh?, de dos carrers al dia. 
La UMAT, ho vàrem demanar, la ciutat de Girona té 899 carrers, fàcilment podem fer 
una operació: s’inspeccionen uns 480 carrers a l’any, per tant, necessitem dos anys 
per fer-se tots els carrers de la ciutat de Girona. Se faran tots els carrers de la ciutat de 
Girona, però sí que avui vull fer constatar que ni Girona + Neta ni l’Ajuntament, l’Àrea 
de Sostenibilitat, Medi Ambient, tal, tal, tal, vull dir, nosaltres no sabem quines són les 
visites que farà aquesta empresa cada dia. Quan les acaba de fer ja tenim 
automàticament el resultat de la visita que ha fet, el «parte» i tot això. Però nosaltres 
no sabem, no diem: «Ves a aquest barri, ves a aquest altre, ves a aquest carrer o ves 
a aquest altre.» 
 
Sí que amb la volta dels anys, vull dir, doncs, sabran la inspecció de tots els carrers, i 
que, bé, la continuarem mantenint, aquesta imparcialitat, aquesta, diguem-ne, 
independència d’aquesta empresa que fa aquest control de qualitat, perquè no sigui 
teledirigida a aquells carrers que nosaltres sabem o entenem o que estan millor que no 
pas uns altres. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, perdó. Després queda això, la qüestió del pont 
de Pedra, sí, la neteja de la pedra i tot això: no tenim contractada aquesta qüestió, la 
parlarem en govern. I aquesta filtració, en tot cas, també demanarem que el senyor 
Alcalà s’ho pugui mirar. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Em sembla que ha estat la 
senyora Costa qui ha fet la pregunta de l’Oficina d’Atenció al Client. Dir que quan es va 
posar en marxa la digitalització, l’expedient digital, vàrem agafar dues persones, fa 
menys d’un any que hem agafat un reforç de dues persones, hi ha dues persones més 
a l’oficina. I també el que s’ha fet és unificar l’OIAC amb el registre, perquè amb la 
nova norma el registre sí que té tendència a baixar la feina i llavors, en unificar-se, 
aquesta gent podrà també fer funcions d’atenció al client. Per tant, estem treballant en 
això, perquè sabem que realment cada vegada hi ha més gent que ve, no? I, per tant, 
ja ho hem fet, de reforçar-ho. I si cal reforçar-ho més, ho farem. 
 
El senyor Salellas em preguntava el Centre Verd; no, no hem posat cap multa, perquè 
finalment ells…, nosaltres teníem un requeriment, ells l’han complert. És cert que l’han 
complert tard, aquest requeriment, però l’han complert, i per tant, per això no s’ha 
posat cap tipus de sanció –no s’ha posat cap tipus de sanció. No, no se n’ha posat. 
 
Pel que fa a la senyora Pèlach, el clausurat mediambiental que m’ha preguntat vostè, 
vàrem tenir l’última comissió fa uns mesos, ja fa temps que vàrem fer l’última comissió. 
I dir-li –ara ho parlo una mica de memòria–, però ho vàrem estar comentant amb la 
cap de contractació, que vàrem quedar que els diferents grups i entitats que formen la 
comissió ens havien de presentar una proposta –a la comissió es va parlar d’això, li ho 
dic de memòria, eh?–, però de qui havia de venir a la comissió, qui convidàvem a la 
comissió. Recordo que es va parlar d’això. I és cert que nosaltres no hem presentat 
propostes, però no n’ha presentat ningú més. 
 
De totes maneres, jo ho faré mirar, perquè a l’acta constarà, i la convocarem, però 
crec recordar que estem en aquest pas, però també no vull pas posar la mà al foc, 
perquè vull realment mirar l’acta i poder-ho esbrinar. Però crec que estem en aquest 
pas. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. I el senyor Alcalà. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Veray, en 
relació amb la senyalització de l’estació d’autobusos, ho estem treballant. El cap de 
l’estació també ens havia fet arribar la mateixa demanda que ens ha fet arribar vostè. 
Gràcies. 
 
El senyor Vázquez, la poca il·luminació de la zona Migdia, també ens han fet arribar 
alguna queixa, i jo vaig demanar que es fes la comprovació; estic esperant la resposta. 
Senyor Granados, sobre el tema del bus més car: cada any surt la mateixa notícia, 
cada any surt. I això s’hauria de mirar una mica en el cost global. Li explico, el bitllet 
senzill, sí, és car, 1,40; el que es pretén és que la gent utilitzi més el transport. I per tot 
això hi ha tot un ventall de targetes a les quals es poden adaptar les diferents 
possibilitats de mobilitat de les persones. Per exemple, hi ha les targetes gratuïtes per 
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al nanos de dotze anys, les targetes gratuïtes per a les persones més grans de setanta 
anys, inclús dels seixanta-cinc fins als seixanta-nou complint algunes condicions. 
Vostè no ha parlat de la targeta T25, trenta viatges a 12,5, la qual cosa representa 
0,45 euros. I en el cas que es comprin cent vint viatges, a 0,17. O la targeta de la 
universitat. O la targeta 50/30, multipersonal, que pots fer cinquanta viatges en trenta 
dies diferents persones. Vostè no ha comentat tot això. La notícia –la notícia– sí que 
ho reflectia, més en petit i més cap al final. Però, sí, evidentment, el preu és car, 
perquè es pretén que la gent utilitzi les targetes. La T10, que també de T10 n’hi ha 
dues. 
En algunes de les poblacions que vostè m’ha comentat jo he tingut l’oportunitat aquest 
estiu de viatjar-hi –i em fixo amb aquestes qüestions–, he vist allà en els preus de les 
parades, per exemple, persones més grans de setanta anys paguen el bus; preu 
reduït, però paguen. Aquí el donem gratuït. Desconec si els nanos de dotze anys el 
tenen gratuït o no. Però, vull dir que s’ha de mirar en el còmput en general. I dir-li 
també que els preus s’acorden dins de l’ATM.  
 
Evidentment, no hi ha cap problema per parlar aquests temes a la Taula de Mobilitat. 
 
Referent a l’aparcament del Mutuam, efectivament, la gent que surt del Mutuam han 
d’anar fins a la rotonda de Sarrià, per una qüestió de seguretat. De fet, tenim una 
demanda, i ja estem treballant amb l’Ajuntament de Sarrià, perquè, precisament, a 
l’entrada, a la qual es redueix la velocitat, hi ha hagut algun accident perquè a algú li 
han entrat pel darrere. Si fessin la maniobra al revés, seria molt complicat. Hi ha un 
tema de seguretat molt important, que no podríem permetre aquest gir a l’esquerra de 
forma immediata. Que facin una mica més de metres, però que surtin amb seguretat. 
Senyor Terés, referent a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la difusió 
d’aquesta setmana la fa l’ATM. De fet, nosaltres, els ajuntaments, ens sumem a 
aquesta campanya i nosaltres proposem també qüestions que ells reflecteixen. Però el 
que és la publicitat la imprimeixen ells i la treballen ells. Jo crec que aquesta setmana 
ja es començarà a donar-hi més difusió. Nosaltres sí que ho estem fent ja a través de 
les xarxes. 
 
I després, m’ha preguntat per què no s’han seguit els tràmits urbanístics del Pla 
especial de les hortes. Intentaré ser breu i concís, alhora que també confio que tothom 
quedi molt tranquil, perquè no hi ha cap tipus d’alarmisme, i ara li ho explico. 
 
El nostre Govern, l’any 2011, amb el posterior consens de la resta de grups municipals 
d’aquell moment, va aprovar la supressió del vial de les hortes de Santa Eugènia, tal 
com deia vostè; la voluntat d’aquell moment continua ben viva i vigent. Aquest Govern 
protegeix i seguirà protegint els valors mediambientals de les hortes. 
 
El treball de modificació de la normativa urbanística municipal queda supeditada a la 
modificació de la normativa superior, en aquest cas el Pla territorial de les comarques 
del Gironès i el Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona. No tenim capacitat 
nosaltres, però ho estem treballant. 
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Aquests treballs estan en una fase inicial. De fet, tinc una tècnica, una arquitecta, que 
està treballant en aquestes qüestions des de fa pocs mesos. I es preveu que no es faci 
a curt termini, és un tema complicat. De totes maneres, tingui la certesa que aquest 
Govern actuarà en conseqüència i no permetrà la construcció de cap vial; el contrari 
seria contradir la nostra voluntat i la de molta gent que tenen la mateixa estima que 
nosaltres pel respecte a la protecció de les hortes. I crec que ja ho he respost tot. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Respecte al 12 
d’octubre, ja en parlarem. Com que ara han de passar moltes coses també, jo crec que 
és avançar-nos. 
 
Crec que cal acabar, de fet, contestant o responent a les primeres de les 
manifestacions d’aquests precs i preguntes, i que em sap greu contestar-ho amb 
aquest estat d’ànim i de cansament, perquè, de fet –perquè, de fet–, no reflecteixo 
segurament amb la cara ara mateix la il·lusió i l’esperança en el futur magnífic que ens 
espera, il·lusionant absolutament per a tants de centenars i milers de persones de 
Catalunya gràcies que finalment s’ha trobat el marc legal que farà factible el dret a 
determinar-nos, és a dir, la fórmula per mostrar de forma lliure què volem o què volem 
deixar de fer. I em sap greu, doncs, estar amb aquesta cara que tinc ara. 
 
És a dir, estem acostumats, i ho hem vist tots en el Parlament, que vulguin crear una 
situació de crispació, de por, d’amenaces contínues, amenaces de sancions, tot serà 
sancionable penalment, administrativament, «els inhabilitarem», «els farem de tot»… 
No ho sé, suposo que més coses no se’ls acut, ja ens han dit tot el que ens poden 
amenaçar que ens faran i ens deixaran de fer. A mi el que me sorprèn una mica més 
és que vostè que és d’aquí, que és de Girona, i vostè veu cada dia desenes i desenes 
i desenes que viuen tot aquest procés amb la il·lusió que l’estan vivint, que entenc que 
lluny d’aquí puguin dir que això, aquest procés ens l’hem inventat o se l’ha inventat un 
senyor, en Carles Puigdemont s’ha inventat això i tota la gent al darrere hem anat… 
Vostè que ha vist perfectament que no té res a veure amb això, que això és una cosa 
que va de baix a dalt, que és una revolució, però una revolució feliç, la revolució dels 
somriures, la que creiem en un futur esperançador, que no ens conformem amb el 
passat, amb les amenaces, amb les prohibicions, que veiem que podem arribar molt i 
molt lluny, que això va de demostrar l’orgull i no d’amagar vergonyes, me sorprèn que 
vostè a sobre vingui aquí al Ple i amb tota la tranquil·litat del món m’amenaci 
directament i digui coses com les que ha dit.  
 
Jo podria entendre que fins i tot no digués massa o que digués una mica, però vostè 
sap de què va això. I també sap que aquest és un ajuntament clarament 
independentista, una clara majoria estem per això. I és evident que jo contestaré a la 
convocatòria, com he fet, de referèndum i jo respondre al que digui el president i al que 
digui el Govern i al que digui el Parlament, perquè és el nostre Parlament i és el nostre 
Govern i és el nostre president. I, per tant, tot allò que es proposi, ho anirem 
implementant, perquè és lògic, perquè és el nostre –és el nostre. 
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El pitjor de tot és que encara ara que estem a dies vista, no hem escoltat cap dels 
ciutadans, no hem escoltat ni mitja…, no una, ni mitja, ni un quart de proposta. Quina 
alternativa ens han proposat? En digui una per sortir d’aquest atzucac, eh? No? 
Doncs, «els acceptem que d’aquí a deu anys», seria una alternativa; hi podem estar 
d’acord o no hi podem estar d’acord. Però, què ens han ofert? Què ens han proposat, 
què ens han dit a canvi de? Els importa res, els importa res la voluntat i les aspiracions 
de desenes i centenars de milers de persones que s’expressen democràticament 
sempre de forma…, mai, mai a la vida de forma ni mínimament violenta, ni agressiva; 
al revés, alguns n’han dit la «revolució dels somriures». I a vostès l’únic que els 
importa és res? Què els importa de Catalunya? Res. Quina solució volen proposar? 
Res. Quina alternativa? Res.  
 
I nosaltres només el que fem, i també ho faig de forma institucional, és cridar a la 
participació. I és cert. I perquè és important. Perquè precisament els que tenim una 
opció clara i definida –tots saben què penso de sempre, tots ho saben–, precisament 
en el que creiem és en la participació. I quan jo estic defensant el que estic defensant 
com a alcaldessa –una altra cosa és el que puc defensar jo com a Marta Madrenas–, 
però com a alcaldessa el que és important és que jo estic defensant exactament igual, 
encara vostès vulguin vendre que no, jo estic –i li ho dic honestament, eh?, que ho 
estic fent de forma honesta i pensada– defensant exactament igual a vostè, estic 
defensant exactament a vostè i els que pensen com vostè, els que no volen anar a 
votar, els que volen votar que no, els que se’n volen anar a la platja o els que vulguin 
fer allò que els doni la santíssima gana el dia 1 d’octubre, perquè d’això va la llibertat. 
La llibertat va d’això. No va de prohibir; va de facilitar que tothom la pugui expressar. I 
això és el que com a alcaldessa faré. Institucionalment miro de ser molt curosa amb 
l’ús de les xarxes i sempre van encaminades, i de forma positiva, a la participació, que 
és un moment emocionant. I és cert que és un moment emocionant. Escolti, ahir segur 
que en molts moments se’ns va posar la pell de gallina, en moments. És així. Els 
agradi o no els agradi a qui vulgui. 
 
I, per tant, a nivell institucional jo continuaré fent aquesta crida. I això ho continuaré 
fent, perquè crec que és la meva obligació, perquè l’obligació d’un demòcrata i menys 
si té certa representació institucional en cap cas és l’obscurantisme, prohibir i no deixar 
que la gent parli. És l’únic que no hem de fer. I, per tant, jo no ho faré. 
 
I, per altra banda… (veus de fons) I tant que no, vostè ha fet tot el discurs que a vostè 
li ha donat la gana. Disculpi, de cap manera podrà intervenir, ja li ho dic, de cap 
manera podrà intervenir (veus de fons), jo no l’he tallat en cap moment, ha pogut dir el 
que ha vostè volgut, i és més, m’ha amenaçat. Sí, disculpi, m’ha amenaçat i m’ha 
amenaçat de… Bé, és igual (veus de fons), no vulgui traslladar aquí el que va passar 
al Parlament, jo no hi cauré. No vull caure en provocacions, perquè aquest és un 
moment il·lusionant, de felicitat, d’un futur esperançador, i vostè tantes vegades com 
vostè o els que són com vostès vulguin que entrem en la crispació i en el desànim, 
doncs, no ho aconseguiran. I ja està. 
 
I, no, no té la paraula.  
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I crec que ho podem deixar aquí, crec que queda ben clara quina és la meva postura i 
que continuarà en aquest sentit. I em sembla que és públic quin és el sentiment 
d’aquesta alcaldessa, i que no es farà cap pas enrere, perquè sempre m’he mostrat 
perfectament determinada en aquest sentit. I tot complint perfectament la legalitat. 
Moltes gràcies.     
 
I dit això, quan són les onze i trenta-sis minuts del vespre s’aixeca la sessió per ordre 
de la Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari general en 
dono fe. 
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