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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 24 D’OCTUBRE DE 2017. 

A la ciutat de Girona, a les sis i tres minuts de la tarda del dia vint-i-quatre d’octubre de 
dos mil disset, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb 
l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar 
sessió ordinària.  

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

Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinària de data 1 d’agost de 2017 i 
ordinària de 12 de setembre de 2017. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte dels decrets i sentències dictats. 

• Informe de data 2 d’octubre de 2017. 

4. RATIFICACIONS. 

Decret de l'Alcaldia de data 10 d'octubre de 2017 relatiu a acceptació 
assumpció administració societat economia mixta AGISSA d'acord amb la 
interlocutòria emesa en 25 de setembre de 2017. 

 
PROPOSTES 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 

5. Aprovar la denominació d’espais públics. 

6. Requeriment a la societat Pàrking Plaça Catalunya S.A., concessionària de 
l'aparcament soterrani de la Plaça Calvet i Rubalcava, per la inspecció 
reglamentària dels ascensors exteriors de la plaça que donen accés a 
l'aparcament soterrani. 
 

7. Sol·licitud de l'empresa "Saba Aparcament Santa Caterina S.A." pel  canvi 
d'aval de la concessió administrativa de l'aparcament soterrani situat al subsòl 
de les Places Pompeu Fabra i Hospital de Girona. 
 

8. Desestimar el recurs de reposició presentat per la Universitat de Girona el 27 
de juny de 2017 (RE2017043979) contra la resolució plenaria de 12 de juny 
de 2017 que deixa sense efecte l'acord plenari de 9 de desembre de 1996 de 
constitució d'un dret de superfície a favor de la UdG en el sector Montilivi. 
 

9. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats d’expropiació continguts 
dins l’àmbit del PA-88- Universitat de Cervera. 
 

10. Modificació de plantilla 2017. 
 

11. Transferència de crèdit entre partides – Transferència Fundació Auditori Palau 
de Congressos. 
 

12. Crèdit extraordinari per inversions financerament sostenibles. 
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13.  Pròrroga de la gestió del servei públic de mini tren turístic de la ciutat de 
Girona, pel termini d'un any a comptar des del dia 6 de febrer de 2018 i fins al 
5 de febrer de 2019. 

 
14. Aprovació provisional ordenances fiscals 2018. 

 
15. Modificació de la Relació de Llocs de Treball. 

 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. 

16.  Suspensió instruments de planejament derivat, de gestió i d'urbanització, i 
suspensió de llicències d'obres i activitats i altres autoritzacions connexes 
(art. 73.2 DL1/2010, de 3 d'agost) i aprovació inicial modificació puntual 
PGOU  núm. 69 - PA 67 Montori-Montilivi.(M.A.) 

 

17.  Suspensió de la tramitació de planejament derivat, gestió, urbanització i 
llicències, i aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm. 70. 
Deixar sense efecte la modificació puntual PGOU núm. 24. (M.A.) 
 

18. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

19. Moció que presenta l’entitat CCOO en relació a la violència masclista. 

MOCIONS 

20. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per tal de trobar una nova 
ubicació a les caravanes dels firaires. 

21. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per Girona per crear una 
oficina d’entitats. 

22. Moció que presenten els grups municipals ERC-MES i CUP-Crida per Girona 
de rebuig a la repressió policial el dia 1 d’octubre. 

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 2017010726 a la número 
2017019415, des de 1 de setembre de 2017 fins a 30 de setembre 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 
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locals, de data 1 de setembre de 2017 (ordinària), 8 de setembre de 2017 
(ordinària),   15  de  setembre  de  2017  (ordinària),   22  de  setembre  de   2017 
(ordinària), 29 de setembre de 2017 (ordinària), i 25 de setembre de 2017 
(extraordinària urgent). 

 
23. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda, si volen anar 
ocupant els seus seients, si us plau, donaríem inici a aquest Ple. Podran observar que 
de moment hi han dos seients buits, un és el que ocupa el regidor Cristóbal Sánchez, 
que a l’haver canviat el dia del Ple, que de fet l’ordinari havia de ser la setmana 
anterior, aquesta setmana ja tenia un viatge a Guatemala respecte a temes de 
cooperació, per anar a comprovar l’efectivitat de les actuacions que emprenem per 
part de l’Ajuntament de Girona o d’entitats gironines respecte a la cooperació 
internacional i, per tant, lamentablement no hi podrà ser. I, en segon lloc, hi ha un altre 
seient, que en aquest cas has de ser immediatament ocupat per un nou regidor, un 
regidor d’Esquerra Republicana que es vindrà a incorporar a aquest Ple després de la 
marxa del regidor Ricard Calvo i que ho farà en el punt número 3 de l’ordre del dia. 

Per tant, si els sembla bé i abans de donar inici a l’ordre del dia, sí que m’agradaria 
posar-los de manifest a tots que és evident, i tots en som conscients, que estem vivint 
uns moments complicats, convulsos, diria jo, i que aquest Ple va ser ajornat –havia de 
ser el dia 9– a causa de l’excepcionalitat que vivia i que evidentment encara viu el 
país. Jo el que volia era demanar a tots els grups i a tots els regidors que avui, doncs, 
actuem intentant donar una mica d’exemple, perquè avui es porten aquí a aprovació 
alguns acords de molt interès municipal i també alguns acords d’un alt contingut polític 
d’abast nacional. Per tant, jo el que volia fer abans de començar era demanar el 
màxim respecte per totes les opinions i tolerància per les idees de tots nosaltres. La 
ciutadania en molts casos s’emmiralla en els polítics i tenim el deure de mantenir per 
sobre de tot una imatge institucional digna i exemplar al meu entendre. En aquest 
sentit demano això de nou a tots els regidors i a totes les regidores que anem 
intervenint, a mi mateixa, que anem intervenint al llarg d’aquest Ple, una actitud 
calmada, constructiva i sobretot amb mostres de respecte dels uns cap als altres. Si no 
és així, és cert que miraré d’intervenir ràpidament, ja els ho dic abans de començar, 
perquè crec això, que cal donar una imatge institucional digna de tots nosaltres. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que es tracta d’aprovar tant l’acta de la 
sessió plenària extraordinària de data 1 d’agost de 2017, com l’ordinària de 12 de 
setembre de 2017. No hem rebut cap rectificació, si no hi ha ningú que vulgui fer cap 
esment, directament les podem considerar aprovades, les dues aprovades per 
unanimitat? Sí? Doncs aprovades per unanimitat. Moltes gràcies. 

VOTACIÓ: 
S’aproven, per unanimitat, les actes de la sessions del Ple extraordinari d’1 d’agost de 
2017 i del Ple ordinari de 12 de setembre de 2017. 
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2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En segon lloc, hi hauria l’Informe 
de Presidència, que el faré potser més breu que en altres ocasions, però sí que saben 
vostès que no m’agrada passar l’ocasió de fer un repàs a l’estat del mercat laboral i, 
per tant, les persones que lamentablement es troben en la situació d’atur a la nostra 
ciutat enguany, són 4.973 persones les persones que estan registrades a l’atur a 
Girona. Això, tot i que suposa, com sempre als mesos de setembre, normalment un 
petit augment, és a dir, que hi ha una mica més de persones aturades respecte al mes 
d’agost, perquè els agostos sempre són mesos que hi ha molt alta ocupabilitat, sí que 
és cert que sempre diguem que les dades que són importants d’analitzar perquè ens 
mostren la tendència, són les dades interanuals i, en aquest sentit, hi ha hagut una 
reducció interanual que suposa un 9,94 per cent respecte al setembre de l’any 
anterior, és a dir, quasi un 10 per cent, estem parlant de 549 persones menys que 
consten inscrites a l’atur registrat i, per tant, són bones dades. Però permetin-me que 
digui com sempre que ho hem de dir amb la boca petita, perquè mentre hi hagi 
persones aturades a la ciutat vol dir persones o famílies que ho estan passant 
malament i que cal que seguim treballant insistentment per fer que aquestes 
reduccions es vegin consolidades i que arribem a reduir, a fer una reducció molt 
important, com a mínim, en termes similars als d’abans de la crisi, és a dir, en termes 
similars al 2006. Crec que si els sembla, com que ja tenen els informes vostès, doncs 
ja poden accedir a totes les dades necessàries. 

Si els sembla, avui ho deixarem aquí, perquè també volia fer un esment molt ràpid que 
estem a punt d’entrar en l’inici de la celebració de la festa major de Girona, de les Fires 
de Sant Narcís, i també volia com a mínim manifestar que donat que estem vivint 
aquests moments tan convulsos que els deia a l’inici de la meva intervenció, pot ser, 
dic «pot ser», no hi ha res contemplat encara, però sí que hem treballat amb diferents 
possibles contratemps o canvis en la programació degut als esdeveniment que està 
vivint el país, doncs pot ser que puguin haver-hi canvis en la programació de Fires i si 
n’hi ha, sempre serien segurament de l’últim moment o del dia abans perquè potser 
algun acte no fos prou adequat depenent de què estiguéssim vivint a nivell nacional. 
Per això jo demanaria, ja tenim aquí mitjans de comunicació també, demanaria que es 
posés de manifest això i que tenim ja articulat un sistema tant de xarxes socials com 
de la web de l’Ajuntament, com d’una App, per informar el dia si hi hagués mai 
qualsevol canvi. I jo animo la ciutadania que els actes que vulguin acudir, que 
prèviament tinguin la prudència de mirar si per casualitat aquell dia no s’hagués 
anul·lat cap acte o s’hagués canviat de dia o d’hora. Purament això, que creia que era 
important posar-ho de manifest per si de cas. I acabem amb informes de presidència. 
 
PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR D’ESQUERRA-MES. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem ara sí, a donar inici 
a la presa de possessió del nou regidor d’Esquerra-MES, el senyor Miquel Poch Clara, 
a qui li demanem que s’acosti aquí davant per fer el seu jurament o promesa. 
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Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Per imperatiu legal, prometo per la meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Girona amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’autonomia. El meu compromís serà servir el 
poble que m’ha escollit, únic dipositari de sobirania, sense renunciar mai als principis 
republicans, a la defensa dels drets socials de les treballadores i els treballadors, ni el 
dret a la independència de Catalunya i dels Països Catalans. 

(Aplaudiments.) 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 103, de 21 de juny de 2017, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu 
núm. 300/2016, interposat per la societat recurrent contra la desestimació 
presumpta per silenci administratiu del recurs potestatiu de reposició interposat 
contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 22 de desembre de 
2015, pel que se li va imposar una multa coercitiva per un import total de 
10.800 €. 

 

Informe de data 2 d’octubre de 2017. 

* ANTECEDENTS DE FET 
PRIMER.- En data 28/09/2016, l'Alcaldessa-Presidenta d'aquesta Corporació 
acordà resolució relativa a la constitució d'una comissió tècnica per a exercir 
les funcions de control de seguiment en la prestació dels serveis de la societat 
d'economia mixta "Aigües de Girona, Salt i Sarrià del Ter, SA" ("AGISSA", en 
endavant) d'acord amb els contractes adjudicats en data 12/05/1992 i 
8/07/1992. 
SEGON.- L'esmentat acord de constitució de la comissió fou notificat a la 
societat d'economia mixta "AGISSA" en data 28/09/2016, així mateix la 
Comissió fou constituïda amb plens efectes el dia 19/01/2017 en fonament a 
les potestats en matèria de control i vigilància envers serveis públics 
gestionats de manera indirecta que atorguen a les Administracions Públiques 
els articles 65 i 78 de la Llei de Contractes de l'Estat de 1965; els art. 200 i 231 
del Reglament de la Llei de Contractes de l Estat; i l'article 60 del Reglament 
de Contractació de les Corporacions locals de 1953. La societat presentà un 
recurs de reposició el 22/03/2017 contra l'acord de Ple de 13/02/2017 (en 
conseqüència contra la creació de la Comissió Tècnica); no obstant l'esmentat 
recurs fou desestimat per acord de Ple de 10/7/2017. 
TERCER.- La Comissió de control i seguiment, i en fonament a l'acord de Ple 
de 15/02/2017 (expedient 2016021341), està formada, per part de l'Ajuntament 
de Girona, per un lletrat municipal; un arquitecte municipal; i el cap de l'Àrea 
de Sostenibilitat i medi ambient. En representació de l'Ajuntament de Salt en 
forma part una arquitecte municipal. A grans trets, i com refereix l'acord de 
nomenament de la comissió en l'expedient referit, les funcions assignades 
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(d'entre altres) consisteixen en: a) el control i seguiment de l'inventari 
d'instal·lacions i béns adscrits a la societat "AGISSA"; b) dels plans aprovats 
relatius a l'execució d'obres; c) de l'anàlisi i estat de les instal·lacions i béns 
que hauran de revertir als titulars; i d) del cost del servei, tant d'abastament 
com de distribució de l'aigua, sota diferents perspectives. 
QUART.- És per aquest motiu que la Comissió de seguiment i control referida, 
va remetre, tal i com acredita i consta a l'expedient 20116021341, en data 
8/03/2017 una comunicació a la Direcció de la societat mixta "AGISSA" en la 
qual, i al llarg de sis (6) pàgines, es detallava i desglossava el contingut material 
que aquesta societat havia de presentar a l'Ajuntament de Girona en relació a 
quatre grans enunciats (inventari; plans d'execució d'obres i amortitzacions; 
béns a revertir; i anàlisi del cost del servei). S'indicava, així mateix, en 
l'esmentat requeriment (apartat III.5 de la pàg. 5) que el termini de presentació 
"serà d'un mes comptador a patir de la notificació de la present resolució i es 
formalitzarà mitjançant presentació al Registre General de l'Ajuntament de 
Girona d'acord amb les prescripcions indicades en els epígrafs anteriors del 
present requeriment. 
CINQUÈ.- El requeriment fou notificat en data 9 de març, no havent 
recepcionat aquest Ajuntament la documentació que hagi permès exercitar 
l'encomana de la comissió referida en aquest informe. La direcció d'"AGISSA" 
sol·licità informalment una reunió, petició la qual fou resposta en sentit negatiu 
atès que l'objecte consistia i consisteix en poder disposar de la justificació, 
principalment econòmica, de la gestió de la societat mixta per a, si s´escau, 
exercir, a posteriori i no ex-ante, un tràmit d'audiència davant d'eventuals 
extrems de la informació a ampliar. Posteriorment, i en data recent, 
(15/09/2017), la Direcció d' "AGISSA", ha sol·licitat (registre d'entrada DOC ID 
5671514) "la voluntat de reunir-se amb la Comissió Tècnica als efectes de 
concretar: (I)els extrems específics de la informació sol·licitada (...); (II) el detall 
i les escales de treball dels documents". Al respecte s'imposa indicar que el 
primer motiu té un caràcter generalista en el qual no es precisen quins 
"extrems específics" són precisos per a que AGISSA pugui entregar la 
documentació i se significa que el requeriment tramès, de data 8 de març de 
2017, conté, a criteri, d'aquesta Comissió la integritat d'extrems necessaris per 
aportar la informació. En relació al segon motiu que justificaria una reunió 
presencial ("detalls i escales de treball"), s'informa que aquestes "escales" 
resten indicades al requeriment de 8/03/2017. 
FONAMENTS DE DRET 
PRIMER.- L'Ajuntament de Girona és el titular del servei d'abastament i 
distribució de l'aigua potable i del manteniment de la xarxa de clavegueram. La 
comissió tècnica per al control i seguiment acordada pel Ple municipal 
materialitza la potestat de vigilància que faculta a l'Ajuntament per a dit 
exercici. Així s'estableix a: I.- l'article 65 de la Llei de contractes de l'Estat de 
1965; II.- a l'article 60 del Reglament de contractació de les corporacions locals 
de l'any 1953 ("la administración intervendrá en el cumplimiento de los 
contratos fiscalizando los bienes, obras y servicios, para lo cual podrá designar 
delegados e inspectores, con amplias facultades de vigilancia, acceso a los 
locales y examen de la documentación en relación con lo que sea objeto del 
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contrato"; III.- l'article 200 del Reglament de contractes de l'Estat de l'any 1975: 
IV.- el propi Reglament de serveis de les corporacions locals de 1955 el qual 
faculta a l'Ajuntament (per ser titular del servei i tot i no ser el soci majoritari) a 
"fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el 
servicio, sus obras, instalaciones y locales y la documentación relacionada con 
el objeto de la concesión"; i V.- l'article 262.2 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis locals aprovat pel Decret 179/95 (el qual és fonament per a la resolució 
que incoa l'expedient de constitució de la comissió en forma de resolució de la 
Alcaldia- Presidència de 28/09/16) el qual faculta a la fiscalització anual de la 
concessió a la societat "AGISSA", atesa la titularitat que ostenta l'Ajuntament 
sobre el servei de les aigües. En aquest sentit, la facultat de control és un 
potestat explícita, no interpretable ni subjectiva i, en aquest context, el 
requeriment efectuat en data 8/03/17 per la comissió no ha estat atès per la 
societat "AGISSA" a data de signatura del present informe (2 d'octubre de 
2017). Referma i sustenta la necessitat de donar compliment al requisit 
efectuat per la Comissió la STSJ, d'entre d'altres, d'Andalusia de 14/10/2013 la 
qual, en cas aplicable al present, assevera: "la Administración tiene atribuido el 
deber de vigilancia respecto de la concreta forma en que los concesionarios 
desarrollan los contenidos de la concesión con aquella formalizada, sobre todo 
cuanto afecte a la prestación de un servicio público". 
SEGON.- Pels fonaments de dret acabats d'exposar a l'epígraf "primer" no pot 
emparar la inactivitat o omissió de l'entrega de documentació (que s'hauria 
d'haver esdevingut el dia 9 de maig de 2017), en fonament l'article 47 de la Llei 
de Procediment 39/2015, atès que tant la pròpia constitució i acord de la 
comissió com el requeriment que s'efectua són d'acord amb dret per no 
contradir o vulnerar l'ordenament jurídic en matèria d'inexistència de nul·litat 
(article 47.f i 47.2). D'altra banda l'article 222 de RDL 2/2004 que aprova el 
Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, regula les facultats del personal 
controlador, especificant que: "los funcionarios que tengan a cargo la función 
interventora así como los que se designen para llevar a efecto los controles 
financiero y de eficacia, ejercerán la función con plena independencia y podrán 
recabar tantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y 
comprobación de los libros y cuentas y documentos que consideren precisos 
(...)". 
TERCER.- En fonament a l'article 82.4 de la mateixa llei de procediment 39/15 
"se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuanta en la resolución otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el interesado". Certament, i en una data molt 
tardana (concretament el 15 de setembre de 2017, a saber sis mesos després 
de la notificació del requeriment), la societat "AGISSA ha presentat un petició 
de reunió sota els principis de bona fe i lleialtat "als efectes de concretar els 
extrems específics de la informació sol·licitada", però sense aprofundir en els 
continguts concrets més enllà de l'escala dels plànols les quals ja són 
concretades en el requeriment. En termes de sana crítica i com s'ha exposat té 
poc sentit la necessitat d'una reunió prèvia atès que el requeriment era explícit, 
detallat i suficient per haver fet entrega de la "base" documental general que 
possibilités l'inici del control i seguiment encomanat per l'acord de Ple referit. 
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Tampoc té cabuda en el present cas l'article 118 en matèria d'audiència dels 
interessat de la mateixa llei de Procediment 39/15, atès que amb el 
requeriment de la comissió de 8/03/17 no hi havia nous fets sobrevinguts a 
considerar vinculats a l'objecte del mateix que era el control i seguiment de la 
societat i atès que el que es sol·licitava o requeria era la documentació bàsica 
per a donar inici al control (documentació que obrava i obra en poder de la 
societat "AGISSA"). 
QUART.- La societat mixta "AGISSA" no pot recórrer al principi de mínima 
intervenció o al concepte de desproporcionalitat del requeriment fonamentat en 
la LRJSP, articles 4 i 39 bis), atenent a que l'únic objectiu de l'Ajuntament de 
Girona, en el seu requeriment de 08/03/2017 es basa en fer un seguiment i 
control dels aspectes vinculats al servei que és de titularitat municipal per 
l'article 21 de la LBRL (el de les aigües). La societat AGISSA, en el sentit 
apuntat no és una entitat pública empresarial però gestiona un servei públic del 
qual els Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter en són els titulars i amb un 
índex de participació representativa encara que no majoritària i es troba 
sotmès a la supervisió, lògica, apuntada en el primer fonament de dret del 
present informe. 
CONCLUSIÓ 
Atesos els fonaments de dret acabats de referir, la societat mixta "AGISSA", 
no ha donat a data del present informe compliment al requeriment efectuat per 
la Comissió Tècnica de seguiment i control notificat en data 9 de març de 2017 
i pel qual tenia un termini d'un mes comptador des del dia següent a la 
recepció de la referida notificació per donar compliment al mateix. El recurs 
interposat envers l'acord de Ple de 13 de febrer de 2017 que constituïa la 
comissió tècnica no suspenia el termini abans referit que finia el proppassat dia 
9 de maig, atès que la societat no va sol·licitar en el seu recurs (ni tampoc 
podia sol·licitar perquè no es tractava d'un acte nul ni creava com s'ha 
demostrat un perjudici d'impossible o difícil reparació a la societat). D'altra 
banda, i pels antecedents de fet referits, la petició de la societat per a tenir una 
tràmit d'audiència previ a l'entrega de la documentació, tal i com s'ha acreditat, 
no resta justificat atès que el requeriment tramès en data 9 de març, i sota el 
criteri d'especialitat de la comissió tècnica, era, i és, ampli, detallat i suficient 
per a que la societat "AGISSA" hagués presentat al registre general d'aquest 
Ajuntament la documentació requerida en termes d'inventari, amortitzacions, 
cost dels serveis i tot els extrems continguts al requeriment. S'entén que ha 
tingut lloc una omissió i demora injustificades del deure de la societat per 
subjecció de la mateixa al control de l'Administració pública bàsica i territorial 
com ho és l'Ajuntament de Girona el qual és titular del servei referit. Es 
proposa d'altra banda requerir als efectes immediats a la societat mixta 
AGISSA per a què en el termini de deu (10) dies presenti la documentació 
requerida en data 08/03/2017. 
I per a que així consti emet el present informe amb caràcter preceptiu Vicenç 
Estanyol Bardera, lletrat municipal, a Girona a 2 d'octubre de 2017 i en 
fonament als articles 33 de Decret 214/90, 129 de LBRL 7/85 i 80 de la Llei de 
procediment administratiu 39/15. 
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* Sentència núm. 190, de 20 de setembre de 2017, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 115/2017 A, interposat pel recurrent contra la desestimació 
per silenci administratiu de la petició d'indemnització derivada de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts a conseqüència 
d'una caiguda a la via pública a la plaça Cervino, el dia 25 de setembre de 
2015, deguda a l'existència d'un forat a la vorera no senyalitzat. La reclamació 
desestimada s'elevava a la quantia de 5.990,46 €. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem al següent punt 
de l’ordre del dia, que saben que sempre deixem per al final, que és donar compte dels 
decrets i sentències. 

4. RATIFICACIONS 

Decret de l'Alcaldia de data 10 d'octubre de 2017 relatiu a acceptació assumpció 
administració societat economia mixta AGISSA d'acord amb la interlocutòria 
emesa en data 25 de setembre de 2017. 

Primer.- Amb data 29 de setembre ha estat objecte de notificació a l'Ajuntament de 
Girona i en el marc del Procediment Prèvies 411/2016 tramitat pel Jutjat d'Instrucció 2 
de Girona, la Interlocutòria emesa per SSª acordant i com a mesura cautelar 
l'administració judicial de la societat d'economia mixta AGISSA. 

Segon.- Atès que en l'esmentada resolució insta als Ajuntament de Girona, Salt i 
Sarrià de Ter a nomenar a les persones que en nom i representació dels mateixos 
assumiran les funcions d'administració de la societat d'economia mixta AGISSA i el 
règim d'aquesta administració. 

Tercer.- Atès que alhora en l'esmentada resolució requereix als Ajuntaments de 
Girona, Salt i Sarrià de Ter per a que designin els òrgans de control de l'administració 
de la societat d'economia mixta que desenvoluparan els Ajuntaments d'entre el 
personal que exerceix les funcions de Secretaria i Intervenció dels Ajuntaments. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- Atès el que disposa l'art.140 de la Constitució Espanyola en quan al govern i 
administració dels municipis, atribuint l'esmentat govern i administració als 
Ajuntaments, integrant el mateix l'Alcalde/essa i la totalitat dels regidors. 

Segon.- Atès les competències que l'art.21.1 k) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases 
de Règim Local atorga a l'Alcaldia per a l'exercici d'accions judicials i administratives i 
la defensa dels interessos de l'Ajuntament en matèries de competència plenària per 
raons d'urgència, si bé haurà de ser ratificada l'esmentada resolució en la propera 
sessió plenària. 
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Urgència: termini establert per SSª per al nomenament dels representants dels 
Ajuntaments per a l'exercici de l'administració judicial d'AGISSA en la Interlocutòria 
emesa amb data 25 de setembre de 2017. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 

Primer.- ACCEPTAR l'assumpció de l'administració de la societat d'economia mixta 
AGISSA acordada SSº en la Interlocutòria emesa amb data 25 de setembre de 2017 
en el marc de la peça separada del Procediment Prèvies 411/2016 

Segon.- ACORDAR l'exercici de l'administració de forma col·legiada mitjançant una 
comissió, que assumirà les funcions d'administració de la societat d'economia mixta 
acordada per SSº en la Interlocutòria emesa amb data 25 de setembre de 2017 en el 
marc de la peça separada del Procediment Prèvies 411/2016, conformat pels següents 
representants: 

a) Un representant de l'Ajuntament de Girona. 

b) Un representant de l'Ajuntament de Salt 

c) Un representant de l'Ajuntament de Sarrià de Ter. 

L'esmentada comissió actuarà amb caràcter solidari i en règim de majories de 
conformitat amb les instruccions internes de funcionament de la mateixa que s'adjunta 
com a annex a la present resolució. 

Tercer.- NOMENAR com a representants de l'Ajuntament de Girona en la comissió que 
assumirà les funcions d'administració a les següents persones : 

a) Sr. Eduard Berloso i Ferrer, Vice-Alcalde, 2on Tinent d'Alcalde i Regidor delegat de 
Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona. 

L'esmentada designació per a l'assumpció de les funcions d'administrador de la 
societat d'economia mixta AGISSA acordada per SSº en la Interlocutòria emesa amb 
data 25 de setembre de 2017 en nom i representació de l'Ajuntament de Girona 
s'entendrà acceptada si en el termini de 24 hores a comptar des de la notificació de la 
present resolució no es manifesta pels designats la seva disconformitat. 

Quart.- DESIGNAR com a persones que assumiran les funcions d'intervenció i control 
de la comissió a les persones titulars de la Secretaria i Viceintervenció de l'Ajuntament 
de Girona. 

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al Jutjat d'Instrucció núm.2 de Girona i a les 
persones designades per a l'exercici de les d'administrador de la societat d'economia 
mixta i el control i fiscalització de la comissió. 

Sisè.- DONAR COMPTE al ple de la present resolució en la propera sessió que celebri 
als efectes de la seva ratificació. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al següent 
punt de l’ordre del dia, que fa referència a les ratificacions. Aquí permetin-me que, tal 
com vaig anunciar a la Junta de Portaveus, faci un resum breu per situar respecte a 
aquest tema que portem avui aquí a ratificar. Perquè, de fet, el que portem avui a 
ratificar és un decret d’alcaldia que ja vaig subscriure jo mateixa que és relatiu a 
l’acceptació de l’assumpció d’administració de la societat Agissa d’acord amb una 
interlocutòria del jutjat. I, per tant, creia que era important fer cinc cèntims respecte a 
aquest acord. 

Recordaran vostès que arran de l’ampliació de la pròrroga del servei de gestió de 
l’aigua a Girona a Agissa es van fer –es van demanar per part del llavors alcalde 
Puigdemont– una sèrie d’auditories, una sèrie d’auditories operatives perquè fins al 
moment que era l’usual, que és l’usual encara ara, doncs es demanaven auditories 
econòmiques, però en aquest cas eren ja auditories operatives referides als anys 
2012, 2013, 2014 i 2015, són les que s’han anat encarregant, primer es va començar 
pel 12-13 i després s’han anat encarregant altres auditories. 

Arran d’una auditoria en què es va posar de manifest o semblava, posava l’auditori 
extern de manifest que podien haver-hi certes irregularitats, per una banda, per part de 
l’Ajuntament es van encarregar diferents estudis, més auditories, com he dit abans, i 
més control tot i que encara no era massa possible a la pròpia empresa i també es va 
com crear una taula en el si de la qual hi havien els diferents grups municipals i es va 
fer un cert seguiment d’aquestes irregularitats que es van almenys posar de manifest 
en aquesta auditoria. I mentre a l’Ajuntament seguia una línia de treballar en aprofundir 
quines podien ser o no les irregularitats que podien haver-hi en aquesta empresa 
mixta, recordin, 80 per cent privada i 20 per cent pública amb ajuntaments de Girona, 
Salt i Sarrià i per altra banda, però, un grup municipal, concretament la CUP - Crida 
per Girona, va interposar posteriorment una denúncia, de fet..., anava a dir una 
querella, no, ho va denunciar a Fiscalia, aquestes irregularitats, amb la qual cosa 
s’està seguint un procediment penal aquí als jutjats de Girona per irregularitats en 
algunes factures, que era el motiu de la denúncia per part de la CUP. 

Mentrestant a l’Ajuntament s’anava treballant i a l’estiu de 2016 es va aprovar una 
intervenció tècnica de l’empresa. Per altra banda, també vaig encarregar aquell mateix 
estiu uns informes tant a Secretaria com a Intervenció, evidentment són informes molt 
complexos, molt complexos, i que necessiten de dades i de dades fidedignes que 
lamentablement la part privada a vegades no subministrava ni com ni quan ho havia 
de fer, la qual cosa ha dificultat la feina interventora, tant de l’interventor com de 
Secretaria per poder dur a terme aquests informes reclamats ja des de l’estiu de 2016. 
I també en aquella època es va decidir per part de l’Ajuntament també acudir com a 
acusació particular en aquell mateix procediment ja instat per la CUP donat que sí que 
el propi jutge havia obert diferents vies d’investigació i que semblava que podia haver-
hi ja o es podia començar a establir persones responsables i, en aquest sentit, doncs 
per protegir els interessos de l’Ajuntament sí que vam veure adequat a partir de llavors 
comparèixer com a acusació particular també en aquest procediment. El que sí que és 
cert és que al final van haver-hi uns informes que encara no eren els definitius, però 
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parts d’informes entre març i abril per part d’Intervenció, d’aquests informes per part 
d’Intervenció sí que semblava que es podrien derivar d’altres tipus d’irregularitats 
diferents de les que consten en el procés que s’estava investigant. I finalment des de 
Secretaria es fa primer un preinforme sobre aquestes incidències detectades i 
finalment al juliol, aquest juliol, a mitjans d’aquest juliol ja hi ha l’informe definitiu de 
Secretaria. 

En aquest sentit, quan estem en tota aquesta situació, doncs per part del jutjat s’arriba 
a la conclusió que vol apartar de l’administració corrent la part privada, perquè és qui 
creu que pot tenir responsabilitats respecte a la gestió d’aquest servei. I, per tant, per 
apartar la part privada necessita designar algun responsable de l’administració diària. 
Per tant, no estem parlant que es canvia la titularitat d’aquesta empresa, per tant, 
segueix essent titularitat mixta, però sí, en canvi, que el jutge ordena una administració 
judicial per la qual cosa s’ha de designar algun administrador judicial. Evidentment el 
jutge hagués pogut designar qualsevol professional o algun expert com es fa en la 
majoria de les ocasions, però en aquest cas va decidir comptar amb l’ajuda dels tres 
ajuntaments un altre cop, de la part pública, diguéssim, sempre i quan hi estiguéssim 
disposats. 

Nosaltres, després de parlar-ho molt, perquè és evident que agafar així de cop i volta 
amb molta manca d’informació l’administració d’una empresa d’aquesta envergadura 
per part de l’administració, doncs a ningú se li escapa que és complicat i el que sí que 
crèiem imprescindible era demanar al jutge que evidentment si nosaltres decidíem 
assumir aquesta administració judicial, que no fos per un període molt curt de temps, 
perquè potser no ens hauríem ni posat al dia d’esbrinar la informació, que ja se’ns 
hauria acabat la possibilitat d’administrar. En aquest sentit sembla que possiblement 
s’acordarà que l’administració pugui ser fins a sentència, que això sí que ja dona un 
marge llarg de temps, creiem, no se sap mai, però creiem que pot ser un marge llarg. I 
en aquest sentit, sí que s’ha decidit acceptar per part dels tres ajuntaments 
l’administració d’Agissa, de l’empresa que gestiona el servei d’aigües a Girona. 

En aquest sentit aquest decret que vaig haver de dictar com a alcaldessa d’urgència 
per comunicar al jutjat que sí que els tres ajuntaments, en aquest cas Girona, 
acceptàvem l’administració i que acceptàvem que la fiscalització d’aquesta empresa 
fos duta a terme per la Secretaria de l’Ajuntament així com per la Viceintervenció de 
l’Ajuntament també, doncs és el que comuniquem, que designem el vicealcalde senyor 
Berloso com una de les tres persones, les altres són també regidors dels ajuntaments, 
un de Sarrià i l’altre de Salt, seran els tres càrrecs electes, un de cada ajuntament, els 
que seran aquest òrgan administrador, tot i que ja saben vostès que també hi hauran 
dos professionals a qui designarem la feina de cada dia, però aquest òrgan 
administrador serà el que prendrà les decisions més importants. 

Tot això ja s’ha posat en coneixement del comitè, hem tingut converses amb els 
treballadors, hi ha tranquil·litat, perquè és evident que això no canvia cap titularitat i, 
per tant, evidentment que no canvia cap condició laboral de cap dels treballadors, és 
evident, i tot i això, al revés, nosaltres vam mirar d’explicar que precisament amb una 
administració professional llavors potser seria diferent, però essent l’administració 
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pública, és evident que tots tres òrgans, els tres ajuntaments, serem més sensibles 
que ningú, segur, a continuar mantenint les condicions socials, els acords laborals 
contrets fins ara, només faltaria. Nosaltres segur que voldrem conservar aquestes 
condicions laborals. 

La part positiva d’això és que al tenir aquesta intervenció més directa d’aquesta 
empresa, primer, que la nostra Intervenció i la nostra Secretaria per fi podran tenir tota 
la documentació que sigui necessària per poder analitzar i conèixer millor aquesta 
empresa i la seva forma de funcionament i, per tant, tindrem les dades necessàries per 
poder explorar això que tant temps i tants de nosaltres, crec que la majoria, estem 
disposats a treballar amb intensitat respecte a que la gestió de l’aigua sigui duta a 
terme possiblement per una empresa pública o que hi hagi gran participació pública, 
per una empresa pública. Per tant, com que ens mou aquest objectiu a tots, al Govern 
i a la majoria dels regidors, doncs ara sí que creiem que amb tranquil·litat podrem fer 
una feina acurada de «recabació» de dades i també d’anàlisis serioses per anar 
dirigint-nos cap a aquest objectiu que crec que és el primer de tots nosaltres i que 
haurien de produir-se o que es veiessin dades molt estranyes perquè no s’acabés 
derivant que la gestió de l’aigua sigui pública, que és la voluntat almenys primera del 
Govern i segur que de la majoria per no dir tots, però crec que de la majoria dels 
regidors i regidores d’aquest consistori. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara vam dir que hi hauria drets 
de paraula, torns d’intervenció. Senyora Pujola té la paraula. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Òbviament i com no podia ser 
d’una altra manera, nosaltres sí que respectem les decisions judicials i, per tant, 
votarem a favor de designar un representant d’aquest Ajuntament en l’òrgan de gestió 
d’Agissa. No obstant, alcaldessa, volem recordar-li, com ja hem fet en altres ocasions, 
que l’Ajuntament és qui hauria d’haver actuat de forma més contundent en aquest cas, 
ho havia de fer, creiem nosaltres, en nom de tots els ciutadans i al final actua perquè 
ho ha dit un jutge. I això, alcaldessa, que el mes de juliol aquest grup li recordava que 
hi havia cinc informes sobre la taula, informes que apuntaven a l’existència 
d’irregularitats i, a més, n’hi ha precisament dues que el mateix informe jurídic penal 
assegura que podrien ser imputables al conseller delegat d’Agissa. 

En definitiva, alcaldessa, votarem que sí, però vostè sap tan bé com nosaltres que 
podria haver actuat molt abans. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, Moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, nosaltres volem anunciar que 
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votarem també a favor de la proposta avui de ratificació perquè entenem que és un 
primer pas cap a la gestió directa del servei de l’aigua. Voldríem recordar també que 
aquest, malgrat avui segurament es parlarà de molts altres temes –i és una queixa que 
nosaltres vam fer arribar a la regidora Planas, que han fet coincidir moltíssims temes 
avui a nivell municipal com les ordenances, que podrien haver tingut un debat a part–, 
en tot cas, aquest és un tema central, un tema central des de fa anys que gràcies a la 
tenacitat que alguns grups i que algunes entitats com Aigua és Vida han tingut en 
aquesta ciutat, avui podem estar tots votant això que estem votant. Si haguéssim anat 
segurament al ritme i a la intensitat dels governs que hi han hagut històricament en 
aquesta ciutat, no només de l’actual, sinó també dels anteriors, avui no estaríem on 
som i, per tant, ens hem jo diria de congratular tots que la feina de moltíssima gent ens 
hagi permès avui votar aquesta ratificació. 

Per nosaltres aquest procés és una oportunitat, el que engeguem avui, és una 
oportunitat perquè ens queden tres anys fins al 2020 per fer el pas endavant que la 
majoria de la qual parlava l’alcaldessa volem fer, que és que l’aigua deixi de ser un bé 
mercantilitzat i privatitzat que ajudi únicament a omplir les butxaques de tots i que es 
prioritzi, en canvi, a partir d’ara, que sigui un servei públic en benefici de tota la 
comunitat i de tots els gironins i les gironines. Per nosaltres en aquest sentit té tot el 
nostre suport si aquest és el camí, si aquest és el camí, té tot el nostre suport, senyora 
alcaldessa. I com en d’altres processos històrics que hi ha hagut en aquest país, 
estem contents que al final també el PDECat s’hagi sumat a una proposta que altres 
grups han vingut fent des de fa temps. 

I voldria recordar, perquè crec que és pertinent fer-ho avui, que si avui també som aquí 
és gràcies no només a unes auditories operatives, que és cert que les va encarregar el 
senyor Puigdemont, també és cert que el senyor Puigdemont va mantenir que la gestió 
de l’aigua continués en mans dels que avui l’estan gestionant, malgrat ja hi havien 
indicis del que estava passant, això també s’ha de dir, però, en tot cas, el senyor 
Puigdemont –i li hem d’agrair– va encarregar aquestes auditories operatives. Però les 
auditories operatives vostès quan les tenien sobre la taula ens deien que no era 
suficient, va haver d’haver-hi una denúncia de la CUP, una denúncia del nostre grup 
municipal a la Fiscalia perquè això agafés un nou ritme, una nova rellevància que ha 
portat que avui en dia hi hagin fins a set persones investigades i també a una decisió 
que jo diria que no és ni ordinària, ni gaire habitual, si més no en aquest Ajuntament, 
que és que una empresa que teníem mixta o privada de sobte se’ns digui que 
l’Ajuntament és qui l’ha d’administrar. Per tant, té transcendència. 

Finalment el que voldríem dir és que vostè parlava, senyora Madrenas, que durant 
aquest temps hi ha hagut una taula en què s’ha anat treballant amb els grups 
municipals. Vostè ho ha dit, jo li podria dir que això no és cert, vostè sap que això no 
és cert, perquè ens va reunir el senyor Ribas quan encara era regidor a principis del 
mandat i fins l’altre dia, que el senyor Berloso ens va convocar, va passar més d’un 
any i mig en què aquesta taula no s’ha trobat ni un dia, ni una hora, ni deu minuts, ni 
en una taula, ni en una cadira, ni enlloc, simplement s’han negat reiteradament que 
aquesta taula es trobés malgrat la quantitat d’informes que la senyora alcaldessa 
estava comentant que hi havia a sobre la taula i que s’havien de comentar no només 
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amb els grups municipals, sinó també amb les entitats com Aigua és Vida, Federació 
d’Associacions de Veïns de Girona, etcètera. 

Per tant, el que li demanem és que aquesta actitud no continuï per aquí o que aquesta 
manera de fer, que és la no transparència amb el conjunt de la ciutat canviï. Tenen no 
només l’oportunitat d’engegar el procés cap a la municipalització i cap a una millor 
gestió de l’aigua, sinó també un procés de transparència i participació col·lectiva en un 
afer que és transcendental a la nostra ciutat, i en totes, com és l’aigua. Per tant, els 
demanem que aquesta taula es convoqui, però també que iniciïn una campanya 
comunicativa i de difusió entre els veïns i veïnes de Girona per explicar allò que vostè 
ha resumit ara tan bé amb alguns matisos que hem intentat afegir nosaltres, que ho 
expliquin a la ciutadania, que ho expliquem a la ciutadania perquè si realment el 2020, 
com nosaltres volem, i si pogués ser abans, doncs millor, es fa el canvi de model de 
gestió de l’aigua, a ningú li vingui ni de nou, ni d’estrany, sinó que sigui ja una situació 
que la gent hagi entès per què la fem i per què hi ha hagut tan consens en fer-la. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyor Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
serà favorable. Ens sembla que la proposta que es fa des de l’Ajuntament al jutge per 
tal de fer aquesta comissió, aquesta part pública de l’empresa de gestió de l’aigua és 
una fórmula que a nosaltres ens sembla la correcta, esperem que al jutge també li 
sembli. Per tant, no sé si tenim alguna novetat en aquest sentit d’alguna resposta per 
part del jutge d’aquesta fórmula que se li ha posat a sobre la taula per tal que siguin 
els tres ajuntaments qui portin la gestió d’aquesta empresa que a dia d’avui és una 
empresa mixta. 
 
Creiem que aquesta és una oportunitat per avançar en la línia del que el nostre grup i 
d’altres, i tanmateix com moltes de les entitats que participen en aquest debat, estan 
reclamant, que és avançar cap a la municipalització de l’aigua. La recuperació de la 
gestió directa d’aquest servei ens sembla que és una oportunitat de cares a la 
ciutadania, sobretot perquè es tracta d’un bé bàsic de servei públic com és l’aigua, que 
Girona té la sort de poder-ne gaudir a un cost zero, recordo, obtenint-la directament 
del Ter i que aquesta empresa s’ha encarregat de distribuir durant tots aquests anys. 
Però aquí al darrere, com vostè ha explicat, s’hi amaguen irregularitats, irregularitats 
en la gestió i nosaltres volem posar l’accent en la decisió que ha pres el jutge, que és 
donar la gestió de l’empresa mixta a la part pública. Ho dic perquè sovint és la gestió 
pública la que es posa en entredit i que es qüestiona, i moltes vegades amb fonament 
de causa, però no en aquest cas. En aquest cas, justament, qui mereix la confiança 
del jutge perquè administri la societat és la part pública i en aquest cas és la part 
privada qui té totes les sospites que ha comès un munt d’irregularitats. 

Nosaltres evidentment no entrarem ara en el discerniment d’aquestes responsabilitats, 
ja hi ha un procés judicial que se n’encarregarà, nosaltres el que ens sembla és que 
cal aprofitar aquesta oportunitat per fer aquest debat ciutadà. Aquest debat ciutadà pot 
començar amb una taula, un grup de treball, diguem-li com vulguem, que hem insistit 
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mes rere mes que es reunís per tal que aquest debat es pugui organitzar des d’aquest 
espai, però que arribi a la ciutadania, que és de fet el que ens interessa, ens interessa 
que la ciutadania sigui conscient de què és el que ha passat fins ara, però sobretot del 
que pot passar a partir d’ara, que és que un servei públic d’aquestes característiques 
sigui gestionat al cent per cent de forma pública, per tant, a través d’una empresa 
pública, a través de la gestió directa pròpiament, a través d’una cooperativa com Sarrià 
de Ter està estudiant aquesta possibilitat, fer-ho a través d’una cooperativa i, per tant, 
també és una altra forma de gestió pública i ens sembla que aquest debat entre 
aquestes diferents formes de gestió pública i del que representa la gestió de l’aigua en 
una ciutat com Girona s’ha de fer de la forma més transparent possible i oberta al 
debat ciutadà. Nosaltres hi serem per fer costat evidentment en tot aquest procés i 
evidentment, com deia, tindreu el nostre vot favorable. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs només 
per finalitzar, per alguns dubtes que veig que han sortit, tant la taula tècnica com la de 
seguiment ja s’han reunit i ara ja es va explicar, en el si d’aquestes taules, quins 
períodes de reunió o no serien els més adequats i es va debatre allà i ja s’ha acordat i, 
per tant, això ja està decidit i fet. 

Quant a la forma d’enfocar els problemes o conflictes que puguin anar apareixent, 
doncs guaiti, on alguns parlen de poca transparència, jo parlo de discreció i jo he 
volgut deixar clar que els informes definitius de Secretaria i d’Intervenció són d’ara fa 
uns mesos, pocs mesos, i que una auditoria externa és una auditoria externa i no vol 
dir que tinguin raó amb tot el que digui l’auditoria, perdonin, i això vostès ho saben 
perfectament. I que qualsevol auditoria externa ha de ser analitzada pels nostres 
responsables fiscalitzadors, tant jurídics com econòmics, com són Intervenció i com 
Secretaria. Per tant, com a nosaltres no ens agrada treballar amb accions immediates 
que potser sí que en el moment donen imatge de solució a problema –imatge de 
solució al problema– i a nosaltres ens agrada treballar amb seriositat i amb 
rigorositat..., jo dic com m’agrada a mi treballar, amb rigorositat, amb seriositat, amb 
les coses ben fetes, no exposant-nos..., tirar endavant coses que després potser no 
acaben arribant enlloc, a nosaltres ens agrada fer-ho amb rigor, a vegades i amb 
temes com aquests que vostès, precisament vostès, saben que estava sub iudice cal 
discreció, tranquil·litat i fer les coses molt ben fetes i així és com ho hem volgut fer 
nosaltres. 

Crec que hem anat adoptant progressivament, perquè he intentat explicar que ja hi va 
haver la intervenció tècnica fa més d’un any i mig, després l’acusació particular, he 
intentat exposar que no es va tenir una actitud tèbia, sinó discreta, que és molt 
diferent. I a nosaltres no ens agrada anar a cop de tuït, sinó que ens agrada anar a 
cop de treball i és el que hem intentat. I en fi, nosaltres el que ens interessa és donar 
el millor servei possible i és cert que estem preocupats, és cert que estem preocupats 
assumint la gestió d’aquesta empresa, és cert, que tenim preocupació perquè l’hem 
d’assumir d’un dia per l’altre i ho intentarem fer tan bé com sabrem, de forma tan 
responsable com puguem i sí que demanem a tots els que reben aquest servei que 
entenguin aquesta situació i que mirarem de fer-ho de la forma més professional 
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possible i esperem que no hi hagi lloc a cap incidència en el servei, que és el que ens 
preocupa a nosaltres. 

En fi, si els sembla, anem a votar aquesta ratificació del decret ja subscrit. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, per tant, per 
unanimitat l’acceptació de l’assumpció de l’administració de la societat d’economia 
mixta Agissa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
5. Aprovar la denominació d'espais públics. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 97.1 del ROF s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa.  
 
Vistos els acords de 24 de maig de 2017 de la Comissió del Nomenclàtor de Girona. 
 
Atesa la necessitat de donar nom als espais públics de la ciutat, aquesta Alcaldia-
Presidència, sotmet al Ple de la Corporació l'adopció d'acord en els següents termes: 
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Primer.- ATORGAR les següents denominacions, de conformitat amb l'apartat 14 de la 
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la 
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidencia de l'Institut Nacional d'Estadística 
i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats 
Autònomes i les Entitats Locals, als espais públics que figuren en els plànols que 
s'acompanyen a la proposta: 
 

PARC DE NÚRIA TERÉS I BONET. Veïna eugenial, educadora i lluitadora (1962-
2016). Situat a l'espai lliure ubicat al sector de Santa Eugènia, a la zona coneguda 
com a nova frontissa de Santa Eugènia de Ter, i delimitat pel carrer del Costabona i la 
sèquia Monar, carrer de Manel Viñas i Graugés, carrer de Félix Lope de Vega, 
travessia de Santa Eugènia, passeig d'Olot, rotonda del Tren d'Olot, passeig de Santa 
Eugènia i carrer del Turó. 

CAMP DE BÈLIT. Denominació popular. Situat entre el carrer de Narcís Xifra i 
Masmitjà i el carrer de l'Escorial, davant els jardins Ignasi Bosch i Reig. 

PONT DE LA FONT DEL REI. Situat sobre el riu Onyar, entre el carrer del Carme i la 
plaça dels Països Catalans. 

PONT DE L'ARENY. Situat sobre el riu Onyar, entre el carrer del Carme i 
l'encreuament del passeig del General Mendoza, carrer d'Ultònia i el carrer de la 
Rutlla. 

PONT DE L'ALFERES HUARTE. Situat sobre el riu Onyar, entre el carrer del Carme i 
el passeig del General Mendoza. 

PONT DE PEDRA. Situat sobre el riu Onyar, entre el carrer Santa Clara i la pujada del 
Pont de Pedra. 

PONT DE LES PEIXATERIES VELLES. Situat sobre el riu Onyar, entre la Rambla de 
la Llibertat i el carrer de les Hortes. 

PONT DE SANT AGUSTÍ. Situat sobre el riu Onyar, entre el carrer de l'Argenteria i la 
plaça de la Independència. 

PONT D'EN GÓMEZ. Situat sobre el riu Onyar, entre el passatge de Miquel Gómez i el 
passatge de José Canalejas. 

PONT DE PEDRET. Situat sobre el riu Onyar, entre el carrer de Palamós i la rotonda 
del Pont de Pedret. 

PONT DE LA BARCA. Situat sobre el riu Ter, entre el passeig de la Devesa i el carrer 
del Pont de la Barca. 

PONT DE L'AIGUA. Situat sobre el riu Ter, entre el carrer del Pont Major i el carrer 
Major de Sarrià (municipi de Sarrià de Ter). 
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PONT DE LA PLAÇA DELS JURATS. Situat sobre el riu Galligants, entre la plaça dels 
Jurats i la placeta de Maria Laffitte Masjoan. 

PONT DE LA FONT DEL BISBE. Situat sobre el riu Galligants, entre la baixada de la 
Font del Bisbe i el carrer de Sant Daniel. 

PONT D'EN PERICOT. Situat sobre el riu Galligants, entre el carrer de Sant Daniel i 
l'accés a Can Pericot. 

Segon.- PERLLONGAR la següent via urbana: 

CARRER DE LLUÍS BORRASSÀ. Des del final de l'actual carrer de Lluís Borrassà fins 
a l'encreuament del carrer de la Torre Rafaela amb el carrer d'Antoni Canet. 

PLACA: Carrer de Lluís Borrassà. Pintor (S. XIV-XV) Tercer.- MODIFICAR el següent 
acord plenari: 

Acord de Ple de 13 de juliol de 1993. Modificar el tipus de via del DISSEMINAT LA 
CREUETA, substituint-lo per GRUP LA CREUETA. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara ja passem, doncs, als 
acords. Molt bé. En primer lloc hi hauria l’acord número 5, que es tracta d’aprovar una 
denominació de diferents espais públics, però permetin-me que abans de passar-li la 
paraula al regidor Manuel Martín, que és el responsable de la UMAT i el responsable, 
de fet, de la creació de tot aquest espai a través del qual ara posar els noms als 
diferents espais públics, que faci una salutació especial a l’Albert Quintana, que està 
aquí a davant perquè avui certament és un dia especial perquè s’aprova que la 
frontissa, la fins ara coneguda com a «frontissa», tingui el nom de la Núria, també vull 
saludar les persones que l’acompanyeu, en Manel, en Ramon, etcètera. Donar-vos la 
benvinguda, dir-vos que estem molt contents de poder portar aquest punt de l’ordre del 
dia i que tots ens sentim molt orgullosos també, disculpa, també en Martí, evidentment, 
que estem tots molt orgullosos que una regidora d’aquest consistori, ara parlo aquí 
com a..., doncs la veritat, que doni nom a un espai que ha de ser, que és i que ha de 
ser un espai de cohesió, de treball amb les persones, de gaudi també de les persones 
en un barri tan especial i tan estimat, també per mi, com és el barri de Santa Eugènia. 
Per tant, molt benvinguts i ara passo la paraula al regidor Manuel Martín. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, s’ha de llegir primer la 
proposta. 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara sí, el regidor Manuel Martín 
té la paraula. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo tornava a 
donar les salutacions a tots els veïns que han vingut a acompanyar-nos a dins 
d’aquest Saló de Ple. Presentem aquí els acords als quals vàrem arribar en la 
Comissió del Nomenclàtor, el primer punt referent als ponts de la ciutat, que, tot i tenir 
un nom consolidat en la societat gironina, mai havien estat objecte d’aprovació formal 
per aquest plenari; amb l’acte de votació i aprovació d’avui, els noms que consten al 
punt passaran a ser oficials. 
El segon fa referència a una part dels Jardins Ignasi Bosch, davant del Servei 
Municipal d’Ocupació, la denominació de Camp de Bèlit va ser proposada per 
l’Associació de Veïns de Sant Narcís i va ser aprovada per unanimitat a la comissió. 

El tercer referent al canvi de tipus de via del disseminat La Creueta per substituir-ho 
per Grup La Creueta. 

I finalment el quart, referent al parc de Núria Terés i Bonet, en substitució de la 
frontissa de Santa Eugènia de Ter, proposta de la Mancomunitat de Santa Eugènia 
Can Gibert i aprovada també per unanimitat, aquí presents. 

Voldria subratllar la importància i transcendència d’aquests acords. És la primera 
vegada que la societat gironina pot participar i decidir sobre la nomenclatura dels 
espais públics de la nostra ciutat de manera directa, és la primera vegada que passem 
per Ple acords d’aquesta índole i és la primera vegada que ho podem fer gràcies a un 
reglament i a la voluntat de tots els que conformen aquest Ajuntament entorn a la 
unitat de la participació ciutadana. 

Aquests són els acords traspassats al plenari de la comissió, però voldria posar en 
valor el treball que s’ha fet des de la UMAT i des de la pròpia comissió amb la creació 
del portal web del Nomenclàtor on es pot consultar informació i plànols de tots els 
carrers de la ciutat de manera ràpida i directa, o la incorporació d’una seixantena de 
noms al catàleg oficial, el graner on emmagatzemem tots els noms dels futurs carrers 
que farem servir més endavant. Estem treballant també en un protocol d’actuació en 
casos de canvis de denominacions, queda encara feina per fer, en som conscients. 

De nou agrair a tots els participants de la comissió i a tots els veïns i veïnes, entitats 
de Girona, professionals, etcètera, que han participat d’una manera o altra al procés 
per fer-ho més ric, més participatiu i més obert. Gràcies a tots. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies. En primer lloc, sí que 
m’agradaria felicitar el regidor, crec que li hem d’agrair, és de justícia, el diàleg que en 
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tot moment ha establert i les atencions amb el nostre grup en tot aquest procés de la 
Comissió del Nomenclàtor. I, per tant, agrair una vegada més que s’hagi aconseguit 
desencallar aquesta comissió, que si anem una mica als orígens cal recordar que la 
primera menció que es fa d’aquesta comissió en un Ple és el 2014 arran d’unes 
mocions que precisament tractaven temes de Nomenclàtor i es deixen sobre la taula 
amb la voluntat de crear aquest espai de participació que ha acabat sent la Comissió 
del Nomenclàtor. Un fil que van agafar la Xarxa Dones Girona i que precisament 
aquest fil ha aconseguit que finalment tirés endavant aquesta comissió. Per això em fa 
també especial il·lusió que el primer resultat palpable podríem dir del treball d’aquesta 
comissió sigui precisament aquesta denominació del parc Núria Terés i Bonet, perquè 
precisament ella va ser present des de la Xarxa Dones Girona en tot aquest procés de 
demanda de la Comissió del Nomenclàtor i, per tant, crec que és molt pertinent. I 
aprofito també per agrair evidentment la presència de familiars, d’amics, d’amigues, de 
gent de Santa Eugènia, de gent de la Xarxa Dones Girona o d’aquells que compliu 
quasi tots aquests requisits i que, per tant, heu estat presents en totes les múltiples 
lluites de la Núria. 

Llavors sí que volia fer una referència al nom, a la manera amb què s’ha descrit la 
Núria a la placa o en el nom del carrer i a la placa que es posarà, que és aquesta 
«Núria Terés i Bonet, educadora i lluitadora». Crec que realment és molt pertinent 
perquè és el que va ser la Núria i el que va escollir ser sempre i en tots els àmbits, des 
de l’escola com a política, en l’activisme veïnal, en l’activisme feminista, però fins i tot 
en l’època final i en la malaltia crec que va ser això, una educadora i una lluitadora. I, 
per tant, doncs m’agrada també destacar aquesta descripció de la Núria. 

També volia fer un esment especial al nom de Camp de Bèlit, que és un dels altres 
noms que portem aquí, ara no he sabut veure si hi havia gent de Sant Narcís, però en 
qualsevol cas és de la gent de Sant Narcís que parteix aquesta proposta. Que el bèlit, 
com sabeu, és un joc popular, la gent de la CUP, la majoria ens hi sentim també molt 
lligats i ens agrada veure també aquest com un procés d’aquests que nosaltres 
demanem de baix cap a dalt, que una gent d’un barri tenen ganes de posar-se a jugar 
aquest joc, de donar-li vida, de donar-lo a conèixer i ha acabat sent fins i tot el nom 
que denomini un parc que ni tan sols tenia nom i que realment és molt corresponent 
que ara porti aquest nom de Camp de Bèlit. 

Llavors, com deia el regidor, a part d’aquestes denominacions més específiques, 
doncs també avui en aquest acord, aquesta formalització dels noms de ponts de ciutat, 
són elements molt emblemàtics i realment sembla curiós que fins ara no haguessin 
passat per Ple. I és que precisament si una de les feines o un dels èxits també 
d’aquesta comissió segurament ha estat aquesta feina i vull agrair aquí el treball dels 
tècnics de no només denominar espais nous, sinó haver fet una tasca d’aquells que 
encara no hi són, d’aquells que tenien un nom però no se’ls havia oficialment posat 
aquell nom i, per tant, doncs val la pena també reconèixer aquesta tasca. 

Per tant, simplement donar l’enhorabona als impulsors d’aquestes propostes que avui 
porten..., bé, tenen el resultat, però també a la regidoria i a l’equip tècnic. Ens 
continuem trobant a la comissió, evidentment, fent feina i nosaltres que modestament 
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hi aportarem aquesta part de dignificació i de recuperació de la memòria històrica i de 
situar les dones en el lloc que es mereixen. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Roca... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Començo també agraint al regidor Manuel Martín tota la feina que ha fet des de la 
Comissió del Nomenclàtor, que és un espai de diàleg i és un espai de decisió que 
estimem i que valorem moltíssim i que avui porten a Ple l’aprovació de noms que s’han 
treballat en aquest Nomenclàtor, concretament són dos espais públics i una sèrie de 
noms de ponts. 

Pel que fa als espais, sabeu que ja s’ha dit, són els espais del Parc de Núria Terés i 
Bonet, a la zona coneguda com a nova frontissa de Santa Eugènia de Ter i el Camp 
de Bèlit, situat a Sant Narcís, a davant dels jardins d’Ignasi Bosch i Reig. Ens agraden 
tots dos especialment perquè no són carrers, sinó que són espais, no són carrers per 
on la gent passa i que a vegades pot passar de pressa sense fixar-se en res, sinó que 
són espais públics, espais on la gent hi va a trobar-s’hi, a quedar-s’hi, a fer coses i a 
compartir, i això és realment molt important, aquesta diferència que hi ha entre els 
espais i els carrers. 

El Camp del Bèlit pren nom, com ha dit la meva companya, d’un joc popular i m’he 
fixat que la paraula Bèlit no és al diccionari, si més no, no és al diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i penso que una de les coses que es podria fer des del 
Nomenclàtor és posar-se en contacte amb el Termcat, que és el centre de 
terminologia, i començar els tràmits pertinents perquè aquesta paraula sigui acceptada 
com una paraula més del nostre vocabulari. Ja hi haurà un espai denominat Camp de 
Bèlit, per tant, seria pertinent que aquesta paraula figurés en el nostre diccionari. 

La denominació de Parc de Núria Terés estem especialment contents que hagi vist la 
llum en tant poc temps, d’una manera tan ràpida i, com deia també la senyora Pèlach, 
que a la placa hi digui «educadora i lluitadora». Educadora i lluitadora són dues 
qualitats que tenia la Núria Terés, però són dues qualitats que avui dia caldria que tots 
tinguéssim i penso que veure aquesta placa «Núria Terés Bonet, educadora i 
lluitadora» ens ha de servir a nosaltres per voler-nos-hi acostar una mica, per voler-
nos-hi assemblar una mica. 

I també vull aprofitar per agrair totes les persones que han vingut, els familiars, totes 
les persones de la Mancomunitat de Santa Eugènia de Ter, han vingut perquè avui 
posem, perquè avui bategem oficialment aquest nom, aquest espai, Parc de Núria 
Terés, és molt important per a tota la ciutat de Girona, però és especialment important 
per a la gent del poble de Sant Eugènia de Ter. I ho han fet, han demanat aquest nom, 
ho han demanat d’una manera insistent, apassionada, estimada i, per tant, doncs ja 
tenen aquest nom i n’estem molt contents. 

I per últim la denominació dels ponts, que... 



24 
 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Perdoni. Doncs és veritat que tots aquests 
ponts ja sabem com es diuen, per què? Doncs perquè la gent per sort sempre va 
abans que les lleis i abans que un acord de Ple. 

I finalment per acabar recordar que la proposta de canviar el nom de la plaça 
Constitució per plaça 1 d’Octubre, que és una proposta que s’haurà també d’estudiar 
en la comissió. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
algun aclariment, senyor Martín.  

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Molt breument. 
Amb relació al canvi de nom de la plaça de la Constitució és un compromís que té 
l’alcaldessa i nosaltres estem totalment d’acord. Moltes gràcies a tots. La veritat és que 
no tinc suficient paciència per veure la placa de la nostra veïna eugenial educadora i 
lluitadora, Camp del Bèlit, etcètera. 

Gràcies pel vostre suport. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
(Aplaudiments.) 
 
Moltes gràcies, Manel. De fet el bateig ja es va produir i a més acompanyada amb 
elements de la colla gegantera, va ser maco i la veritat que va estar molt bé aquell 
acte. Gràcies a vosaltres. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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 
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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. 
 
 

6. Requeriment a la societat Pàrking Plaça Catalunya S.A., concessionària de 
l'aparcament soterrani de la Plaça Calvet i Rubalcava, per la inspecció 
reglamentària dels ascensors exteriors de la plaça que donen accés a 
l'aparcament soterrani. 

L’empresa “Pàrking Plaça Catalunya S.A.”, amb CIF A17099516 i domiciliada al carrer 
Ultònia, número 4, 17002 Girona, és l’actual concessionària de l’aparcament soterrani 
de la Plaça Calvet i Rubalcava i Salvador Espriu, per acord plenari de 15 d’octubre de 
1985. 

En data 6 de setembre de 2017, i amb número de registre d’entrada 2017057185, 
l’empresa Ascensores Serra S.A. ha presentat un escrit en el qual demana la inspecció 
reglamentària dels ascensors del pàrquing del mercat. En l’explicació de motius 
exposa literalment el següent: “Els comuniquem que cal realitzar la inspecció 
reglamentària per part d’una entitat de control autoritzada dels dos ascensors del 
Pàrquing del mercat municipal de Girona RAE 15814/15815. Aquestes inspeccions es 
troben fora de termini (caducada), havent comunicat en diverses ocasions a la 
concessionària, aquesta ens remet a l’Ajuntament de Girona com a propietari. Com a 
responsables del manteniment ordinari d’aquests ascensors preguem es realitzi 
aquesta inspecció ja que l’administració podria obligar-nos a deixar-los fora de servei. 
Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. Moltes gràcies.” 

Vist l’informe del servei de patrimoni que consta a l’expedient en el qual es dona 
compte que s’ha sol•licitat a l’empresa Ascensors Serra S.A. informació sobre la 
darrera inspecció periòdica efectuada als dos ascensors, havent-se comunicat per part 
d’aquesta empresa que la darrera inspecció es va efectuar el 4 de desembre de 2008 i 
que la següent s’hauria d’haver realitzat el 4 de desembre de 2010. També comunica 
que es va informar per carta a la concessionària de l’obligació d’efectuar la inspecció i 
de les diferents empreses que podien escollir per fer-la i que la darrera empresa que 
va efectuar la inspecció va ser Tüv Rheinland. 

Atès que el paràgraf segon de l’apartat b) de la clàusula 9 del plec de condicions 
jurídiques, econòmico-administratives i facultatives de la concessió (en endavant “plec 
de la concessió”) disposa com a obligacions del concessionari que: “El concessionari 
té el caràcter d’empresari i serà al seu càrrec l’estricte compliment de totes les 
obligacions legals d’acord amb la legislació social vigent. Haurà d’observar 
rigorosament la normativa a què estigui sotmesa la seva activitat” 
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Atès que l’apartat e) de la clàusula 9 del plec de la concessió disposa com a 
obligacions del concessionari que: “El concessionari s’obliga igualment a conservar les 
instal•lacions en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene” 

Atès que l’apartat c) de la clàusula 11 del plec de la concessió disposa com a dret de 
l’Ajuntament: “A inspeccionar el funcionament del servei i l’estricte compliment per part 
del concessionari de les obligacions assumides que es contenen en el present plec” 

Atès que la clàusula 21 dels plecs de la concessió disposa que: “Procedirà a la 
rescissió del contracte en els següents supòsits: a) La infracció reincident de les 
condicions establertes en el present Plec o de disposicions legals o reglamentàries....” 

Atès el que disposa l’article 19 del Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’aparells d’elevació i manutenció dels mateixos, en relació a 
les revisions de conservació i inspeccions periòdiques. 

Atès que examinats els antecedents que consten en l’expedient de la concessió 
administrativa de l’aparcament soterrani, no consta que la concessionària estigui 
exempta de cap de les obligacions derivades de l’explotació de l’aparcament soterrani i 
de les instal•lacions que hi donen servei, com és el cas dels ascensors que hi donen 
accés exclusiu. 

Vistos els antecedents que consten en els Decrets d’Alcaldia de 27 de febrer de 2014 i 
25 d’abril de 2014 en relació a les incidències suscitades en relació a operacions de 
reparació dels ascensors i l’observació d’una conducta reincident de la concessionària 
en l’incompliment de les obligacions respecte a les despeses derivades del 
funcionament dels ascensors. 

Atès que és obligació de la concessionària el cost del manteniment i reparació dels 
ascensors com a part integrant de la concessió a la qual donen servei amb exclusivitat, 
i com sigui que la manca de realització de les inspeccions periòdiques, a més de 
suposar un incompliment de les obligacions del concessionari d’acord amb el que 
disposen els plecs de la concessió, suposa un perill potencial respecte el funcionament 
de les instal•lacions amb plena garantia de rendiment i seguretat per a la ciutadania. 

És per tot l’anterior que es considera procedent requerir a la concessionària “Parking 
Plaça de Catalunya S.A.” per a que justifiqui la realització de les inspeccions 
reglamentàries dels dos aparells elevadors. 

Decret de 27 de maig de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats 
locals. 

Decret de 17 de juny de 1955, pel qual se aprova el Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 

Article 19 del Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos. 
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Primer - Requerir a l'empresa "Parking Plaça de Catalunya S.A.", amb CIF A17099516 
i domiciliada al carrer Ultònia, número 4, 17002 Girona, com a concessionària de 
l'aparcament soterrani de la Plaça Calvet i Rubalcava, per a que en el termini de deu 
dies des que li sigui notificada la present resolució, justifiqui documentalment la 
realització de les inspeccions reglamentàries dels dos ascensors que donen servei a 
l'aparcament soterrani d'acord amb el que disposa l'article 19 del Reial Decret 
2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció dels mateixos. 

Segon - Advertir a la concessionària "Parking Plaça de Catalunya S.A." que 
l'incompliment d'aquest requeriment, atesos els antecedents observats per altres 
incompliments expressats en la part expositiva de la present resolució, podrà donar 
lloc a les mesures previstes en la clàusula 21 del plec de la concessió per la infracció 
reincident de les condicions establertes en el Plec o de disposicions legals o 
reglamentàries. 

Tercer.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència i subsidiàriament el/la Tinent/a d'Alcalde o 
Regidoria delegada en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a totes les 
actuacions derivades de l'execució del present acord. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, podem continuar amb 
l’ordre del dia del Ple i continuaríem amb el punt número 6. Senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord 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): Moltes gràcies, alcaldessa, i molt bona tarda. 
L’empresa Pàrking Plaça de Catalunya és l’actual concessionària de l’aparcament 
subterrani de la plaça de Calvet, Rubalcaba i Salvador Espriu i va obtenir aquesta 
concessió en el plenari del 15 d’octubre de 1985. El dia 6 de setembre de 2017 
l’empresa Ascensors Serra va presentar un escrit a l’Ajuntament comunicant que la 
concessionària de l’aparcament, en aquest cas, el Pàrking Plaça de Catalunya, SA, no 
realitzava la inspecció reglamentària d’Indústria dels ascensors de la plaça, dels dos 
ascensors que hi ha allà a la plaça. La mateixa empresa d’Ascensors Serra ens ha 
informat que les revisions han de ser bianuals i que no han passat aquestes revisions 
des del desembre de 2010, la marca d’inspecció podria suposar un precinte d’aquests 
ascensors per part dels serveis d’Indústria. I en el plec de la concessió disposem de 
l’obligació del concessionari –és l’obligació del concessionari– conservar les 
instal·lacions en perfecte estat i el manteniment de neteja i higiene i també 
inspeccionar aquests ascensors i el compliment. Per això el que portem a Ple és 
requerir a aquesta empresa Pàrking Plaça de Catalunya, SA, que ens justifiqui la 



28 
 

realització de les inspeccions si és que les ha fetes i, en cas contrari, també se’ls 
adverteix que l’incompliment pot donar lloc a unes mesures que ja estan tipificades 
també en el plec de clàusules. Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Ja els avanço que el meu 
grup votarà que sí a la proposta, però abans li volíem fer algunes preguntes, regidora. 
Si la revisió està feta o no està feta, com pot ser que l’Ajuntament no en tingui 
constància? En el cas que no estiguin fetes les revisions, regidora, com pot ser que 
des del 2010 no s’hagi revisat un ascensor d’un espai públic tan concorregut? El meu 
grup té seriosos dubtes i, per tant, ja els avancem que demanarem formalment tota la 
documentació sobre aquest tema des de l’any 2008 fins al moment actual. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Si em permet, 
senyora Pujola, demani-li des dels anys vuitanta, aquesta documentació, perquè hi ha 
molta informació interessant sobre aquest aparcament a consultar i veurà que l’únic 
problema amb aquest aparcament no són els ascensors, sinó que estem parlant d’un 
aparcament que segurament té unes quantes deficiències més. Per tant, miri des dels 
anys vuitanta, que hi trobarà més coses. 
Nosaltres votarem a favor del requeriment també, és a dir, de demanar-lo, i agraïm 
que per fi comencin a posar fil a l’agulla a un tema que també aquest grup municipal, 
el de la CUP - Crida per Girona, ja fa més d’un any que vam posar a sobre la taula, 
que eren les deficiències d’actuacions que hi havien en alguns serveis d’aparcament a 
la nostra ciutat. Nosaltres, no sé si se’n recordaran, però ja ho vam posar a sobre la 
taula fa més d’un any, avui veiem que hi comencen a haver-hi actuacions per part del 
Govern municipal en aquest sentit i, per tant, els ho hem d’agrair. 

Com deia, en aquest aparcament, si anem a la història hi ha hagut uns quants 
incompliments que poden consultar en l’expedient i que l’altre dia a la comissió en 
parlàvem i, per tant, el que tocaria des de l’equip de govern és que els exigim des del 
nostre punt de vista que estiguin amatents i que estiguin molt més actius del que han 
estat en els últims anys respecte concretament a aquest aparcament subterrani de la 
nostra ciutat. Com bé saben, nosaltres no compartim el model d’aparcaments 
subterranis i de gestió que se n’ha fet els últims quaranta anys a la nostra ciutat, això 
no ve del Govern de Convergència actual, sinó que ve d’anteriors governs, però no 
compartim el model que s’ha implementat, ni tampoc com s’ha gestionat, ni tampoc el 
poc control que hi ha hagut per part dels governs municipals en aquest servei que, 
recordem, és públic. 

Per tant, nosaltres el que demanaríem avui és que comencin un procés que 
desenvolupi o que acabi en una auditoria pública sobre els aparcaments subterranis a 
la ciutat, que situï tota la informació que tenen vostès com a, diguéssim, o que tenim 
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com a Ajuntament de Girona en un format de saber quan, com, què i respondre totes 
les preguntes i quina és la situació actual de compliments i d’incompliments que hi han 
hagut en els aparcaments subterranis a la ciutat. S’ha acabat l’època dels silencis i 
d’amagar els papers, ens toca l’època dels llums i taquígrafs, i és responsabilitats de 
tots i totes les que som aquí garantir que la ciutadania coneix exactament quin és 
l’estat de la qüestió dels serveis públics, en aquest cas, que estan externalitzats a 
aquestes empreses que porten els aparcaments i, per tant, els fem aquesta proposta 
que nosaltres estem disposats a treballar-hi conjuntament. 

I finalment sumant-me a la pregunta de la senyora Pujola, ens preocupa que no 
tinguem clar si hi han uns ascensors que estan o no revisats des de l’any 2010, o sigui 
que han estat potser set anys sense estar revisats i que estan en funcionament. Ens 
preocupa que no tinguem aquesta informació com a Ajuntament i, per tant, ens 
agradaria saber si és que no la tenim, com ho podríem fer perquè no ens tornin a 
passar set anys més en altres ascensors perquè no hi hagi aquest risc. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna altra intervenció? No. 
Senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, gràcies, alcaldessa. Bé, jo només recordo 
que quan nosaltres vàrem entrar l’any 2011 crec que va ser l’any 2012 que vàrem fer 
una auditoria de patrimoni perquè ens revisessin totes aquestes concessions. 
L’auditoria..., bé, sabeu que quan es fa una auditoria no els revisen tots, sinó uns 
quants expedients a l’atzar. Varen agafar uns quants expedients, es varen revisar i els 
que varen trobar alguna anomalia vàrem estar a sobre, vàrem estar amatents perquè 
les coses se solucionessin. I, per tant, només recordar que ja vàrem fer una auditoria 
per veure com estava la situació de cada una de les concessions. És molt complicat 
amb els mitjans que tenim aquí agafar i mirar totes les concessions i si una a una 
compleixen el plec, és que és pràcticament impossible, vull dir és l’obligació del 
concessionari de fer-ho i en cas, com és ara, que el concessionari incompleix, llavors 
és quan començarà a actuar l’Ajuntament, quan en té coneixement hi actuarem de 
manera severa contra aquests incompliments. Per tant, jo només dic que nosaltres ara 
des de patrimoni s’estan revisant, s’estan revisant concessions, s’estan demanant 
avals, si eren necessaris, que saben que en algun cas ho hem fet i estem revisant 
mica en mica cadascun dels plecs. Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat requerir a l’empesa Pàrking Plaça de Catalunya, SA, perquè en el termini 
de deu dies des que li sigui notificada la resolució justifiqui documentalment la 
realització de les inspeccions reglamentàries dels dos ascensors. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
 

7. Sol·licitud de l'empresa "Saba Aparcament Santa Caterina S.A." pel canvi 
d'aval de la concessió administrativa de l'aparcament soterrani situat al subsòl 
de les Places Pompeu Fabra i Hospital de Girona. 

Per acord plenari adoptat en sessió del dia 3 de maig de 2005 fou aprovat el plec de 
clàusules del concurs per l'adjudicació conjunta dels següents contractes: contracte 
d'execució de les obres corresponents a l'"Edifici de nova planta i rehabilitació de 
l'existent, ambdós per a serveis de l'administració de la Generalitat de Catalunya, i 
contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i explotació d'un aparcament 
al subsòl de l'esmentat edifici de nova planta i de les places Pompeu Fabra i Hospital 
de Girona" (en endavant "Plec"). 

Per acord plenari adoptat en sessió del dia 26 d'octubre de 2005 fou adjudicat a favor 
de la Unió Temporal d'Empreses "UTE Santa Caterina", integrada per Dragados S.A. i 
SABA Aparcamientos S.A., el contracte d'execució de les obres corresponents a 
l'edifici de nova planta i rehabilitació existent, amb destinació a Serveis de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit del Pla especial de Santa 
Caterina, així com el contracte d'obra pública per la construcció i explotació d'un 
aparcament al subsòl de l'esmentat edifici de nova planta i de les places Pompeu 
Fabra i Hospital per un termini de 35 anys, computats, d'acord amb el títol 
concessional signat en data 13 de gener de 2006, a partir del dia següent a la data de 
notificació de l'acord plenari de 26 d'octubre de 2005, practicada el dia 8 de novembre 
de 2005, establint en conseqüència la vigència del contracte fins el dia 9 de novembre 
de l'any 2040. 

Per resolució de l'alcaldia presidència del dia 14 de juny de 2007 fou autoritzada la 
cessió dels drets derivats del contracte de concessió d'obra pública, adjudicats en 
favor de la UTE Santa Caterina, a favor de la societat de responsabilitat limitada 
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anomenada "Saba Aparcament Santa Caterina S.L.", exclusivament pel que respecta 
a l'explotació i conservació de l'aparcament del subsòl 

Per acord plenari adoptat en sessió del dia 14 de juliol de 2009 es va aprovar 
compensar a l'entitat "Saba Aparcament Santa Caterina S.L." per les modificacions i 
adaptacions de caràcter tècnic, funcional i estètic que va precisar l'execució de l'obra 
de construcció de l'aparcament mitjançant, entre d'altres condicions, "l'ampliació del 
termini d'inici del còmput de la concessió en 2 anys i 15 dies, en el sentit de referir-lo al 
dia de posta en funcionament i obertura efectiva de l'aparcament, això és el 24 de 
novembre de 2007, modificant així el dia 9 de novembre de 2005, coincident amb el de 
la notificació de l'adjudicació del concurs previst en el plec de clàusules i títol 
concessional", mantenint per tant aquesta societat en data d'avui la titularitat de la 
concessió. 

En data 15 de setembre de 2017 i amb número de registre d'entrada 2017059368, la 
societat "Saba Aparcament Santa Caterina S.L.", amb CIF B64359573, domiciliada a 
Avda. Parc Logístic, 22-26 - 08040 Barcelona, ha presentat un escrit mitjançant el qual 
sol·licita que s'autoritzi un canvi de l'aval per canvi de garant, amb devolució de 
l'anterior. 

La clàusula 48.2 del Plec, en relació a la quantia de la garantia definitiva, disposa el 
següent: 

"Abans de la formalització del contracte amb l'Ajuntament de Girona, el concessionari 
haurà de presentar resguard acreditatiu d'haver constituït una garantia definitiva a 
disposició de l'òrgan de contractació, per import equivalent al 4% del pressupost 
ofertat del cost d'inversió de l'aparcament, inclosa la infraestructura, superestructura, 
instal·lacions, dependències i material auxiliar. L'acord d'adjudicació fixarà els mitjans 
per a constituir-la i l'import concret. 

Aquest import constituirà la garantia definitiva relativa tant a la fase de construcció com 
a la de conservació i explotació de l'aparcament i quedarà afecta al compliment de les 
obligacions inherents a dita fase fins que finalitzi el termini de garantia de la concessió, 
que serà un any posterior a la finalització del període concessional. 

Dita garantia respondrà de totes i cadascuna de les obligacions que corresponen al 
concessionari. 

La devolució de la garantia o del seu ròssec s'haurà d'efectuar en el termini màxim de 
tres mesos comptat a partir de la data en la què s'aixequi l'acta de finalització del 
període concessional. 

Això no obstant, abans de procedir a la devolució de dita garantia el concessionari 
haurà de justificar que, en el moment d'acabar la concessió, es trobava al corrent del 
pagament de sous de treballadors i de les quotes de la Seguretat Social 
corresponents, així com al corrent de tots els impostos." 
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L'apartat tercer de l'anteriorment referit acord plenari de 26 d'octubre de 2005, 
d'adjudicació de la concessió, disposava la constitució de la fiança definitiva per import 
de 422.223 €, equivalent al 4% del pressupost ofertat del cost d'inversió de 
l'aparcament, en els termes establerts en la clàusula 48.2 del Plec regulador. Aquesta 
fiança es va constituir en data 28 de desembre de 2005 d'acord amb la còpia del 
document de carta de pagament de la Recaptació Municipal que consta a l'expedient. 

L'apartat segon del també referit acord plenari de 14 de juliol de 2009, disposant la 
compensació a l'entitat "Saba Aparcament Santa Caterina S.L." per les modificacions i 
adaptacions de la concessió, disposava també el reajustament de la garantia definitiva 
per un import addicional de 33.657,20 €. Consta a l'expedient còpia del document de 
carta de pagament de la Recaptació Municipal de data 11 de desembre de 2009 per 
un import de 455.880,20 €, corresponent a la suma de l'import inicialment establert en 
l'acord d'adjudicació de la concessió i l'import establert en el reajustament, que es 
correspon amb l'import de l'aval bancari actualment vigent i pel qual es sol·licita el 
canvi. 

Atès que la constitució d'un nou aval amb un nou garant no implica la modificació de 
cap de les condicions de la garantia definitiva establertes en l'article 48.2 del Plec de la 
concessió. 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 

Primer - AUTORITZAR a la societat "Saba Aparcament Santa Caterina S.L.", amb CIF 
B64359573, domiciliada a l'Avinguda Parc Logístic, núm. 22-26, codi postal 08040 de 
Barcelona, per a que amb la seva titularitat constitueixi un aval amb un nou garant per 
la garantia definitiva de la concessió administrativa per la construcció i ulterior 
explotació de l'aparcament soterrani situat al subsòl de les Places Pompeu Fabra i 
Hospital de Girona, per un import de 455.880,20 €, d'acord amb les condicions que 
disposa la clàusula 48.2 del Plec regulador de les condicions jurídiques i econòmiques 
de la concessió aprovat pel Ple de la Corporació el 3 de maig de 2005. 

En l'aval que es constitueixi amb el nou garant per cobrir la garantia definitiva haurà de 
constar el següent: 

-Que l'aval és solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici 
d'excussió i amb el compromís de pagament a la Tresoreria Municipal al primer 
requeriment de l'Ajuntament de Girona. 

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

-Que l'aval està inscrit en la mateixa data en el Registre Especial d'Avals, amb 
indicació del número d'inscripció corresponent. 
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Segon - AUTORITZAR, un cop hagi estat constituïda la garantia definitiva establerta 
en el punt anterior, la devolució i cancel·lació de l'aval que figura actualment vigent 
constituït per l'entitat Banc Popular Español S.A., CIF A28000717, a favor de la 
societat "Saba Aparcament Santa Caterina S.L.", amb CIF B64359573, fins la quantitat 
de 455.880,20 €, per tal de respondre de "totes i cadascuna de les obligacions i 
eventuals responsabilitats de tota índole que es derivin del compliment del contracte 
de concessió d'obra pública, de construcció i explotació d'un aparcament en el subsòl 
de l'edifici de nova planta per a serveis de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i en el subsòl de les places Pompeu Fabra i Hospital de Girona" 

Tercer - FACULTAR àmpliament a l'Alcaldia Presidència, i subsidiàriament el/la Tinent 
d'Alcalde o Regidoria delegada en qui delegui o que exerceixi les seves funcions, per a 
totes les actuacions derivades de l'execució del present acord. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem 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. Substanciarà de 
nou 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): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el 26 d’octubre 
de 2005 es va adjudicar a favor de la unió temporal d’empreses, UTE Santa Caterina, 
integrada per Dragados, SA, i Saba Aparcamientos, SA, un contracte d’obra pública 
que constava en la construcció i explotació d’un aparcament de subsòl a l’esmentat 
edifici de Santa Caterina a la plaça de Pompeu Fabra i a l’hospital..., i el termini eren 
trenta-cinc anys. El 14 de juny de 2007 es va autoritzar la cessió dels drets derivats 
d’aquest contracte de cessió a l’empresa Saba Aparcament Santa Caterina, SL, 
exclusivament només en aquest cas..., primer era la construcció, ara estem parlant de 
l’explotació i la conservació de l’aparcament del subsòl. El 15 de setembre de 2007, 
l’empresa Saba Aparcament Santa Caterina, SL, ha presentat un escrit en el qual ens 
demana un canvi d’aval i, per tant, nosaltres el que portem la proposta és autoritzar 
l’empresa Saba, primer que es constitueixi un nou aval amb la garantia definitiva de 
455.880,20 euros i, en segon lloc, autoritzar, un cop hagi ja constituït l’aval, que se’ls 
retorni l’aval anterior. Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyor Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. 
Breument. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem. Més enllà de la mesura tècnica 
que proposen gairebé, que és això, nosaltres no compartim com he dit abans el model 
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de gestió d’aparcaments al subsòl que s’ha estat fent, ni tampoc com es va crear en 
aquest cas l’aparcament que es va fer en el seu moment i, per tant, no podem avui 
donar suport a la mesura ni tampoc i menys en un context com l’actual en què 
l’empresa o les empreses que ens demanen tots aquests moviments són empreses 
que s’han dedicat a desestabilitzar el nostre país en els últims dies en contra de la 
voluntat democràtica dels gironins i les gironines. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Doncs si ho podem deixar estar, farem la votació d’aquest acord. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona la substitució de la garantia definitiva per a la societat Saba 
Aparcaments Santa Caterina, SL. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies senyor secretari. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
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8. Desestimar el recurs de reposició presentat per la Universitat de Girona el 27 
de juny de 2017 (RE2017043979) contra la resolució plenària de 12 de juny de 
2017 que deixa sense efecte l'acord plenari de 9 de desembre de 1996 de 
constitució d'un dret de superfície a favor de la UdG en el sector Montilivi. 

Per acord plenari de 12 de juny de 2017 l'Ajuntament de Girona va acordar: 

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

SEGON - Deixar sense efectes l'acord del Ple de la Corporació del dia 9 de desembre 
de 1996 pel qual es va constituir un dret de superfície a favor de la Universitat de 
Girona sobre dues finques de propietat municipal amb la 

següent descripció: 

1- "Peça de terreny de 4.250 m2 de superfície, situada al terme municipal de Girona, 
sector de Montilivi, de forma irregular, que limita: Nord, Est i Oest, amb vials públics; i 
Sud amb finca de propietat municipal" 

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

TERCER - Facultar àmpliament a l'Alcaldia Presidència, i subsidiàriament el/la Tinent 
d'Alcalde o Regidoria delegada en qui delegui o que exerceixi les seves funcions, per a 
totes les actuacions derivades de l'execució del present acord." 

La Universitat de Girona, en endavant UdG, representada per la Sra. Fàtima Calvo 
Rojas, ha presentat recurs de reposició el 27 de juny de 2017 (RE2017043979) contra 
la resolucio plenaria de 12 de juny de 2017 en aquest sentit: 

a) Que la finca municipal de 4.250m2 va ser objecte d'unes obres d'urbanització 
promogudes per la UdG. En concret es tracta de la parcel·la 6 del campus de Montilivi. 
Mitjançant aquestes obres es va a dur a terme l'aparcament que actualment hi ha. 
Aquestes obres es van licitar segons (exp. 03/05.O) i es va adjudicar el dia 3 de maig 
de 2005 a dues entitats, una per obra civil (Xavier Alsina SA) i l'altra per instal·lacions 
(UTE: Electromecànica Soler SL-Carrers o obres SL) per un import global de 
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207.288,42€, d'acord amb la còpia compulsada de la resolució que consta en 
l'expedient. 

b) Atès que deixen de gaudir d'un dret de superfície que se'ls va concedir el dia 9 de 
desembre de 1996, amb anterioritat a la seva finalització natural, i que d'haver-ne 
tingut coneixement no s'haurien dut a terme les obres esmentades, les quals han 
millorat la parcel·la, reclamen el rescabalament o indemnització pel valor invertit en la 
peça de terreny de 4.250m2. 

Analitzades les al·legacions per part de la UdG es pot observar que: 

1.- L'Ajuntament de Girona és l'únic titular de la finca de 4.250m2, registrals núm. 436 i 
634 del llibre 133, secció 4a sector Montilivi. La UdG no resulta titular de cap dret 
sobre aquestes finques atès que el dret de superfície que l'Ajuntament de Girona es va 
comprometre per acord plenari de 9 de desembre de 1996, no s'ha formalitzat en 
escriptura pública i no consta en el registre de la propietat. 

2.- La UdG va incoar expedient de licitació pública per la construcció de l'aparcament 
per resolució de 14 de febrer de 2005, la qual cosa no s'adequa a l'acord plenari de 9 
de desembre de 1996, quan s'estableix que la UdG haurà d'executar sobre la finca 
cedida el conjunt d'edificacions instal·lacions i infraestructures de serveis universitaris 
en el termini màxim de cinc anys. 

3.- L'Ajuntament de Girona col·labora amb la UdG des de la seva creació, en la 
consecució d'objectius comuns per a la ciutat i per a les finalitats universitàries. En 
aquest sentit, l'Ajuntament de Girona ha cedit gratuïtament la propietat a la UdG de 
terrenys (Politècnica i Parc Tecnològic) i ha constituït també a favor de la UdG i de 
forma gratuïta diferents drets de superfície sobre terrenys i edificacions (Àligues, 
Facultat de Lletres, Campus Montilivi, Habitatges Universitaris, Aparcaments Campus) 
considerant l'interès general de l'activitat universitària i la corresponent conveniència 
de col·laboració entre Administracions Públiques. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament 
deixa sense efecte l'acord plenari de 9 de desembre de 1996 per tal de donar sortida a 
una situació d'interès general per a la ciutat. Aquest interès general ve determinat en la 
memòria de la Regidoria d'Hisenda i Règim Interior de 30 de maig de 2017 que consta 
en l'expedient i que ha estat pres en consideració en l'acord plenari de 12 de juny de 
2017. 

4.- Les dues finques municipals, objecte de reversió en l'acord plenari de 12 de juny de 
2017, estan qualificades de sistema públic i per tant la comunitat universitària està 
legitimada per a la seva utilització en igualtat de condicions que la resta de la 
ciutadania i queda limitat el seu ús tant sols pel temps imprecindible de les actuacions 
puntuals en mobilitat que l'Ajuntament de Girona pugui determinar. 

Art. 241 DECRET LEGISLATIU 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística 
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Art. 288.2 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

Acord plenari de 2 de desembre de 1996 

Sentència del Tribunal Suprem sala tercera, de 31 de gener de 2001. 

Pla General d'Ordenació Urbana de Girona, aprovat definitivament pel conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, publicat 
íntegrament al BOP de Girona núm.72, de data 14 d'abril de 2003 i al DOGC 
núm.4618 de 21 d'abril de 2006. 

Art. 564.3 LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals. 

Art. 171 DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme. 

Art. 53.2 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana 

DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la Universitat de Girona el 27 de 
juny de 2017 (RE2017043979) contra la resolució plenària de 12 de juny de 2017 que 
deixa sense efecte l'acord plenari de 9 de desembre de 1996 de constitució d'un dret 
de superfície a favor de la UdG en el sector Montilivi. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):I ara passaríem al punt núm. 8 d 
l’ordre del dia. Senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
proposta la tinenta d’alcalde 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, alcaldessa. Bé, com tots vostès 
saben, el Girona ha pujat a primera divisió, això ja se sap, amb la qual cosa s’ha hagut 
de replantejar tota l’accessibilitat de l’estadi i preparar les obres per ampliació. Aquest 
fet ha comportat negociar amb la universitat la recuperació d’un dret de superfície del 
gol nord i de la zona preferent. Per a l’Ajuntament tan important és la universitat com el 
Girona Futbol Club i, bé, hem hagut de fer una mica el paper d’àrbitre entre els 
interessos a vegades contraposats de les dues institucions importantíssimes per a 
nosaltres. En aquest cas hem resolt a favor d’ampliar el camp de Montilivi, però fent 
que el Girona Futbol Club proporcioni un nou accés a les pistes esportives de la 



38 
 

universitat per poder-hi arribar. Bé, entenem que aquesta és la solució per tothom, 
perquè no es podia fer d’altra manera, no es podia ampliar l’estadi d’altra manera i, per 
tant, el 12 de juny d’aquest any, d’enguany, es va incoar un expedient que el vàrem 
portar aquí a Ple per deixar sense efecte el dret de superfície que teníem constituït a 
favor de la Universitat de Girona de dues finques, una de 4.250 metres quadrats i 
l’altra amb 3.948 metres quadrats. I aquests espais, com he dit abans, era per ubicar-
hi unes noves grades. I, per tant, a l’acord de Ple el que vàrem fer és deixar sense 
efecte aquesta autorització que teníem. 
Llavors la Universitat de Girona el que ha fet és presentar un escrit, un recurs, en el 
qual ens diu que deixem..., bé, atès que no poden gaudir d’aquest dret de superfície, 
que tinguem reconeixement i que totes aquelles obres que ells havien fet reclamen 
que els rescabalem amb la indemnització. Un cop analitzades les al·legacions per part 
dels nostres serveis jurídics, desestimem aquest recurs contra aquesta resolució que 
ha presentat la Universitat de Girona. Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres votarem en contra 
d’aquesta proposta. De fet, al Ple de juny vam votar a favor perquè precisament en 
aquell moment ens van assegurar que hi havia un diàleg, que s’estava mantenint 
aleshores i que es preveia continuar amb aquest diàleg amb la Universitat de Girona, 
que estaven valorant diferents alternatives, de fet, concretament hi ha una frase de la 
senyora Maria Àngels Planas que deia «no pateixi la universitat pels aparcaments» 
com si ja estigués tot resolt d’alguna manera. Llavors nosaltres, a partir d’aquest 
compromís i d’aquesta manera que enteníem que s’estava treballant la universitat, 
vam entendre que el conflicte o possible conflicte s’estava resolent, s’estava treballant 
i, per tant, anàvem en el bon camí. A més a més, ens assegurava que aquest espai 
tant podria ser utilitzat pel Girona Club de Futbol com per la Universitat de Girona i, per 
tant, doncs enteníem que d’alguna manera s’estava treballant en aquest sentit. 
Ara, la veritat, o sigui, veient aquest recurs de reposició presentat per la UdG veiem 
que aquest diàleg, com a mínim, no és tal com ens el va explicar, com a mínim no hi 
ha tal acord i, per tant, doncs d’alguna manera retirem aquest suport. Nosaltres ens 
vam basar en aquesta confiança en el diàleg i si estem ells presentant recursos de 
reposició i nosaltres desestimant-los és que el diàleg com a mínim no és tal. I, per tant, 
hi votarem en contra. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres en 
aquest punt ens abstindrem. Quan es va portar a votació la sessió de dret de 
superfície, doncs evidentment pel tema de l’ascens del Girona a primera divisió hi 
vàrem estar d’acord i pensem que realment s’havia de fer d’aquesta manera perquè 
calia ampliar el camp perquè calia tenir un aforament que era el que demanava la Lliga 
de Futbol Professional. Ara bé, el que no tenim massa clar és que el que es demana a 
la universitat, que és reposar aquestes inversions, això no s’hagi atès. Desconeixem 
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quines són aquestes inversions, sí que ens hagués agradat saber exactament quina 
quantia tenien i, per tant, què és el que es demanava concretament. 

Però aquí voldria anar un pas més endavant, volíem deixar constància, ja que parlem 
d’aquest punt, dels problemes de diàleg, jo no en diria manca de diàleg perquè estic 
convençut que n’hi ha hagut de diàleg, n’hi ha hagut, però potser problemes de diàleg. 
A vegades, per més que es dialoga, de vegades costa i, bé, en tenim exemples ara 
desgraciadament, doncs, que per més que es dialoga no s’arriba a solucions. Per què? 
Perquè amb el tema de la mobilitat lligada a la seguretat de l’estadi continuem pensant 
que potser n’hem fet un gra massa. Miri, ja saben que sóc un aficionat acèrrim del 
Girona i pràcticament sempre que puc hi vaig, al camp, que és sempre, i ara amb 
l’experiència de dos mesos aproximadament, dos mesos i mig, jo de debò, ho veig que 
és una mica exagerada. Miri, de fet, ara fa uns dies m’arribaven les queixes del 
col·lectiu professional de l’Institut Montilivi i també de l’UdG perquè a partir del migdia 
ja hi han restriccions de trànsit. 

Doncs guaiti, jo devia ser a finals de setembre vaig estar a Bilbao, Bilbao té un camp 
de futbol cèntric, centrat, San Mamés, La Catedral, vàrem aparcar potser..., no els 
enganyo, vàrem aparcar a cinquanta metres del camp. Els cotxes circulaven per 
l’avinguda. Què hi han, divuit-vint metres a l’estadi? Hi havia normalitat absoluta. És un 
camp..., l’aforament de San Mamés depassa els cinquanta mil espectadors, no hi 
havia cap mena de problema, cap mena de problema, els puc assegurar que vaig 
quedar astorat i, a més a més, amb una afició que els asseguro que a diferència de 
l’afició gironina, una afició molt més combativa, omplint els carrers i amb ganes de 
jarana, gresca..., i començava la gresca..., jugava a un quart de cinc i a les dotze ja 
estaven fent gresca, imaginin-se com arriben al camp. Cap mena de conflicte. Per tant, 
demano, seria possible, seria raonable, si us plau, que ens replantegéssim en un 
moment el tema de seguretat? Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Planas... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Molt ràpid. Només dir que li asseguro que 
vàrem dialogar, vàrem parlar, li ben asseguro que sí. També és cert, tinc de dir-ho, 
que, és clar, el temps era limitat, vull dir que no és que tinguéssim molt i molt de temps 
per parlar, però sí que vàrem tenir diverses reunions. I tot el que vostès han dit de 
mobilitat, accessibilitat, jo li recomano que parli amb la regidora de Seguretat o amb el 
regidor de Mobilitat que segur que li sabran explicar millor que jo per què s’ha 
d’encerclar durant un període abans de temps perquè jo la veritat és que sí que m’ho 
han explicat, però segur que ells li sabran explicar millor que jo. Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Abans de la 
votació, sí que hauria de constar com a absent la tinenta d’alcalde Isabel Muradàs per 
la seva vinculació amb la UdG i, per tant, no vol formar part d’aquesta votació. I també 
només respecte a la reflexió que ens ha fet ara avinent el senyor Albertí ja es pot 
imaginar que el que fem és seguir criteris tècnics. Nosaltres hem estat al costat dels 
tècnics veient quina és la millor fórmula, especialment en seguretat, que cal dotar 
aquella aglomeració tan important de gent. Jo sincerament, a part de l’opinió..., vull dir 



40 
 

que és molt lloable, de l’opinió de tothom, però quan des de cap de la Policia i cap de 
Mobilitat ens diuen que les mesures més correctes són les que portem a terme ara, 
doncs entenc que vostè la vulgui fer palesa, però també entengui que nosaltres 
seguim el criteri dels tècnics. 
Doncs si de cas, passem a la votació d’aquesta proposta amb l’absència, diguéssim, 
que hi és, però que consti que no, de la tinenta d’alcalde senyora Muradàs. 

Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
vuit membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, 
l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i el vots en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, la desestimació del recurs de reposició presentat per la Universitat 
de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies senyor secretari. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
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Grup Municipal CiU: senyora Mª Isabel Muradàs i Vázquez, per la seva vinculació a 
la UdG, d’acord amb l’article 23.2.e) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. 

9. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats d'expropiació 
continguts dins l'àmbit del PA-88 - Universitat de Cervera. 

En data 24 de maig de 2017 s'ha emès informe des de l'Àrea d'urbanisme i Activitats 
adreçat al Servei de Patrimoni exposant el següent: 

"PRIMER.- Prèvia la tramitació corresponent, la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Girona, de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 29 de juny de 2005, va aprovar 
definitivament la modificació puntual del text refós del PGOU a l'àrea de les Casernes 
que inclou, en expedients separats: 

L'ampliació i qualificació de la franja C1 davant el PMU Casernes La delimitació i 
ordenació del PA-88 Universitat de Cervera 

SEGON.- Els esmentats instruments de planejament disposen que l'execució del PA 
88 Universitat de Cervera, es durà a terme pel sistema d'expropiació. 

En la memòria dels instruments de planejament esmentats en el punt primer es motiva 
i justifica la utilitat pública i l’interès social de l'actuació. L'ordenació proposada ha de 
fer viable la gestió i execució de l'obertura de la perllongació del carrer, així com 
l'obtenció de dos solars per habitatges de protecció pública. 

En compliment del que disposen els articles 9, 15 i 17 de la Llei d'Expropiació Forçosa 
de 16 de desembre de 1954, en relació amb l'article 110 del Dl 1/2010, de 3 d'agost 
TRLUC, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d'urbanisme, procedeix iniciar expedient d'expropiació dels béns i 
drets afectats d'expropiació continguts dins l'àmbit del PA88 Universitat de Cervera i 
aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la relació concreta i individualitzada 
de béns i drets afectats per l'execució. 

TERCER.- A continuació es detalla la relació de béns i drets afectats per aquesta 
actuació urbanística, continguts dins l'àmbit PA88 Universitat de Cervera. 

FINCA NUM. 1 

"Urbana.- Casa destinada a almacén, de planta baja solamente, con un pequeño patio 
a su detrás unido, situada en el llano y término de Llagostera, hoy situada en la calle 
Universidad de Montpelier, número veinticinco, ocupando casa y patio una superficie 
de ochenta y cinco metros cincuenta decímetros cuadrados, midiendo cuatro metros y 
medio de ancho, por diecinueve metros de fondo; lindante: al frente, sud con calle 
abierta en terrenos de la sociedad "Construcciones A. Montseny Salvat S.A.; al fondo, 
norte, con los nuevos cuarteles de esta ciudad; a la derecha, entrando este, con resto 
de finca de dicha sociedad; y a la izquierda oeste, con José Recena. 
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Procedencia: Segregación de la finca registral número 2367, al folio 214, del libro 3º de 
Llagostera, tomo 86 del archivo." 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Girona núm. 2, finca registral 3440 de Girona 
sec. 1ª, al Volum 1366, Llibre 95, Foli 6, Inscripció 3. 

Titular: Pertany al Sr. Rafael Salmoral Losada, amb DNI 40284368Y, segons 
escriptura de compravenda autoritzada davant del Notari de Girona Sr. Antonio Garcia 
Conesa, de data 26 d'octubre de 1985. 

Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 

FINCA NÚM. 2 

"Urbana. Bajos y patio de la casa número veintisiete de la calle Universidad de 
Montpellier, de Girona, de extensión superficial ochenta y cinco metros cuadrados. 
Linda: Frente, sur, en dicha calle; derecha entrando, este, con Dolores Rovira; 
izquierda, oeste, con los consortes Juan Oriol y Francisca Feliu; espalda, fondo, con 
los nuevos cuarteles de esta ciudad; y por encima con el primer piso de los descritos 
bajos y patio, en relación con el valor de la total finca queda fijada en el veinte por 
ciento. 

Procedencia: División horizontal de la finca 4027, al folio 104 del tomo 1420, libro 103 
de Girona 1ª." 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Girona núm. 2, finca registral 5034 de Girona 
sec. 1ª, al Volum 3375, Llibre 884, Foli 39, Inscripció 2. 

Titulars: Pertany en participacions del 25% a la Sra. Angela Saura Parra, amb DNI 
40254523S; a la Sra. Antonia Saura Parra, amb DNI 40254360J; al Sr. Llatzer Saura 
Parra, amb DNI 40272288R i al Sr. Miguel Saura Parra, amb DNI 40337458N, segons 
escriptura d'herència autoritzada davant del Notari Sr. Enrique Brancós Núñez, de data 
15 de març de 2000. 

Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 

FINCA NÚM. 3 

"Urbana. Bajos y patio de la casa número veintisiete, hoy veintinueve, de la calle 
Universidad de Montpelier, de Girona, de extensión superficial ochenta y tres metros 
cuadrados. Linda, al frente, sur, con dicha calle; izquierda entrando, oeste, con doña 
Dolores Parra; fondo, norte, con los nuevos cuarteles de esta ciudad; derecha, este, 
con los bajos de la casa número treinta y uno de Dolores Rovira; y por encima, con el 
piso primero de Soledad Bonadona. 

Procedencia: Segregación de la finca registral número 4027 al folio 104, tomo 1420, 
libro 103 de Girona 1ª" 
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Inscrita en el Registre de la Propietat de Girona núm. 2, finca registral 15217 de Girona 
sec. 1ª, al Volum 2151, Llibre 250, Foli 7, Inscripció 2. 

Titular: Pertany al Sr. Juan Oriol Feliu, amb DNI 40119734Y, segons escriptura 
d'herència autoritzada davant del Notari Sr. Ramón Coll Figa, de data 3 de novembre 
de 1987. 

Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 

FINCA NÚM. 4 

"Urbana.- Cuadra o almacén que es el del lado oeste, o sea el de la izquierda 
entrando, con un pequeño patio a su detrás, y mide ochenta y un metros cuadrados de 
superficie, del edificio situado al término de esta ciudad, Girona, afueras de la misma, 
paraje llamado "Urbanización Montseny", cuyo edificio ocupa en su planta baja una 
superficie total de doscientos treinta y tres metros cuadrados y se compone de las 
siguientes dependencias: dos almacenes o cuadras en la planta baja, con un pequeño 
patio a su detrás midiendo el del lado este, derecha entrando, ciento cincuenta y dos 
metros cuadrados y el del lado oeste ochenta y un metros cuadrados; una sola 
vivienda en el primer piso que ocupa la superficie de cien metros cuadrados, teniendo 
además derecho al uso de la escalera y pasillos generales que son de uso general de 
la casa; y una vivienda en el segundo piso que ocupa una superficie de setenta y 
nueve metros cincuenta y seis decímetros; lindante de por junto esta finca, al frente 
sud con calle abierta en terrenos de la sociedad "Construccions A. Montseny Salvat 
S.A."; al fondo Norte con los nuevos cuarteles de esta ciudad; a la derecha entrando 
este con terrenos de la propia sociedad; y a la izquierda oeste con restantes edificios 
de la misma sociedad. 

Procedencia: Segregación de la finca número 3467, al folio 133, libro 95, tomo 1366 de 
Girona, sección 1ª" 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Girona núm. 2, finca registral 3490 de Girona 
sec. 1ª, al Volum 1366, Llibre 95, Foli 239, inscripció 2. 

Titular: Pertany a la Sra. Dolors Rovira Mallorquí, en una participació del 50% segons 
escriptura de compravenda autoritzada davant del Notari Sr. Jaime Genover Codina de 
data 16 de febrer de 1948; i en una participació del 50% segons escriptura de 
supervivència autoritzada pel Notari Sr. Eduardo Peña Belsa de data 22 de setembre 
de 1979. 

Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 

FINCA NÚM. 5 

"Urbana. Una cuadra o almacén situada en planta baja, al lado este o sea, el de la 
derecha entrando, del edificio situado en término de Girona, afueras de la misma y 
paraje llamado Urbanización Montseny, antes, hoy calle Universidad de Montpellier, 
número 33, con un patio a su detrás. Mide ciento cincuenta y dos metros cuadrados. 
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Forma parteintegrante de esta finca como anejo a la misma, una faja de terreno de un 
metro de ancho por toda la longitud del edificio existente entre este y la finca de 
Enrique Carreras Avellana. Linda: al frente, sur, con dicha calle; izquierda entrando, 
oeste, con otro almacén o cuadra de dicho edificio, propia de los consortes Alberto 
Vidal y Dolores Rovira; a la derecha, este, con Enrique Carreras Avellana; y al fondo, 
norte, con los nuevos cuarteles. Le corresponde una cuota en el total del valor del 
edificio de cuarenta por ciento. Procedencia: Segregación de la finca 3467, al folio 133 
del tomo 366, libro 95 de Girona sección 1ª" 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Girona núm. 2, finca registral 4002 de Girona 
sec. 1ª, al Volum 1420, Llibre 103, Foli 19, Inscripció 4. 

Titulars: Pertany en un 50% al Sr. Patricio Tixis Padrosa i en un 50% a la Sra. 
Inmaculada Bosch Boluda, amb DNI 40298335N, ambdós segons escriptura de 
compravenda autoritzada davant del Notari Sr. Eduardo Peña Belsa de data 16 
d'octubre de 1980. 

Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 

FINCA NÚM. 6 

"Urbana.- Piso primero, integrado por una sola vivienda que ocupa la superficie de 
cien metros cuadrados con derecho al uso de la escalera y pasillo o terraza que son 
de uso general de un edificio situado en el término de Girona, afueras de la misma, 
paraje llamado Urbanización Montseny, hoy calle Universidad de Montpelier, número 
33. Lindante de por junto: al frente, sud, con calle abierta en terrenos de la sociedad 
"Construcciones A. Montseny Salvat, S.A."; al fondo, norte, con los nuevos cuarteles 
de Girona; a la derecha entrando, este, con terrenos de la propia sociedad; i a la 
izquierda, oeste, con restantes edificios de la misma sociedad. 

Procedencia: Segregación de la finca registral número 3467, al folio 133, del tomo 366, 
libro 95 de Girona, sección 1ª" 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Girona núm. 2, finca registral 3468 de Girona 
sec. 1ª, al Volum 1366, Llibre 95, Foli 138, Inscripció 4. 

Titular: Pertany al Sr. Jesús Ereza Langarita, amb DNI 40242207G, segons escriptura 
d'herència autoritzada davant del Notari Sr. Ramón Coll Figa de data 6 de juny de 
1992. 

Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 

FINCA NÚM. 7 

"Urbana: Vivienda puerta primera, derecha entrando, del piso primero, de la casa 
número veintisiete de la calle Universitat de Montpeller, de Girona, de superficie 
sesenta y cuatro metros cuadrados. Linda: Este, derecha, con Alberto Vidal y Dolores 
Rovira; oeste, izquierda, con la otra vivienda del mismo piso, puerta segunda; fondo, 
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Norte, con el patio de la total finca; y frente, sur, con la calle. Su cuota de participación 
respecto del total del edificio es de quince enteros por ciento. 

Procedencia: Segregación de la finca 4027, folio 105, del tomo 1420, libro 103 de 
Girona sección 1ª, inscripción 5ª" 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Girona núm. 2, finca registral 18028 de Girona 
sec. 1ª, al Volum 2351, Llibre 301, Foli 23, Inscripció 1. 

Titular: Pertany al Sr. Antonio Coll Fuya, segons escriptura de compravenda 
autoritzada davant del Notari Sr. Eduardo Peña Belsa de data 15 de juliol de 1983. 

Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 

FINCA NÚM. 8 

"Urbana. Piso primero de la casa número veinticinco de la calle Universitat de 
Montpelier, de Girona, de sesenta y cuatro metros cuadrados aproximadamente. 
Linda, al frente, sur, con dicha calle; izquierda entrando, oeste, con Esteban Barrot; 
fondo, norte, con el patio de la finca matriz; derecha, este, con sucesores de Don N. 
Planagumà; por debajo, con los bajos de la casa; y por encima, con el piso segundo 
de la propia finca matriz. 

Procedencia: Segregación de la finca registral número 4027, al folio 104 del tomo 
1420, libro 103 de Girona 1ª" 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Girona núm. 2, finca registral 15216 de Girona 
sec. 1ª, al Volum 2151, Llibre 250, Foli 4, Inscripció 2. 

Titular: Pertany a la Sra. Enriqueta Ferrer Vila, segons escriptura de compravenda 
autoritzada davant del Notari Sr. Eduardo Peña Belsa en data 31 de juliol de 1975. 

Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. Es proposa: 

D'acord amb la informació continguda en els anteriors antecedents, i amb la finalitat de 
procedir a l'expropiació dels immobles de referència, es dóna trasllat al servei de 
patrimoni, a fi que dugui a terme les actuacions necessàries per a executar el PA88 
Universitat de Cervera, d'acord amb el planejament aprovat i vigent." 

Procedeix doncs iniciar expedient d'expropiació dels béns i drets afectats d'expropiació 
continguts dins l'àmbit del PA-88 - Universitat de Cervera i aprovar inicialment i 
sotmetre a informació pública la relació concreta i individualitzada de béns i drets 
afectats per l'execució. 

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Municipal proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 
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Article 212 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'Urbanisme. 

Article 17 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa. Trametre proposta al Ple de 
la Corporació per: 

Primer.- Iniciar expedient d'expropiació dels béns i drets afectats d'expropiació 
continguts dins l'àmbit del PA-88 - Universitat de Cervera. 

Segon.- Aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la relació concreta i 
individualitzada de béns i drets afectats per l'execució del PA-88 - Universitat de 
Cervera que es relacionen en la part expositiva de la present proposta, pel termini de 
15 dies, als efectes que les persones interessades puguin formular al·legacions sobre 
la procedència de l'ocupació o disposició dels béns i el seu estat material o legal, 
d'acord amb el que disposa l'art. 212 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, en relació amb l'art. 17 del Reglament 
de la Llei d'Expropiació Forçosa. 

Tercer.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència i subsidiàriament el/la Tinent/a d'Alcalde o 
Regidoria delegada en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a totes les 
actuacions derivades de l'execució del present acord. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passem, doncs, al punt número 
9 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde 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, alcaldessa. Bé, el 24 de maig de 2017 
s’ha emès un informe per part d’Urbanisme i activitats en el servei de Patrimoni en el 
qual exposava que previ a la transparència corresponent a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona de la Generalitat en sessió del 26 de juny de 2005 es va 
definitivament la modificació puntual del text refós del Pla general d’ordenació de l’àrea 
de les casernes que inclou dos expedients per separat. Un era l’ampliació i qualificació 
de la franja C1 davant del Pla de millora urbana de les casernes i l’altre, el que ens 
toca ara parlar, és la delimitació i l’ordenació del pla d’actuació 88 de la Universitat de 
Cervera que és el que es durà a terme..., el que portarà a terme l’expropiació. Aquesta 
expropiació ve motivada i justificada per la utilitat pública i interès social d’aquesta 
actuació, consta de l’execució d’una obertura per a la perllongació del carrer, així com 
l’obtenció de dos solars per a habitatges de protecció pública. 
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La proposta que portem és iniciar aquest expedient d’expropiació dels béns afectats en 
l’àmbit que hem dit del pla d’actuació 88 de la Universitat de Cervera on consta de vuit 
habitatges. Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs hi ha 
alguna intervenció? Si, senyor Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
nosaltres en el context actual entenem que té tot el sentit executar tot allò que ja 
estava contemplat en aquest pla i que, de fet, anem una mica tard a executar-ho i a 
començar aquestes expropiacions que segurament fa temps que s’haurien d’haver 
començat. De fet sabem que és també una reclamació, diguéssim, que ha vingut 
avalada i comentada per veïns i veïnes de la zona de Sant Pau que també ens ho han 
fet arribar. 
Però cal recordar, i nosaltres ho volíem fer aprofitant aquest punt, que nosaltres no 
vam ni participar ni avalar el conjunt d’aquest pla l’any 2005, vull dir, no concretament 
aquest punt, sinó en general i que, de fet, fa molt que demanem que ens tocaria 
asseure’ns a tots i a totes a parlar de l’urbanisme actual de la ciutat i quines propostes 
tenim per un pla de futur de ciutat al voltant d’urbanisme. Perquè, com a mínim, des 
que jo sóc regidor, que fa dos anys i quatre o cinc mesos, no se m’ha convocat mai en 
una taula en què parléssim de com ens imaginem la ciutat, el que ens queda de la 
ciutat que no tenim o que volem reformar la ciutat a nivell de carrers i places per 
debatre d’una forma més estructural sobre cap a quin model de ciutat ens mourem 
d’aquí deu, quinze, vint anys a nivell urbanístic. Això no és un debat central de la 
política gironina? El nostre grup pensa que sí que ho és i pensa que fora bo que se’ns 
convoqués en alguna reunió on això fos un tema i no que a cada Ple se’ns portés una 
modificació puntual a o b, o una expropiació que, de fet, fa temps s’hauria d’haver tirat 
endavant, que són coses, la majoria d’elles, summament tècniques o que ja s’havien 
decidit en algun altre moment i que ara el que fem és esmenar o no esmenar o aplicar 
però el debat de fons, vostès algun dia el pensen portar en aquest Ple o el pensem 
compartir amb els regidors i regidores de la ciutat o no en tenen de debat de fons? 
Perquè, si en tenen, a nosaltres no ens l’han explicat. 

Per tant, sí que votem a favor, per sí que al mateix temps volíem fer una esmena a la 
política que estan desenvolupant vostès i que fan que d’alguna manera sigui la no 
política urbanística de la nostra ciutat. I ho deixaria aquí. Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Bé, bona nit. Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, 
dir-los que aquest punt el votarem a favor, però voldria fer un petit apunt. Avui 
m’incorporo al plenari després de sis anys i aquest dies que estava iniciant la tornada 
he pogut comprovar que hi ha molts temes que encara són sobre a la taula de quan 
nosaltres estàvem a l’Ajuntament, i aquest n’és un. I volia aprofitar aquesta intervenció 
per fer un record sentit a en Francesc Ferrer i Gironès que l’any 2005, quan es va 
aprovar aquesta modificació puntual de planejament, ell era el portaveu d’Esquerra i 
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l’any anterior, el 2004, quan es va començar a debatre la possibilitat de la prolongació 
del carrer Universitat de Cervera ell va tenir claríssim des de primer moment que 
l’edificabilitat resultant que en sortís de tota aquesta operació havia de ser habitatge 
protegit. I en els diferents debats que vam tenir a l’Ajuntament i en aquell moment, 
doncs, jo no hi era a l’Ajuntament encara, però estava col·laborant, ell ho va tenir 
claríssim i al final, a l’acord final del govern que es va prendre, doncs, un dels punts 
d’aquesta modificació puntual és que els 1.200 metres quadrats d’edificabilitat resultat 
de les dues peces que se situaran a un costat i a l’altre de carrer seran habitatge 
protegit. 

I a partir d’aquí avui iniciem les últimes expropiacions d’aquest sector i esperem que 
aviat puguin fer-se efectives i que en un futur proper ja es pugui tirar endavant 
l’obertura del carrer i l’edificació d’aquestes dues finques que permetrà la creació de 
més habitatge protegit a la ciutat. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si m’ho 
permeten, abans... (Veus de fons.) Jo volia també fer... 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Només serà una línia, senyor Salellas, perquè em 
mirava a mi, evidentment soc el regidor d’Urbanisme i el que volia aclarir i explicar-li 
que l’urbanisme a una ciutat com Girona no es planifica en un sol mandat, sinó pensi 
que estem aplicant el Pla general de l’any 2002. Un cosa molt important, i el senyor 
Poch ho estava dient, ja hi han temes que venen de molt enrere, el mes passat 
aprovàvem el tema de Pedret, que ja venia de l’any 2003, estem desenterrant moltes 
coses d’aquest tipus que les estem tirant endavant i aquesta és una i molt important de 
la Universitat de Montpeller, Universitat de Cervera. Cal una modificació del Pla 
general i ho hem d’apuntar i evidentment no només l’equip de govern ho ha de fer, 
sinó que cal que siguem tots, però cal un debat i aquí la participació és molt important. 
Però l’urbanisme no es planifica en un sol mandat, sinó que es planifica la ciutat a 
molts anys. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, doncs deixem-ho, és igual, 
deixem-ho així. I si els sembla, anem a fer la votació d’aquesta proposta. 
 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat 
per dos membres, i el Partit Popular, integrat per un membre, inicialment la relació de 
béns i drets afectats pel l’execució del polígon d’actuació número 88. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies senyor secretari. 
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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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

10. Modificació de plantilla 2017. 

Per acord de Ple de data 09 de gener de 2017, es va aprovar la plantilla de personal 
per a l'any 2017, que ha estat modificada per acords de Ple de data 13 de febrer de 
2017, 10 d'abril de 2017, 12 de juny de 2017 i 1 d'agost de 2017. 

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

En primer lloc el 10 d'agost de 2017 ha quedat vacant la plaça 612, plaça laboral, 
tècnic/a superior, inclosa en el subgrup de classificació A1 i CD 26, de l'àrea d'Igualtat, 
Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, per baixa per incapacitat absoluta del 
treballador que l'ocupava en propietat. 

A partir del moment en què aquesta plaça queda vacant i als efectes d'ajustar-la a 
l'organització administrativa municipal es fa necessària amortitzar la plaça existent i 
crear-ne una de nova amb les característiques i requisits que en permeti la seva 
ocupació interina segons els criteris vigents d'accés. En aquest sentit, s'amortitza la 
plaça laboral 612, tècnic/a superior, inclosa en el subgrup de classificació A1, i es crea 
una plaça de naturalesa funcionarial de l'escala d'administració especial, tècnic/a 
superior, inclosa en el subgrup de classificació A1 i amb un CD 24. 
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Aquesta amortització i nova creació de plaça suposa un estalvi en termes absoluts per 
aquest any 2017 de 9.501,78 € . 

En segon lloc, a l'àrea d'Urbanisme i Activitats es considera necessari dotar el servei 
de Llicències amb un tècnic/a superior. Atès que a l'àrea d'Urbanisme hi ha adscrita 
una plaça d'auxiliar administrativa que està vacant, i a la vista de les necessitats dels 
serveis, es proposa amortitzar la plaça 2277 d'auxiliar administrativa, C2 CD 16, i crear 
una plaça, funcionària, de l'escala d'administració general, tècnic/a superior, inclosa en 
el subgrup de classificació A1 i amb un CD 24. 

Pel que fa a les diferències del cost mensual, la creació de la plaça de tècnic/a 
superior a la plantilla suposa per a l'exercici 2017 un increment de 9.317,50 euros, 
7.211,43 euros corresponents a retribucions i 2.106.07 corresponents al cost de 
seguretat social. 

L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva 
vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si 
respon a criteris d'organització administrativa interna. Quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació 
per reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no 
es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi 
l'expedient de modificació de crèdits del pressupost. 

PRIMER.- Amortitzar la plaça 612, tècnic/a superior, laboral, inclosa en el subgrup de 
classificació A1 i CD 26. 

SEGON.- Crear una plaça de naturalesa funcionarial de l'escala d'administració 
especial, sotsecala tècnica, classe superior, inclosa en el subgrup A1, CD24 i 
adscriure-la a l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. 

TERCER.- Amortitzar la plaça 2277, auxiliar administrativa, inclosa en el subgrup de 
classificació C2 i CD 16. 

QUART.- Crear una plaça de naturalesa funcionarial de l'escala d'administració 
general, sotsecala tècnica, classe superior, inclosa en el subgrup A1, CD24 i 
adscriure-la a l'àrea d'Urbanisme i Activitats. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 10 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde senyora Planas. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, ja ho ha dit bastant el secretari, portem una 
modificació de la plantilla. En primer lloc teníem una plaça, una plaça a serveis socials 
que era tècnic superior nivell A1-26, que havia estat ocupada per un cap d’àrea en el 
seu moment, i aquesta plaça ha quedat vacant, hi ha una jubilació d’aquesta persona. 
Llavors s’ha fet una nova organització administrativa, tenim ara ja un cap d’àrea nou i 
el que es fa és adequar-la a les característiques de serveis socials en aquest moment i 
es crea una nova plaça que en aquest cas també és A1, però en aquest cas és nivell 
24. 
També el que portem en segon lloc és que tenim una necessitat a l’Àrea d’Urbanisme 
en el servei de llicències d’un tècnic superior, teníem una plaça vacant d’administratiu, 
però el que realment necessitàvem era un tècnic per les llicències. El que fem és 
amortitzar la plaça d’administratiu i crear la plaça de tècnic superior per al servei de 
llicències. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar 
l’abstenció del meu grup en aquest punt. Nosaltres no vam donar suport a la plantilla 
quan va ser aprovada a final de l’any passat amb relació a l’any 2017 i, per tant, 
tampoc donarem suport a aquesta modificació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Costa... 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres continuem posant en dubte la política de personal que estan portant a 
l’Ajuntament. Un cop més ens trobem que continua la fase de tecnificació de plantilles, 
és a dir, tenir més places de tècnics i anar reduint i eliminant de mica en mica les de 
C1, C2 i E. Però aquí hi ha un problema, que aquesta feina també s’haurà de fer 
igualment i de la manera que anem i al pas que anem, doncs, ens quedarem sense 
aquest personal, la qual cosa significa que s’haurà d’acabar contractant empreses 
externes perquè facin aquestes tasques. Amb això aquestes empreses, com que 
tindran negoci doncs és evident que repercutirà directament en la baixa qualitat laboral 
dels treballadors que els toqui fer aquestes tasques. Per tant, nosaltres per aquests 
motius un cop més ens abstindrem. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? No? Doncs passaríem a la votació. 
 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
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Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de la 
plantilla. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

11. Transferència de crèdit entre partides - Transferència Fundació Auditori 
Palau de Congressos. 

Atesa la necessitat constatada pel servei de Cultura, en relació al major cost de la 
programació musical de l'exercici 2017 no previst en el pressupost inicialment aprovat 
per aquesta anualitat, segons es justifica en l'informe adjunt a la proposta. 

Atesa l'execució pressupostària a data d'avui de les partides del capítol 3, despesa 
financera, amb el crèdit disponible següent : 

2017.400.01100.31900 - altres despeses financeres : 46.149,32 
2017.400.01100.31000 - interessos operacions llarg termini : 197.506,92 
2017.400.01100.31001 - interessos a curt termini : 22.500,00 
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Atès que no es preveu necessari la concertació de cap tipus d'operació a curt termini 
abans de finalitzar l'exercici i vista l'execució de les despeses financeres a la data, 

Vist 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 : 

2017.400.01100.31900 - altres despeses financeres : 17.500,00 
2017.400.01100.31001 - interessos a curt termini : 22.500,00 

Transferència positiva : 

2017.800.33362.48006 - fundació auditori : 40.000,00 

Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a 
l'execució de la despesa explicitada a la part expositiva d'aquest acord. 

2n.- Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir 
de l'anunci al Bolletí Oficial de la Província, segons estableix l'art 169 del RD 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest període no es presenten 
al·legacions. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia. Senyor secretari, el punt 11. 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta el tinent d’alcalde Carles Ribas. 

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. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Ara ja diria bona 
vesprada a tots. Aquest punt sí que té la transcendència jo crec política que va molt 
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més enllà d’una reflexió purament tècnica d’un traspàs de crèdit. Jo crec que en 
aquest punt estem parlant del que jo o que el grup, el meu grup, entenem que és el 
verdader adoctrinament, l’adoctrinament a la llibertat i a la rebel·lió envers el 
pensament i l’esperit crític que dona la cultura. 
Per què crec que és polític aquest tema? Perquè estem parlant de..., i els explicaré 
avui una novetat darrera, que afecta també envers l’impost del valor afegit, que és 
aquest atac constant que està rebent la cultura envers aquest impost i que ara ens ha 
afectat a l’Auditori Palau de Congressos. Des de sempre el que s’havia fet és que tot 
l’IVA que suportava l’Auditori de tota aquella contractació de caràcter cultural que es 
feia es revertia en la pròpia activitat cultural de propi Auditori, és a dir, es tornava a 
reinvertir, demanant la devolució corresponent, i es reinvertia a la generació de major 
cultura, de més cultura en favor de la societat. 

La normativa estatal ha canviat i evidentment tot aquell IVA que un suporta no se’n pot 
demanar la devolució en aquest cas i, per tant, no podem reinvertir-lo. No només se’ns 
grava de forma desmesurada com hem vist amb tipus altíssims amb l’IVA en la cultura, 
sinó que a més no podem ni reaprofitar aquest impost que grava pròpiament la cultura. 
Això ha originat una acta d’inspecció que evidentment els serveis tècnics –i aquí he 
d’agrair la feina d’Intervenció al respecte, de tot l’equip d’Intervenció de l’Ajuntament– 
van aconseguir que el mal fos el mínim possible, assumint una acta d’inspecció i 
quedant-se amb una quantitat determinada que no anés més enrere i que a sobre 
encara augmentés en major mesura per l’esparrac que això originava. 

A partir d’aquí això ha motivat que aquest any, l’any 2017, hàgim hagut de destinar 
part de la inversió que l’Ajuntament aporta a l’Auditori doncs a cobrir aquest IVA. Això 
ha motivat que en aquests últims mesos –i això els ho vaig explicar a tots vostès a la 
Comissió de Cultura– doncs ens havíem quedat en una situació precària, ho sap la 
presidenta del consell d’administració, perdó, de la fundació, que evidentment 
necessitava liquiditat per assumir el poder desenvolupar l’activitat cultural. 

L’Ajuntament en aquest sentit farà una transferència per poder cobrir aquesta 
possibilitat, no és una transferència de la totalitat del que havíem fet, però realment el 
que l’Ajuntament ha pogut en aquests moments a l’alçada que estem de l’exercici 
pressupostari poder assumir, com així mateix es va parlar amb la diputació, que la 
diputació també farà una aportació al respecte. 

Per desgràcia no és l’única notícia que els he de donar referent a aquest impost. Avui 
un dels promotors d’un festival molt important d’arts escèniques de la ciutat de Girona 
m’ha comunitat que a pesar que la famosa directiva que ja coneixien vostès que les 
subvencions portaven incorporades IVA i que semblava que s’havia promogut una 
normativa l’octubre passat per l’Estat espanyol en què això no gravaria l’activitat 
cultural, resulta que Catalunya torna a ser una isla o una illa diferent a la resta i el 
delegat territorial de l’Agència Tributària de Catalunya i únicament a Catalunya ha girat 
acta d’inspecció imputant que havia de portar subvenció..., incorporant IVA, la 
subvenció rebuda pel festival. Aquesta acta serà recorreguda, però ja saben què 
significa això, si això es deriva per tots i cada un dels espectacles culturals que es 
facin a la ciutat de Girona o es facin arreu de Catalunya, tanmateix el MNAC, el 
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MACBA, el teatre..., qualsevol dels que es puguin imaginar, si la filosofia de l’Agència 
Tributària espanyola a Catalunya és entendre que tota subvenció ve incorporant IVA 
és l’afogament absolut de la cultura a la nostra comunitat actualment, esperem que 
properament no sigui així i puguem resoldre aquest problema. 

En realitat és una situació mot greu que va molt més enllà del que és l’Auditori. Jo els 
demanaria que entre tots els grups féssim front comú, que demanéssim al Parlament 
que actués per defensar quelcom que és fonamental, i és que la cultura no es grava i 
molt menys s’ofega. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Home, sorprèn que 
intervingui el senyor Ribas quan és un punt de la comissió de la senyora Planas. Ara 
em sorprèn quan el que ha vingut a explicar és que per variar és culpa de Madrid. Jo 
és que, clar, començo a pensar que tot allò que demanava vostè al principi d’una 
imatge digna de la institució comença ja a perdre’s pel camí abans no hem arribat a les 
mocions polítiques, que suposo que és al que vostè es referia. 

Nosaltres no donarem suport a aquest punt perquè no vam donar suport tampoc als 
pressupostos d’aquest Ajuntament i, per tant, només per coherència política  en la 
meva intervenció, anunciar que m’abstindria perquè per coherència política no havíem 
donat suport al pressupostos. Saben perfectament que és el que fem sempre des del 
meu grup municipal quan no hem donat suport d’entrada a un tema. 

Ara, jo sincerament després de la intervenció del senyor Ribas, primer de tot, dir que 
res del que ha explicat el senyor Ribas fins aquí és el que ens va explicar la senyora 
Planas a la comissió on anava aquest punt, per tant, també és sorprenent. També és 
sorprenent que s’esperi a venir aquí al Ple a dir: «Escolti, sap què passa? Que és 
culpa de Madrid.» Com que és culpa de Madrid i Madrid és molt dolent molt dolent, 
molt dolent que no ens deixa fer res, doncs, i ara encara ho serà més, i ara encara ho 
serà més i a veure si tensionem més una mica l’ambient en aquests ciutat. 
Sincerament molt irresponsable per la seva part, senyor Ribas. Només estic d’acord 
amb una cosa, sí, la crida que ha fet el Parlament, tant de bo, tant de bo vostès tornin 
a obrir el Parlament i torni a funcionar i es pugui fer el que s’ha de fer perquè 
sincerament és penós que des del 6 i 7 de setembre aquí a Catalunya s’hagi trencat 
totalment el que ha de ser una democràcia al Parlament, que és fer la seva feina i 
legislar per Catalunya. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas i Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, aquí els únics que volen tancar 
el Parlament són el Partit Popular (Veus de fons.) Són el Partit Popular, per tant, una 
mica de respecte a les institucions catalanes, senyora Veray. 
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Dit això, nosaltres en aquest punt ens oposarem i no ens oposarem per tot el que ha 
explicat el senyor Ribas, que evidentment el Govern del Partit Popular..., no és Madrid, 
Madrid és una ciutat encantadora, que tots hi hem anat, tots ens ho hem passat bé, és 
el Govern del Partit Popular en aquest cas qui..., i les institucions de l’Estat, noms i 
cognoms i responsables, qui estan fent polítiques que estan dificultant que la cultura 
en aquest país es pugui viure, es pugui treballar i la puguem gaudir tots i totes. Si a 
vostès no els interessa la cultura, als senyors del PP, és el seu problema, a la resta sí, 
ens agradaria que hi hagués molta més cultura i que pogués des de les institucions 
públiques fer-la molt més pròxima, propera i que arribés al màxim de gent de la nostra 
ciutat, que això com a mínim és un tema que nosaltres també hem portat sempre als 
debats que s’han fet. 

Ara bé, nosaltres votarem en contra d’aquest punt perquè no podem al·legar que 
d’aquesta manera el que ens estan proposant vostès avui es minimitzi la programació 
cultural de la ciutat, és a dir, vostès només han posat quaranta mil euros, quan la 
programació normal de l’Auditori que hagués permès que hi hagués una programació 
normal de l’Auditori necessitava un pressupost molt més elevat. És a dir, que al final el 
que acabem fent amb el que han fet només movent quaranta mil euros i no prioritzant 
la cultura, perquè van ser vostès que varen destinar seixanta mil euros per al festival 
de circ, no vaig ser jo, van ser vostès que per al festival de circ, per al que hi haurà a 
l’hivern i per al que hi haurà al febrer, per això sí que hi han hagut diners; ara, per a la 
programació de l’Auditori perquè fos la programació normal de cada any, no els han 
trobat. Nosaltres no podem compartir aquesta manera de vostès de posar recursos a 
nivell cultural, no ho podem fer, no ho podem fer. Per tant, nosaltres avui el que farem 
serà votar negativament a la proposta que ens fan arribar, no perquè no compartim el 
discurs ideològic que ha fet el senyor Ribas, no, sinó per la praxi que vostès fan, tot el 
seu grup, fan avui que és que la cultura que prioritzen no és aquella que nosaltres 
considerem que s’hauria de prioritzar. 

I, per tant, els demanem que malgrat el context sigui el que sigui, és la seva obligació 
fer que la cultura a la nostra ciutat no sigui ni tocada ni tampoc desprestigiada. Moltes 
gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Nosaltres votarem afirmativament. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna reflexió final? Perfecte, moltes gràcies. Doncs passem a la votació d’aquest 
acord. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
En contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i 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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nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció dels grups 
municipals de Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i el vot en contra del Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona, la 
transferència entre partides. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

12. Crèdit extraordinari per inversions financerament sostenibles. 

La Disposició Addicional Sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), introduïda per la Llei Orgànica 
9/2012, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, habilita 
a les Corporacions Locals per aplicar el superàvit pressupostari generat en l'exercici 
anterior. 

Aquesta disposició ha estat prorrogada per a l'exercici 2017 segons la Disposició 
Addicional nonagèsima sexta de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a 2017 i en relació al destí del superàvit pressupostari de les 
entitats locals corresponents a l'exercici 2016. 

Atès que es compleixen a l'Ajuntament de Girona els condicionants per procedir a 
aquesta aplicació : 
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- No es superen els límits fixats per la legislació reguladora de les Hisendes Locals en 
matèria d'operacions d'endeutament. 

- Presenta en l'exercici anterior, 2016, superàvit en termes de comptabilitat nacional i 
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, en termes consolidats. 

La quantia menor de les mencionades en el paràgraf anterior serà objecte d'aplicació 
seguint l'ordre següent : 

- Primer : es cancel·larà, en cas d'existir, operacions pendents d'aplicar a pressupost 
comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici anterior. 

- Segon : s'amortitzaran operacions d'endeutament vigents si es preveu un possible 
dèficit en termes de comptabilitat nacional 

- Tercer : es podrà destinar a finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de 
la inversió aquesta sigui financerament sostenible. A aquests efectes es considerarà 
inversió d'aquestes característiques la que compleixi amb els requisits detallats a ala 
Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 

Tot això serà possible si no es supera el termini màxim de pagament previst en la 
normativa de morositat. 

Vistos els resultats que es posaren de manifest al Compte General 2016 de 
l'Ajuntament de Girona i els seus organismes dependents, en termes consolidats, és 
possible l'aplicació dels preceptes abans exposats atenent a que aquesta Corporació : 

1. No supera el límit fixat per a la legislació reguladora de les Hisendes Locals en 
matèria d'operacions d'endeutament 

2. Analitzat el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de la liquidació 2016 
adjunt a l'expedient del Compte General 2016, calculat d'acord a l'art 3 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 
als efectes d'aquest procediment es constata que el superàvit pressupostari en termes 
consolidats importa un total de 1.277.145,60, dels quals el Consorci del Ter dona 
aplicació del generat per aquesta entitat i resten per aplicar a les finalitats previstes a 
la LOEPSF un import de 1.248.938,07 euros, quantia inferior al romanent de tresoreria 
també en termes consolidats d'aquest exercici. No es considera objecte d'aplicació el 
superàvit generat per les entitats subjectes a comptabilitat mercantil ateses les 
necessitats de tresoreria constatades per aquestes entitats i els resultats econòmics 
de les mateixes. 

No es supera el termini de pagament previst en la normativa de morositat 

Vist que a la data l'Ajuntament de Girona ja ha donat aplicació pressupostària al 
pendent d'aplicar a pressupost constatat a la liquidació 2016, 
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Atès que es preveu donar compliment a l'objectiu d'estabilitat pressupostària a la 
liquidació 2017, 

Vista la memòria econòmica de les inversions que es proposen com a financerament 
sostenibles i per les quanties següents : 

- Rehabilitació Central del Molí : 1.025.801,16 

- Pla asfalts : 204.490,00 

- Enllumenat públic : 15.911,57 

- Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, DA 6a. 

- Disposició Addicional 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, així com els articles 175 i 177 del mateix precepte 
legislatiu. 

- Reglament UE 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió 
Europea ( SEC-10 ). 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel la que s'aprova l'estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 

- RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. 

1r.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària en la modalitat de crèdit 
extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari constatat al Compte General 
de l'exercici 2016 i amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals amb 
el detall següent : 

Altes d'aplicacions de despesa i per les quantitats següents : 1.246.202,73 

. 2017.300.93300.62200 - IFS Central del Molí : 1.025.801,16 

. 2017.310.15500. 61900 - IFS Vies públiques - asfalts : 204.490,00 

. 2017.300.16500.62900 - IFS en enllumenat : 15.911,57 

2n- Exposar al públic el present expedient en els termes assenyalats a l'art 169 del 
RDL 2/2004, l'art 20 del RDL 500/1990, de 20 d'abril, i l'art 86.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre. 

3r.- La despesa meritada durant l'exercici 2017 que a la data d'aprovació definitiva 
d'aquest acord sigui imputable als projectes que es relacionen a la memòria adjunta i 
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pels quals s'habilita crèdit en l'apartat primer, seran objecte de rectificació comptable 
amb imputació pressupostària a les partides de nova creació 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passem al punt número 12 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas substanciarà aquest punt. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com vostès ja 
saben, crec que va ser a l’anterior Ple que vàrem portar el Compte General, on vàrem 
presentar els comptes i portàvem un superàvit en aquest cas d’1.246.000 euros i la 
disposició addicional sexta de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària habilita les 
corporacions locals per poder aplicar aquest superàvit d’exercicis anteriors, no haver 
d’anar a reduir deute, que en el cas de l’Ajuntament de Girona sabeu que és un 
ajuntament sanejat amb un nivell de deute del 52 per cent i, per tant, pensem que és 
millor invertir-ho a la ciutat de Girona. I atès que complim totes les condicions per 
poder aplicar aquest superàvit, han d’anar a inversions financerament sostenibles, així 
ho diuen, si compleixes totes les normes, l’estabilitat pressupostària, l’endeutament, 
pots portar-ho a fer inversions financerament sostenibles i així ho hem fet nosaltres. El 
que passa que aquestes inversions financerament sostenibles havien d’estar licitades 
abans del desembre. Vostès saben que les licitacions, i més quan són de quantitats 
importants de diners, quatre, cinc o sis mesos no te les treu ningú amb tot el 
procediment administratiu que hi ha. 
I, per tant, hem decidit aprovar una modificació pressupostària en la qual aquest 
1.246.202,73 euros aniran a les partides de Central del Molí, a l’asfaltatge i a 
l’enllumenat, són partides que ja estaven dotades en el seu moment. Aquests diners 
quedaran alliberats i, per tant, nosaltres al novembre haurem de portar una altra 
modificació pressupostària perquè no ho podem fer ara en el mateix Ple perquè ha 
d’estar publicat durant un temps, un període de temps i, per tant, aquests diners 
sobrants, que és aquest 1.246.000 euros que han quedat alliberats els portarem per 
fer una modificació pressupostària i portada a les partides que siguin de..., bé, en 
aquest cas d’inversió també per poder ser executades. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no 
donarem suport a aquest punt, no perquè no considerem que efectivament sempre 
està molt bé reinvertir, per tant, utilitzar els diners per a la inversió i perquè les tres 
peticions que es passen doncs les trobem raonables, malgrat com sempre saben amb 
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el tema del pla d’asfaltatge i d’enllumenat públic jo el que els demano és que ens 
expliquin on farem l’asfaltatge i on millorarem l’enllumenat públic. Jo crec que també 
seria bo quan expliquen aquests diners, sobretot pel que fa al Pla d’asfaltatge, que és 
gairebé 205.000 euros, també seia bo saber quina zona de la ciutat serà la que 
asfaltarem de nou, això ho hem trobat a faltar. Però sobretot nosaltres considerem que 
hauríem de saber ja també després les partides que alliberen a què anirien destinades. 

Com he dit abans, nosaltres per coherència política no vam donar suport als 
pressupostos i, per tant, no donarem suport a aquestes inversions tenint en compte 
que aquestes inversions ja estaven previstes, ja sortien en els pressupostos i, per tant, 
quedaran alliberades partides que en aquests moments no sabem quina és la intenció 
d’aquest Govern i a què es destinaran, cosa que haguéssim agraït si el que volien avui 
era que tothom li donés suport. Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Aquesta quantitat, com ha dit, 
regidora, és la que queda alliberada i els projectes als quals destinaran aquests diners 
són els que vostès sense haver-ho consultat, ni comentat a cap grup de l’oposició 
creuen més importants de manera molt legítima. Per tant, vostès fent ús altra vegada 
d’aquesta majoria que ostenten... (Veus de fons.) Puc? Gràcies. Deia que, per tant, 
vostès fent ús altra vegada d’aquesta majoria que ostenten en aquest plenari ho 
aprovaran, però, regidora Planas, no serà amb el vot de Ciutadans. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Més intervencions? Sí, 
senyor Pere Albertí. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, a nosaltres ens 
sembla perfecte el que ens ha explicat la regidora Planas que és millor no eixugar 
deute i fer inversions. Ara bé, nosaltres ens abstindrem pel que..., agafant el que ens 
explicava ara la senyora Veray, a nosaltres també ens sobta com és que s’han 
prioritzat aquestes intervencions en aquests tres projectes respecte a altres, i també 
amb el que ens explicava la senyora Veray, ens agradaria saber on es realitzaran 
aquestes inversions d’asfaltatge, enllumenat i en definitiva una mica més de concreció 
de la proposta. Tot i així ens abstindrem. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Demano disculpes, perquè veig que ningú m’ha 
entès, ho torno a explicar. El que jo he dit és que hi han unes partides que ja teníem 
pressupostades i que ja estan licitades i ja estan aprovades, ja està la licitació feta, per 
tant, per exemple la Central del Molí, vostè que ve a..., sap que..., l’asfaltatge es va fer 
una nota de premsa dient carrer per carrer que s’està ja asfaltant, hem fet nota de 
premsa dient tots els carres que asfaltem, és l’asfaltatge d’aquest any. I al regidor li 
podria dir carrer per carrer perquè hem fet nota de premsa i ha sortit en els diaris, així 
de gros va sortir als diaris, «tancaran aquest carrer»..., és que va sortir així de gros als 
diaris, jo què vol que li digui? 
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(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, deixin acabar si us 
plau, sí. Si us plau, acabi senyora Planas. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Jo el que vull dir és que a les comissions 
informatives de Mobilitat és va explicar els carrers que s’asfaltaven, va sortir una nota 
de premsa de l’Ajuntament explicant els carrers que s’asfaltaven i, a més a més, els 
diaris ho varen recollir i varen dir quins carrers s’asfaltaven. Per tant, jo estic parlant ja 
de licitacions fetes, no noves licitacions, per això dic que, disculpin, perquè ja veig que 
no m’he expressat prou bé i per això ho torno a repetir, són licitacions ja fetes. Igual 
que l’enllumenat, també ja hi ha la licitació feta i diu exactament on es fa aquest 
enllumenat. És això, eh? 

I el mes de novembre direm a quines noves partides aquests diners que queden 
alliberats aniran, i ho aprovarem el mes de novembre, no ho aprovarem ara. Per tant, 
ara simplement el que votem és el 1.246.000 euros que teníem de superàvit els 
passem a Central del Molí, que ja està licitada, a vies públiques tot el que és 
asfaltatge, que ja està licitat, i a enllumenat, que ja està licitat i ja se sap on es farà. Jo 
ho he volgut aclarir perquè he vist que no m’he explicat bé. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, 
passem a la votació d’aquesta proposta amb el benentès que aquests diners que ara 
quedaran alliberats es podran destinar a inversions noves i que ja seran informats 
abans del proper Ple evidentment, però que es votarà en el proper Ple. Ara purament 
és alliberar aquestes quantitats, ja està. Passem a votació de la proposta. 

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

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, 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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

13. Pròrroga de la gestió del servei públic de mini tren turístic de la ciutat de 
Girona, pel termini d'un any a comptar des del dia 6 de febrer de 2018 i fins al 5 
de febrer de 2019. 

Per acord del Ple de data 11 de juny de 2012, es va iniciar l'expedient de licitació de la 
gestió del servei públic de mini tren turístic de la ciutat de Girona, es van aprovar el 
plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, es va acordar 
exposar-los al públic. 

Per acord del Ple de data 17 de setembre de 2012, es van resoldre les al·legacions 
presentades durant el termini d'exposició pública del plec de clàusules administratives i 
del plec de prescripcions tècniques, es va aprovar el text esmenat del plec de 
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i es va acordar exposar-
los novament al públic, es va aprovar l'expedient, es va establir el cànon anual mínim i 
es va convocar licitació de la gestió del servei públic de mini tren turístic de la ciutat de 
Girona. 

Per acord del Ple de data 14 de gener de 2013 es va adjudicar l'esmentada 
contractació a favor de "JULIÀ TRAVEL, S.A.", amb NIF núm. A29045895 i 
"AUTOCARES JULIÀ, S.L.", amb NIF núm. B08095390, posteriorment constituïdes en 
la UTE "GIRONA CITY TOUR", amb NIF núm. U65942195. 

S'estableix el pagament d'un cànon anual de setanta-cinc mil un euros (75.001 €) 

El termini de durada del contracte es va fixar en 5 anys, a comptar del dia següent de 
la data de formalització del mateix i es pot prorrogar per períodes anuals, fins a un 
màxim de dos anys, per acord de les parts manifestat de forma expressa amb una 
antelació mínima de tres mesos abans de la seva finalització o la seva pròrroga. 
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El contracte es va formalitzar en data 5 de febrer de 2013, pel que el seu termini 
finalitza el dia 5 de febrer de 2018. 

Vist l'informe de data 6 d'octubre de 2017, emès pel cap d'àrea de Promoció 
Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, senyor Josep Quer Carbonell, en el 
que proposa: "prorrogar el contracte de gestió del servei públic de mini tren turístic de 
la ciutat de Girona entre l'Ajuntament de Girona i "Julià Travel, SA y Autocares Julià, 
SL Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo (Girona City Tour)" pel 
període d'un any, a contar a partir de la data de finalització del mateix, el 6 de febrer 
de 2018.". 

Vist el previst a la clàusula VII del plec de clàusules administratives particulars, el 
contracte es pot prorrogar per períodes anuals, fins a un màxim de dos anys, 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. 

Vist l'escrit presentat per la UTE "GIRONA CITY TOUR", de data 6 d'octubre de 2017 
(R.E.: 2017063778 - 06/10/2017), pel qual declara que: "un cop finalitzat el període 
inicial de 5 anys de la concessió del servei públic de mini tren turístic de la ciutat de 
Girona, la UTE Julià Travel, S.L. i Autocares Julià, S.L. està interessada en prorrogar 
el contracte per una anualitat". 

Prorrogar en els seus propis termes i pel període d'un any a partir del dia 6 de febrer 
de 2018, el contracte de la gestió del servei públic de mini tren turístic de la ciutat de 
Girona, adjudicat per acord del Ple de data 14 de gener de 2013, a favor de "JULIÀ 
TRAVEL, S.A.", amb NIF núm. A29045895 i "AUTOCARES JULIÀ, S.L.", amb NIF 
núm. B08095390, posteriorment constituïdes en la UTE "GIRONA CITY TOUR", amb 
NIF núm. U65942195. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, al punt número 
13 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord la tinenta d’alcalde Glòria Plana. 
 
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. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Com deia el secretari, per 
Acord de Ple de 14 de gener de 2013 es va adjudicar la gestió del servei públic del 
mini tren turístic a la favor de la UTE Girona City Tour. El termini de durada d’aquest 
contracte es va fixar per cinc anys amb una pròrroga de dos cada any. El contracte es 
va formalitzar el 5 de febrer de 2013 i, per tant, finalitza ara el febrer de 2018. 
S’hagués pogut deixar de..., és a dir, no fer la pròrroga, sinó fer una altra vegada la 
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licitació, però hem considerat que aquest any de pròrroga ens permet estudiar altres 
possibilitats que s’adaptin més al que sempre parlem des de la nostra àrea, des de 
l’àrea de turisme i des de les polítiques de turisme que portem des d’aquest Govern, 
que és minimitzar el màxim les molèsties que es puguin causar en el Barri Vell. 
És per això que, per una banda, mirar de trobar alternatives a aquest trenet, ja sigui 
amb uns vehicles potser més petits, a la vegada que hi hagi també algun..., afegir-hi 
un vehicle més sostenible respectant l’entorn i l’eficiència energètica i, per tant, fins i 
tot buscant altres rutes. I, per tant, vam considerar que en aquest termini d’un any ens 
donaria temps d’estudiar tot això. I és per això que portem a aquest Ple l’aprovació de 
la pròrroga. Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no li 
donarem suport, Miri, compartim el que ens acaba de dir la tinenta d’alcalde amb 
relació a allò que es pot millorar i precisament nosaltres el que creiem és que com que 
la gestió d’aquest servei es va donar, com ha dit, el 2013 i, per tant, s’esgota el 2018, 
ja fa sis mesos que vostès podrien haver pensat que tot això calia replantejar-ho. I, per 
tant, aquesta pròrroga nosaltres creiem que si l’han de fer és per deixadesa de vostès 
de preocupar-se de les coses abans que s’acabin els contractes, perquè s’està posant 
com molt de moda en aquest Govern que donem pròrrogues perquè així acabarem 
d’estudiar. Bé, les pròrrogues..., vostès saben quan acaben els contractes, ho saben 
perfectament, per tant, per què no ho estudien un any abans que s’acabin els 
contractes i així evitem pròrrogues? 

Nosaltres podem compartir el que ha dit que volen estudiar, és més, nosaltres 
demanarem que es replantegi tot el trenet turístic, ja li dic, crec que es pot millorar, que 
pot anar a altres zones de la ciutat, es pot ampliar... Per tant, nosaltres demanarem 
que s’estudiï de manera general un canvi total del concepte que hi ha fins a dia d’avui i 
també que s’inclogui el que vostè diu amb relació al Barri Vell. Ara, insisteixo, vostès 
ho podien haver estudiat des de fa sis, vuit o nou mesos i arribar a principi de 2008 
podent-ho fer. No ara prorrogar un any perquè vostès ara han decidit que ara es 
posaran a estudiar els canvis. Sincerament, si cal una pròrroga –vostè mateixa ho ha 
dit a l’explicar-ho–, és per deixadesa del Govern. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres ens abstindrem. 
M’afegeixo a les crítiques que feia ara mateix la senyora Veray, és una pròrroga d’un 
any, però és cert des de febrer de 2018 fins a febrer de 2019, per tant, fins d’aquí 
quinze o setze mesos no es podran fer aquests canvis i aquestes propostes que 
vostès ara diuen que estan començant a estudiar. Llavors és un servei que té dèficits, 
nosaltres alguna vegada en el Ple hem parlat d’algun problema concret que ha tingut 
aquest servei i, per tant, no podem avalar una pròrroga que allargui fins d’aquí quinze 
o setze mesos la possibilitat d’introduir canvis. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Terés... 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el comentari 
que nosaltres fem en aquest punt és reiteratiu al que han fet la resta de portaveus dels 
altres grups, ens sobta una mica aquesta manca de previsió, quan les dates de 
finalització d’aquests contractes estan assenyalades ja en el calendari, per tant, 
segurament..., i potser hi ha motius, però en tot cas no els sabem i, per tant, ens 
preocupa que s’hagin de prorrogar els serveis per aquestes causes. 

I a més a més, també és veritat que crec que aquest és un servei millorable i entenc 
que l’àrea també comparteix aquesta opinió, de fet, així ens ho va expressar, és un 
servei que pot millorar quant al servei que s’ofereix a l’usuari turístic i també a l’usuari 
potencial –perquè crec que no ha acabat d’arrencar–, de l’usuari potencial de veí del 
Barri Vell, que algunes vegades s’havia parlat d’intentar que aquest servei pogués tenir 
aquesta doble utilitat per veïns del barri amb problemes de mobilitat o que simplement 
en poden fer ús per a accedir a diferents parts del Barri Vell. 

A més a més, és veritat que sabem que hi ha algunes queixes quant al servei, 
entenem que són perfectament comprensibles per part d’allò que es presta, per 
exemple, en època de la setmana de les flors, doncs hi ha usuaris que se senten, 
entre cometes, «enganyats», és a dir que pugen a aquest servei però, clar, se’ls fa fer 
una volta per ves a saber on i no veuen re de les flors. I segurament això ens indica 
que potser no és la millor eina per visitar l’exposició de flors i que possiblement facin 
falta noves eines que la complementin o que la substitueixin. I segurament tot això s’ha 
de mirar bé, mirar altres ciutats com ho estan fent o quina oferta hi ha en el mercat per 
poder fer un concurs que ens sembli adequat a les necessitats d’un servei d’aquest 
tipus. 

Per tot això nosaltres ens abstindrem. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
algun aclariment senyora Plana.. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Bé, jo crec que igual que la regidora Planas potser 
tampoc no m’he explicat prou bé, deu ser qüestió de similitud de cognoms això. A 
veure, el contracte, si no m’he explicat bé, és de cinc anys més un més un, per tant, el 
contracte i l’adjudicació és per un total de set anys. Nosaltres hem dit que fèiem cinc 
més u, per tant, no esgotem evidentment el contracte, que podríem tenir la possibilitat 
de fer-ho. 

Per altra banda dir que és veritat que estàvem estudiant i estem estudiant..., no és que 
ens hàgim posat ara a estudiar-ho, sinó que ja ho estem estudiant de fa uns mesos la 
possibilitat aquesta que deia jo de l’equilibri i de poder adequar un servei molt més 
sostenible i molt més equilibrat i per minimitzar els problemes que hi ha al Barri Vell, 
però conjuntament vostès saben que estem parlant amb els veïns del Barri Vell d’unes 
mesures per minimitzar totes aquestes molèsties i és per això també que dintre 
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d’aquestes mesures hi ha el poder captar de quina manera seria més còmode i menys 
molest un vehicle turístic per al Barri Vell. 

Per tant, aclarir que no és que allarguem per allargar, el contracte, l’adjudicació és per 
cinc més un més un i nosaltres fem el més un. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, 
passaríem a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la pròrroga del contracte 
per un any per a la gestió del servei públic del mini tren turístic de la ciutat de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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14. Aprovació provisional ordenances fiscals 2018. 

D’acord amb allò que disposa l’article 97.1 del ROF s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 

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

1r. Exercir les facultats conferides pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals a l'article 15. 

2n. Aprovar provisionalment un increment general del 2'40% per a totes les taxes i 
impostos municipals, amb la limitació dels màxims legals previstos pels impostos, 
sense perjudici de les modificacions puntuals previstes a l'apartat següent, excepte la 
taxa pel servei de recollida i gestió de residus que s'incrementarà el 9,40% i la taxa per 
estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals 
que no experimenta cap increment. L'import resultant de l'aplicació dels esmentats 
increments sobre les taxes s'arrodonirà a la fracció més propera de 0 o 5 cèntims 
d'euro. 

3r. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals per a l'any 
2018, reguladores dels tributs següents, segons els annexos que s'adjunten: 

Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret 
públic 

Taxa pel servei de recollida i gestió dels residus. 3.Taxa pel servei de conservació de 
cementiris. 

4.Taxa per a l'estudi, anàlisi i expedició de documents. 5.Taxa pels distintius amb 
l'escut municipal. 

Taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic. 

Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals. 

Taxa per a la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al 
públic i dels espectacles públics. 

Impost sobre béns immobles. 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
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Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

4t. Exposar al públic el present expedient en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament 
pel termini de trenta dies i publicar l'anunci corresponent al BOP i a la premsa escrita 
de major difusió de la província en els termes previstos en l'article 17 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. Transcorregut el període d'exposició pública sense que s'hagin 
presentat al·legacions, les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2018 s'entendran 
aprovades definitivament. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem al punt número 14 
de l’ordre del dia. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciaran 
principalment la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas, tot i que com que també cal 
donar detall d’unes taxes i subvencions vinculades a l’habitatge acabarà de fer la 
defensa també la tinenta d’alcalde senyora Paneque. Per tant, si vol començar, 
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, alcaldessa. Bé, avui portem a Ple les 
modificacions per a aquest any 2018 de l’ordenança fiscal general d’impostos i taxes 
municipals. Com molt bé saben, aquest Govern portem sis anys congelant impostos i 
taxes per tal de no carregar més les economies familiars. Des que vàrem arribar el 
2011 i fins al 2016 hem estat en un context de greu crisi econòmica i social i que es va 
fer necessari un esforç molt gran de contenció i racionalització de la despesa 
municipal, sobretot pel que fa a la despesa corrent, a la despesa també de personal, 
també vàrem haver d’implantar mesures amb major traçabilitat i transparència en la 
gestió econòmica i administrativa. 
Durant aquests darrers sis anys aquest govern ha anat assumint cada vegada més i 
s’han obert nous serveis als ciutadans, fonamentalment eren de caràcter social, 
perquè la nostra prioritat ha estat des del primer dia el servei a les persones i a les 
famílies. Paral·lelament a l’ampliació de catàleg de serveis i equipaments i 
instal·lacions municipals i a la congelació, com he dit abans d’impostos i taxes, durant 
aquests últims sis anys també hem anat introduint noves bonificacions als ciutadans, 
sobretot en aquells col·lectius que més ho necessitaven i que més ho necessiten, com 
són les famílies nombroses i les famílies monoparentals, hem arribat a la reducció de 
fins al 50 per cent de l’IBI que, com vostès ja saben és l’impost que més afecta les llars 
gironines. 

L’Ajuntament també ha assumit durant tots aquests anys els increments de l’IPC dels 
costos del diferents contractes de serveis, increment que no s’ha repercutit a les 
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butxaques dels contribuents i això és important tenir-ho clar. Aquest any, a més, ens 
trobem amb un risc que ens suposa una proposició de llei de disminució del coeficient 
de la plusvàlua que en el millor dels casos, perquè anirà oscil·lant, en el millor dels 
casos representa una baixa d’ingressos d’1 milió i mig d’euros –entre 1 milió i 1 milió i 
mig d’euros–, però en el pitjor dels casos, depenent del coeficient, pot arribar fins als 3 
milions d’euros de disminució d’ingressos per a aquest Ajuntament. Amb tot això els 
ciutadans ens exigeixen més i millors serveis públics i aquest Govern els vol satisfer, 
vol satisfer aquesta demanda ciutadana i volem seguir garantint el nivell de serveis 
que té la ciutat, així com també les bonificacions que any rere any s’han anat 
incrementant i si és possible, com després ja els explicaré, poder-ne introduir de noves 
com portarem avui aquí. 

Ha arribat l’hora d’ajustar aquesta oferta de serveis públics a les possibilitats i a la 
capacitat financera del nostre consistori i per això ens trobem davant la necessitat de 
fer ajustaments. La situació econòmica que ens vàrem trobar el 2011, vostès ja ho 
saben, no és evidentment la mateixa que hi ha ara l’any 2017. Com jo ja els he 
anunciat, aquest any 2018 les taxes i impostos seran objecte d’actualització, en aquest 
cas l’IPC gironí, que és del 2,4. La nostra política sempre ha estat rigorosa i seriosa, 
hem fet en cada moment el que la situació ens recomanava i el que la societat ens 
reclamava, sempre, sempre pensant en el millor per a les famílies, per als petits 
empresaris i per a la gent amb menys recursos. Hem defugit sempre dels tacticismes, 
dels tacticismes partidistes i per això nosaltres apliquem aquest increment ara, quan 
falta un any i mig per les eleccions i no ho vam fer en el primer any. 

Perquè es facin una idea també del que significa l’increment, perquè a vegades quan 
parles d’un 2,4 la gent s’atabala molt, però llavors ho has d’anar a posar al que ha de 
pagar el ciutadà, l’actualització implica que..., més o menys hem calculat que la 
mitjana de la ciutat de Girona paga un IBI de 500 euros, la mitjana de la ciutat. 
Aquesta actualització, aquest 2,4, és de dotze euros a l’any, un euro al mes i vostès ja 
saben que fa dos anys vàrem portar la facilitat de poder pagar en tres terminis, aquest 
impost. I aquesta és la principal afectació de les llars dels gironins, que és l’IBI, com he 
dit abans, és l’impost que afecta més directament. 

Aquesta actualització de l’IPC no s’aplicarà, però, a les zones d’estacionament blaves i 
verdes, aquí sí que queda congelat, en canvi sí que hi haurà un increment addicional 
d’un 7 per cent a la taxa de recollida de residus degut al tancament de la incineradora 
de Campdorà. Aquest increment –és important dir-ho– és transitori, només mentre 
durin les obres d’adequació, modernització de la planta, que es preveu que durarà més 
o menys dos anys. 

Tots aquests increments que els he explicat van acompanyats com a contrapartida 
d’unes mesures socials per tal de garantir aquesta equitat i cohesió social que hem 
aconseguit en aquests últims anys, unes mesures que afecten especialment els IBI, 
que com els deia abans és l’impost més sensible a les butxaques dels ciutadans. Com 
que la normativa estatal no ens permet poder aplicar progressivitat d’IBI hem tornat a 
establir, com ja havíem fet amb famílies monoparentals o l’any passat amb les famílies 
monoparentals i anys enrere amb les nombroses, unes subvencions d’IBI en els 
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següents casos, que jo us les enumero, però la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque llavors 
us les detallarà més. En primer lloc, per als ciutadans amb especial dificultat 
econòmica a través d’un règim de prestació econòmic d’assistència social, ens referim 
a aquells ciutadans amb discapacitat, pensionistes, gent amb un límit d’ingressos, es 
crearan unes bases per poder accedir a la subvenció. També portem una bonificació 
d’un 25 per cent d’IBI dels habitatges cedits a borsa de lloguer social, sempre i quan 
els propietaris siguin persones físiques, evidentment, i entitats sense ànim de lucre. 
Amb aquestes dues noves bonificacions i amb totes les que s’han anat fent, introduint 
en els darrers anys, considerem que els col·lectius més sensibles queden totalment 
protegits. 

El que jo acabo d’explicar fins ara són les principals modificacions de les ordenances 
per a aquest any 2018, però també n’hi d’altres, les quals jo ara les enumeraré, les 
quals el que s’ha fet és unificar el quadre de l’ús de les instal·lacions municipals. Totes 
les àrees excepte la d’esports, perquè té les seves pròpies especificitats i per això no 
l’hem introduïda, han unificat criteris per unificar les instal·lacions municipals amb 
excepcions i bonificacions i aplicant sempre la més beneficiosa per al ciutadà. 

També seguint les recomanacions del defensor del ciutadà referent a l’ordenança de 
gestió i recaptació d’ingressos municipals, hem eliminat un paràgraf per tal que tothom 
pugui accedir a aquestes bonificacions encara que hagi tingut una sanció en aquests 
dos últims anys, sempre i quan hagi pagat aquesta sanció. Llavors també pel que fa a 
Ribes del Ter, les parades sense venda que formin part de les fires sectorials, també 
pagaran el mateix que les que venguin. Pel que fa a les fires i mercats de via pública, 
de pintura i d’art, que normalment les promouen les associacions de professionals del 
sector o entitats sense ànim de lucre, aquí també hi haurà una exempció de les taxes. 

Després pel que fa a la taxa d’aplicació dels usos d’espais de les escoles, no es cobra 
aquesta taxa, però sí que si hi ha una despesa addicional que no deixa les coses en 
condicions, doncs llavors sí que es demanarà un pressupost i n’hauran d’assumir el 
cost els usuaris. 

També una de les novetats importants és que crearem una nova taxa de grans 
tenidors de pisos buits i desocupats que tinguin més de dos anys els pisos buits, que 
ja ho diu els grans tenidors, i més de catorze pisos, que aquí també la tinenta d’alcalde 
Sílvia Paneque us podrà donar més detalls d’aquesta taxa. 

I també hem corregit alguns errors d’interpretació de la norma d’ordenances, com és el 
cas de les dues ordenances urbanístiques. Com, per exemple, també hem fet canvis 
en redaccions, per més aclariment, perquè a vegades sembla que no havia quedat 
prou clar, hem inclòs el concepte de tomba, que ja es cobrava, però que no hi era, s’ha 
tret quan parlàvem de cementiris de vint-i-cinc anys, ja que totes les concessions ja 
són d’aquest període. 

Bé, totes aquestes modificacions de les ordenances fiscals que els acabo de 
presentar, nosaltres entenem que són les adequades en aquest moment actual. Quan 
vàrem arribar al Govern estàvem sotmesos a una gran crisi, ja ho he dit, i que sabíem 
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que la reactivació econòmica era la millor aliada per poder combatre aquest atur i la 
inestabilitat en què vivíem moltes de les famílies gironines. I tot això ho hem fet, ho 
hem reactivat, hem reactivat l’economia i hem reduït d’atur, les xifres així ho diuen, i 
any rere any aquestes ordenances han portat canvis per fer-ho possible tot això, amb 
ajudes als emprenedors, als negocis, entre altres. Hem posat ordre a les finances 
municipals amb una rigorosa gestió, hem fet possible no gravar més els ciutadans en 
els moments complicats en què hem viscut. Gràcies a aquestes polítiques que hem 
portat a terme en els últims sis anys la Girona d’avui és una ciutat capdavantera, hem 
aconseguit el que ens havíem proposat, posar Girona de moda, i això ningú en té cap 
dubte. L’hem fet molt més atractiva, amb més visitants, molt més dinàmica, hem fet 
una sacsejada a la ciutat que la ciutat ja necessitava i hem afrontat una crisi amb 
determinació i tot això ho hem fet amb els recursos que teníem, sense incrementar els 
ingressos. Les famílies gironines tenen les seves necessitats cobertes, entenem que 
tenen totes les necessitats cobertes, el catàleg municipal de serveis i equipaments 
d’aquest Ajuntament ha anat creixent any rere any. En aquest context que entenem 
ara que estem de millora econòmica, de creixement econòmic, aquestes modificacions 
en les ordenances ens garanteixen poder continuar fent aquestes polítiques i seguir 
incrementant aquesta oferta i donant noves bonificacions que les hem anunciat i que 
ens permeten continuar vetllant pel benestar dels gironins. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, molt breument. Com deia l’alcaldessa i la 
regidora, ens interessava destacar també tres aspectes que com vostès saben perquè 
així vaig traslladar als portaveus, no es trobaran formalment en aquesta proposta 
d’acord com a modificació d’ordenances perquè com vostès saben també 
lamentablement, si bé les taxes ens permeten introduir progressivitat, bonificacions, 
exempcions, no és el cas dels impostos on la llei ens pauta exactament on les podem 
aplicar i, per tant, quan volem introduir progressivitat fiscal, com és aquest cas, doncs 
hem de recórrer a les subvencions de la mateixa manera que ho vam fer amb les 
famílies monoparentals. En aquest augment i actualització de l’IPC va ser voluntat 
d’aquest equip de govern poder establir subvencions de manera que poguéssim 
modular la pressió fiscal als ciutadans més vulnerables i, en aquest sentit, s’establirà 
un règim de prestacions econòmiques de caire social en favor de persones físiques 
que concorren amb especials situacions de manca de recursos econòmics amb la 
finalitat d’atendre una situació concreta de necessitat d’emergència o en el cas 
d’actuar amb condicions necessàries per la igualtat dels individus. 

I és en aquest sentit que podem establir aquestes línies de subvencions concretament 
per l’IBI i pel pagament d’impostos, per tant, atenent a criteris com la renda de la unitat 
familiar, com la discapacitat, família nombrosa, que aquí sí, la llei ens ho permet i, per 
tant, ja està establert, família monoparental igual que en aquest any 2017, 
pensionistes, jubilats, aturats cronificats i víctimes de violència de gènere. Aquests 
seran els requisits fonamentals que conformaran aquesta línia de subvenció que 
presentarem durant l’any 2018, però que m’interessava que quedés recollida en l’acta, 
ja que no la podrem veure expressada en aquesta proposta d’acord. 

I finalment introduïm també una taxa i una bonificació també, en aquest cas, d’IBI i per 
tant, també l’hem de presentaren forma de subvencions com a política fiscal per 
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incentivar l’augment del parc d’habitatge social per un costat i també per mobilitzar el 
pis buit. Per un costat s’aplicarà o es farà un expedint paral·lel a aquestes ordenances 
que iniciarem ara un cop aprovades amb una nova taxa que gravarà els estudis de 
pisos buits de grans tenidors i, com els deia a alguns dels portaveus dels grups 
municipals, com que l’estudi econòmic ja està fet i el que caldrà és iniciar aquest 
expedient, ja els puc avançar que aquesta taxa serà de 534,93 per cada pis buit que 
s’estudiï i s’acrediti. 

I per l’altre costat bonificacions d’IBI a particulars i a entitats del tercer sector que 
cedeixin els seu pisos a la borsa de lloguer social per tal que ens ajudin a augmentar 
aquest parc d’habitatge social. Pensem que si bé a l’introduir-los a la nostra borsa 
assumeixen una pèrdua d’entre un 25 i un 30 per cent respecte al lloguer del mercat 
lliure, doncs és bo que incentivem juntament amb d’altres mesures la bonificació de 
l’IBI per tal que aquesta borsa de lloguer social es vagi engruixint i ens permeti donar 
sortida a les demanades que tenim en habitatge a la nostra ciutat. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Intervencions? Senyora 
Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, ara fa més o 
menys un any que teníem aquest debat amb relació a les ordenances fiscals que han 
estat regint tot aquest 2017. Jo començava la meva intervenció dient-los que 
lamentava molt que un any més desaprofitessin l’ocasió per rebaixar la pressió fiscal a 
tots els gironins i a totes les gironines. En aquell moment ho deia conscient que vostès 
presentaven unes ordenances fiscals que congelaven, és veritat que per cinquè any 
consecutiu del seu govern i setè any consecutiu si sumàvem els dos anys que el 
govern tripartit ja ho havia congelat per la situació de crisi. 

Bé, doncs si fa un any els deia que lamentava que no aprofitessin l’oportunitat per 
rebaixar la pressió fiscal als gironins i a les gironines, avui la meva frase encara és 
pitjor, perquè he de lamentar que de cara al 2018 el que estiguin plantejant és pujar la 
pressió fiscal als gironins i a les gironines perquè el seu plantejament..., i vostè ho ha 
explicat molt bé, senyora Planas, jo li agraeixo l’explicació perquè crec que ha sigut 
molt sincera i ho ha explicat molt bé tot pel seu nom, igual com li agraeixo com faig 
sempre, i perdoni que no li he dit al principi, la seva disponibilitat i tota la informació 
que ens ha enviat, però com li deia, vostè ho ha explicat molt bé, es resumeix molt 
clar, el que presenten avui: pugen els impostos i pugen les taxes. Aquest és el titular 
del que vostès fan avui, que també vam conèixer a través d’una nota de premsa, és 
que li he de dir que abans m’ha fet una mica de gràcia quan parlava de les notes de 
premsa, al qual m’hi referiré també després amb un tema molt concret. 

Per tant, com que nosaltres lamentàvem que no rebaixés la pressió fiscal fa un any, 
ara lamentem, lamentem, lamentem que els la pugi i, per tant, no li podem donar 
suport. L’any passat, com que lamentàvem que no els la baixés, però congelava, ens 
vam abstenir; aquest any, com que lamentem, lamentem, lamentem que els la pugi, li 
votarem en contra. 
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A més, vull recordar no tan sols que ara els la pugen, sinó que a més venim d’una 
situació l’any 2015 amb el senyor Puigdemont d’alcalde encara en aquesta ciutat, on a 
l’estiu, mes de juliol-agost, per la porta del darrere vostès van evitar que ja el 2016 i, 
per tant, el 2017 hagués sigut el segon any, els gironins i les gironines paguéssim un 
10 per cent menys d’IBI, que m’he adonat que és l’únic impost a què vostè ha fet 
referència com a tal a la seva explicació. Per tant, suposo que coincidirà amb mi de la 
importància que té l’IBI per a tots els gironins i les gironines perquè és l’impost que es 
pot considerar més universal, perquè al final és el que paga quasi tothom que té en 
propietat, en aquest cas, un immoble o el seu pis. Per tant, vostè posava un exemple i 
jo li agafaré, deia «de mitjana cinc-cents euros, pagaran dotze euros més». Sí, però és 
que si vostès en lloc d’haver anat per la porta del darrere a evitar que durant els últims 
dos anys ja els gironins paguessin un 10 per cent menys d’IBI, si avui els pugessin un 
2,4, aquest increment només seria de 10,8 euros, perquè ja faria dos anys que en lloc 
de pagar de mitjana 500 euros, en pagarien 450. Voldria dir que 2016 i 2017, de 
mitjana a la nostra ciutat, els gironins i les gironines haguéssim pagat cinquanta euros 
menys l’any d’IBI. Però vostès no, vostès amb l’excusa que no ho pujaven, van evitar 
aquesta baixada. Jo crec que a vegades és pitjor, és pitjor no baixar quan es pot 
rebaixar, perquè podien fer-ho, que no pas dir que congelen, però en fi, jo crec que 
això ho anirem arrastrant al llarg dels propers anys perquè efectivament aquest mal 
almenys el meu grup no l’oblidarà mai el que va fer el 2015 el senyor Puigdemont 
evitant rebaixar l’IBI el 10 per cent. 

Nosaltres veiem amb bons ulls i la senyora Paneque ho ha explicat i a més jo soc molt 
sincera, a la meva intervenció de fa un any li retreia precisament a la senyora Paneque 
que certes propostes de caire social que nosaltres compartíem en el debat de l’any 
2015 pel 2016, de cop el 2016 quan era al govern, hi renunciava perquè no estava en 
el 2017. Bé, jo celebro que pel 2018 algunes d’elles hi siguin, espero que la senyora 
Paneque segueixi reivindicant igual que nosaltres totes les altres que encara no s’han 
pogut dur a terme, però és evident que en aquest sentit s’avança. Nosaltres no som 
partidaris i això ho saben, ni creiem que sigui la manera d’ajudar que els pisos surtin al 
mercat de crear noves taxes ni de gravar els pisos buits, crec que amb això ja saben 
que no ho compartim i, per tant, la creació de noves taxes tampoc podem estar-hi 
d’acord. Lamentem que no se segueixi avançant en bonificacions per a les famílies 
nombroses, que sap perfectament que la llei li permetria arribar al 90 per cent de la 
bonificació de l’IBI a les famílies nombroses, ja tenen el 50 per cent, i que amb aquest 
ritme també a través de subvenció, de la manera que ja ens ha explicat a través d’una 
nota de premsa, quin és el canal que han trobat per poder ajudar les famílies 
monoparentals amb relació a l’IBI, doncs que també se l’hagi (...) incrementant. Que 
amb relació a això, senyora Planas, jo li he de dir una cosa, jo llegia la intervenció 
d’ara fa un any on vostè anunciava com si fos la gran novetat, cosa que ja li havia 
demanat el meu grup des de feia molt de temps, la subvenció de l’IBI de les famílies 
monoparentals per a l’any que estem en curs, fa dues setmanes que hi han trobat una 
solució, dues setmanes, què han estat fent durant tot l’any? Fa dues setmanes que a 
través d’una nota de premsa, perquè no ens ho havia explicat, a través d’una nota de 
premsa que ja m’ha quedat clar que és com ens hem d’«enterar» de les coses els 
regidors de l’oposició, a través de les notes de premsa, doncs bé, a través d’una nota 
de premsa quasi a final de 2017 una cosa que fa un any aquí anunciava a bombo i 
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plateret veiem que encara no la tenen solucionada del tot, perquè a veure si aquests 
dos mesos que queden poden pagar o no poden pagar aquesta subvenció. 

Nosaltres seguim trobant a faltar que es millorin les bonificacions amb relació a aquells 
usuaris que utilitzen la deixalleria pel que fa a la taxa de residus, quan el primer any 
del senyor Puigdemont vam pactar les ordenances, Convergència i Unió i el Partit 
Popular vam aconseguir que aquesta bonificació passés del 10 al 15. Bé, doncs sis 
anys després, el 15 s’ha acabat i vostès en cap moment plantegen que aquells 
gironins i gironines que utilitzen la deixalleria i, per tant, ens ajuden també en la 
recollida i en el procés dels residus a la ciutat, doncs se’ls pugui bonificar la taxa que 
paguen, quan saben també que la taxa de residus és la taxa universal, perquè aquesta 
sí que també és la que paguen tots els gironins i gironines, i és precisament la taxa 
que vostès pugen en conceptes molt concrets, però la pugen un 9,4 i no el 2,4 general 
que ens ha anunciat. 

Per tant, nosaltres no podem compartir aquesta filosofia a l’hora de plantejar les 
ordenances fiscals. Jo no els dic que els rebaixin tots, però sí que de manera selectiva 
podríem a través de millors i més bonificacions rebaixar la pressió fiscal encara més a 
la ciutat de Girona i a mi no em trauran que l’IBI en lloc de pujar-lo l’haurien d’estar 
baixant, perquè és que els ho deuen, als gironins i a les gironines vostès els deuen 
una rebaixa del 10 per cent de l’IBI. I, en canvi, avui el que ens plantegen és que en 
dos anys l’hauran pujat un 12,4 per cent, en dos anys, quan el que haurien d’haver fet 
era rebaixar-li un 10 per cent. Evidentment si es revisen totes les taxes i els impostos 
un per un i apartat per apartat, hi ha coses que no quadren amb l’argument general 
que vostè en dona, però no hi entrarem tampoc perquè soc conscient que els 
ajustaments, que quan canvies els escalats, de si tants metres quadrats, si menys 
metres quadrats, si unifico una cosa, doncs sempre hi ha una part perjudicada, en 
alguns casos és per amunt i en els altres casos és per baix, per tant, això jo entenc 
que sí que és el dia a dia de les ordenances, però en allò important i gros, sincerament 
nosaltres no tan sols no li podem donar suport, sinó que aquesta vegada li votarem en 
contra perquè han passat de..., li lamentava que no aprofités per rebaixar-li i de cop 
aquest any el que em trobo és que he de lamentar, lamentar i lamentar que puja la 
pressió fiscal a tots els ciutadans. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidora Planas, vostès 
presenten unes ordenances que penalitzen la classe mitja, perquè no sé si saben, 
regidora, que la classe mitja és la que més impostos paga i la que sosté els serveis 
públics de la nostra ciutat. I no podem recolzar, regidora, unes ordenances que van en 
contra de tota aquesta classe mitja, de tots aquests que més han patit la crisi. Vostès 
proposen un augment de quasi el 2,5 per cent dels impostos municipals i, a més, 
proposen una pujada d’un 7 per cent de la taxa d’escombraries. Creiem sincerament, 
regidora, que és moment d’una congelació d’impostos que permeti la recuperació de 
l’estalvi d’aquesta classe mitja que ha sigut la més perjudicada com deia durant 
aquesta crisi. 
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Precisament la puja d’impostos, regidora, hauria de ser l’última mesura que haurien de 
prendre i creiem que hi ha altres opcions abans d’ofegar encara més aquesta classe 
mitja. Estem convençuts, regidora Planas, que no es pot exigir més sobreesforç als 
ciutadans, que fa molt de temps, fa molt i molt de temps, regidora, que tenen una 
pressió fiscal altíssima. 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Estan comentant coses que està 
dient vostè, no cal que pari cada vegada... Jo no paro cada vegada que vostè parla, no 
passa res, continuï, ja l’estem escoltant. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Jo entenc que em dirigeixo a la regidora Planas i 
que, per tant, ha d’estar escoltant el que li dic. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, l’estem escoltant. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Dues intervencions que he fet, alcaldessa, dues 
intervencions que passa el mateix, per tant els demano... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): L’estem escoltant, senyora 
Pujola, continuï. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Li deia, regidora, que la nostra 
aposta passa clarament per aprimar l’Administració i eliminar tota despesa supèrflua, 
una autèntica racionalització de la despesa i la inversió pública que permeti finançar 
les polítiques i els serveis públics de l’estat del benestar. Creiem que s’ha de tancar 
l’aixeta a aquelles partides destinades a finançar serveis de dubtosa utilitat pública i 
sobretot s’ha de reduir el nombre de càrrecs de confiança. 

Regidora, tenen sobre la taula un document elaborat pel meu grup, una proposta que 
com sempre li demanem que es mirin amb bons ulls, una proposta que busca 
precisament ajudar tota aquesta classe mitja. I li recordo, regidora, amb molt de 
«carinyo» que té al seu despatx un porquet, cortesia d’aquest grup municipal 
precisament de quan debatíem els pressupostos l’any passat. I sincerament, regidora, 
esperem que també amb les ordenances d’aquest any se’l miri i que quan se’l miri 
pensi en la guardiola de cada gironí i gironina. Ara, regidora Planas, només depèn de 
vostès. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Amb 
aquell final de la senyora Planas que ha semblat més un anunci publicitari de la ciutat 
de Girona que no pas una intervenció de les ordenances fiscals, que m’ha semblat que 
s’inflava una mica amb aquesta idea del Girona rai, i em preocupa, em preocupa, 
perquè penso que no estem pas en aquest punt. Simplement anunciar el nostre vot en 
contra en una intervenció centrada sobretot en dos temes, un primer més general de 
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les ordenances i d’aquest augment del 2,4 per cent i de les propostes que ja li han fet 
arribar, però també voldria fer un esment específic d’aquest augment del 7 per cent o 
el 9,4, si hi afegim el 2,4 de la taxa d’escombraries. 

En primer lloc dir que, a diferència de la senyora Veray, nosaltres no estem en contra 
dels augments d’impostos, de fet entenem que els impostos, i les taxes evidentment, 
són una forma de garantir serveis públics per a tota la ciutadania i, per tant, ens 
sembla perfecte que hi hagin impostos i que siguin en la mesura del possible el que es 
necessita la ciutat. El que sí que estem en contra és d’aquest augment lineal de la (...) 
que vostès apliquen als impostos i concretament aquest augment que ens plantegen 
del 2,4 per cent, és a dir, que a tothom, diguéssim, li suposa el mateix augment en tots 
els impostos i taxes. Nosaltres apostem per la progressivitat, és a dir, el qui més té 
més paga i entenem que s’hauria pogut fer una proposta amb aquests criteris, és a dir, 
anant taxa per taxa i li posaré dos exemple. A la taxa de cementiris, en la qual no 
entenem que s’hagi d’augmentar un 2,4 per cent a tots els supòsits, sinó per exemple 
es podria haver augmentat un percentatge més elevat a aquells elements d’ostentació 
com poden ser els mausoleus o panteons i, en canvi, fer un augment molt menor a les 
tombes o els nínxols que són a la sisena fila que cal pujar-hi amb una escala i que 
evidentment són propietat d’aquelles famílies més modestes. Per tant, entenem que 
aquesta és una bona forma de procedir, anar taxa per taxa i analitzar-ne cada una com 
es podia introduir aquesta progressivitat. 

A més a més nosaltres hem fet propostes en aquesta línia de progressivitat fiscal i les 
venim fent pràcticament cada any. La primera, que és cert que no és una proposta 
directament d’ordenances però que afecta enormement, diguéssim, un impost que és 
l’IBI i que és com deia un dels més importants a nivell recaptatori per a l’Ajuntament, 
que és aquesta revisió cadastral que suposa una actualització als preus de mercat de 
l’habitatge. I entenem que és un element que permet introduir progressivitat, doncs, 
s’adapta, diguéssim, al valor de l’habitatge que té cadascun i, per tant, no és el mateix 
aquelles persones o famílies que disposen d’habitatges amb un altíssim valor que els 
altres que té un valor més modest. Per tant, era una manera d’introduir aquesta 
progressivitat en la recaptació de l’IBI. 

Però també evidentment les propostes que ha comentat la senyora Paneque, que a 
nosaltres ens pot almenys poder proposar i que, com ha dit ella, doncs no són motiu, 
tot i que entenc que les expliqui avui, no són motiu d’aquesta aprovació concretament. 

Finalment també en el cas de l’IBI es poden establir impostos tipus impositius diferents 
en aquells sectors que no són residencials gravant i utilitzant un gravamen més elevat 
en el 10 per cent d’aquells que tenen més valor. Això és una cosa que permet la 
legislació espanyola que de moment se’ns aplica i que, per tant, entenem que són 
maneres d’introduir progressivitat i que vostès no han volgut incorporar, sinó el 
contrari, que any rere any el que han afegit són bonificacions selectives. Perquè ara 
parlen d’un augment lineal, però, en canvi, portem anys en què s’han bonificat les 
empreses de turisme esportiu, s’han bonificat per exemple la publicitat als fanals 
premiant, per exemple, el grup..., grans empreses com el Grup Peralada o fins i tot el 
rodatge de pel·lícules, premiant també multinacionals com HBO. Per tant, aquestes 
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bonificacions han estat selectives, han estat només per a uns grups molt reduïts, no 
precisament per als que més ho necessiten, però en canvi ara l’augment el planegen 
de manera lineal. 

I aquest augment lineal evidentment, doncs, se’n veurà perjudicada la classe 
treballadora, aquelles famílies que van tirant, a qui els costa arribar a final de mes, 
però que, en canvi, no podran acollir-se a aquestes bonificacions que vostès proposen 
perquè van destinades a les rendes més baixes. Per tant, aquelles famílies que van 
tirant veuran augmentat aquest 2,4 per cent, però, en canvi, no es podran introduir o 
no podran veure’s beneficiades per aquestes bonificacions. Aquí no hi podem estar 
d’acord, nosaltres, com deia, entenem una progressivitat d’una manera molt més 
àmplia i atenent tots els diferents nivells de renda. I és en aquest sentit que li hem fet 
arribar trenta-quatre propostes que algunes són les que ja li he comentat, però també 
introduint criteris ambientals com, per exemple, la bonificació de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica, IVTM, en aquells vehicles menys contaminants o la bonificació 
que també comentava la senyora Veray per a la recollida selectiva per a l’ús de la 
deixalleria, que és la manera que tenim de comprovar-ho d’alguna manera. I també 
fins i tot propostes a nivell de participació ciutadana i transparència en l’aprovació de 
les ordenances fiscals, és a dir, no només en el contingut de les ordenances, sinó 
també en la forma, en com s’aproven i en com es trasllada la informació de les 
mateixes. 

No han previst, diguéssim, una negociació prèvia a les ordenances, nosaltres els vam 
fer arribar (...) que era impossible parlar-ne prèvia a la decisió d’avui i, per tant, els 
farem arribar en forma d’al·legacions. Sí que els demanem que se les mirin bé, són 
propostes treballades, són propostes interessants, serioses i rigoroses, com deia vostè 
fa un moment, perquè quan ho deia semblava que és que les altres no ho fóssim, 
aquestes també són serioses i rigoroses, són també reflex d’un model que és el nostre 
i que entenc que no sempre coincideix amb el seu, però això no vol dir que no siguin 
serioses i que espero que es tinguin en compte. 

Finalment també centrar-me amb el tema del 7 per cent, jo crec que mereix un 
tractament especial, aquest 7 per cent que suposa un 9,4 per cent d’augment de la 
taxa del servei de recollida i gestió de residus. Nosaltres sempre hem estat en contra 
d’aquestes obres de la incineradora que ara suposen aquest augment de costos, 
entenem que és un fracàs des de la perspectiva ambiental, la incineració és una forma 
d’eliminar els residus perillosa, ecològicament obsoleta i insostenible, que a més a 
més genera problemes de salut, ho hem manifestat sempre. I ara això, aquest model 
obsolet, aquest model caduc ens suposa un augment de costos i, per tant, un augment 
de la taxa que a més a més té problemes afegits i és, en primer lloc, aquests dos anys 
en què estarà aturada la incineradora, les deixalles hauran de circular per tot 
Catalunya i això generarà un augment d’emissions de CO2, no suposa en canvi cap 
millora en el model, sinó el contrari, el que estarem fent és reforçar un model 
insostenible i irresponsable en què ni Administració, ni ciutadania, diguéssim, es 
preocupa, per tant, hi ha una despreocupació dels problemes ambientals que generen 
els residus. En segon lloc, a més a més, creiem que això és conseqüència que durant 
anys no s’ha fet la feina, estem estancats en una recollida selectiva que encara està 
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molt lluny del que seria desitjable, tenim a més encara una gran quantitat de d’impropis 
i això fa que ara aquest cost sigui tan elevat, perquè si la recollida selectiva a la nostra 
ciutat fos més alta, el cost seria molt menor. Per tant, doncs creiem que això també és 
important destacar-ho. 

En tercer lloc, a més a més, entenem que aquestes obres provocaran també un 
desinterès en la millora del reciclatge, perquè des del moment que s’aposta per una 
incineradora tan potent, gran, etcètera, doncs el benefici de la mateixa va en funció 
dels residus que hi aportem i, per tant, això genera un desinterès en el reciclatge que 
el que faria és reduir el nombre de residus que portem a aquesta incineradora. 

Finalment demanem posar-se les piles per millorar aquesta recollida selectiva, no ho 
hem fet en els darrers anys o no suficientment o tant com voldríem i, per tant, 
demanem que es posin les piles en aquest sentit perquè aquest 7 per cent pugui fins i 
tot reduir-se, si cal. I demanem també que si aquest augment de la taxa fos més en 
aquest sentit, si aquest augment del 7 per cent realment fos perquè s’hagués implantat 
un porta a porta a la ciutat o s’haguessin implantat mesures en aquest sentit, 
evidentment hi estaríem d’acord. Però estaria bé que veiéssim..., com vam tenir un 
congrés de residus i vam veure, conèixer les experiències de ciutats com Parla, que 
realment jo crec que són molt equiparables a la ciutat i era una enveja sana realment 
veure el model de recollida que tenien ells i la gran recollida selectiva que feien. I, per 
tant, esperem que posin també espais de debat per millorar aquesta recollida. I, en 
canvi, (...) a vegades que aquest 7 per cent serveixi per tapar forats i per tapar 
elements no contemplats, perquè, quan es va prendre aquesta decisió, realment jo no 
recordo que parlessin d’aquest augment de la taxa que suposaria aquestes millores a 
la incineradora i, per tant, en aquell moment no ho van dir, però avui quan ja està fet i 
ja no hi ha marxa enrere pràcticament, doncs, ens plantegen aquest element com una 
cosa que no es pot escollir o que no es pot fer enrere. 

Finalment voldria plantejar uns dubtes que ens han sorgit a l’informar-nos una mica 
més de tot aquest tema de la taxa de servei de recollida i aquesta aturada de la 
deixalleria i és, primer, estan parlant d’un 7 per cent, voldríem assegurar-nos que 
aquest 7 per cent respongui als números correctes, perquè ens consta per altres 
municipis que s’han hagut de fer modificacions en la previsió, en els números que 
s’havien previst i, per tant, voldríem que ens assegurés realment que aquest 7 per cent 
és el correcte, respon als càlculs fets correctament. 

També ens agradaria que ens aclarissin si en els darrers anys en què s’han congelat 
els impostos, les aportacions..., s’han hagut de fer aportacions a Trargisa per cobrir la 
despesa que no estava coberta, perquè quan ha parlant que durant tots aquests anys 
ha congelat les taxes, si això ha augmentat igualment la despesa, ens agradaria que 
ens confirmés si s’ha hagut de fer aportacions extres des de l’Ajuntament per cobrir 
aquestes despeses no cobertes. 

I també voldríem saber, perquè no n’han fet esment, si s’ha parlat amb el veïnat de 
Campdorà, perquè entenem que tot això provocarà també unes molèsties afegides i 
voldríem saber si han iniciat algun diàleg amb el veïnat de Campdorà per explicar i per 
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negociar com a mínim alguns dels termes en què es duran aquestes noves maneres 
de fer la incineradora. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs ara la 
senyora Maria Mercè Roca. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, Moltes gràcies, senyora alcaldessa. I 
moltes gràcies, regidora, per les explicacions. Bé, tenim a sobre la taula les 
ordenances de 2018 i hem tingut una mica com una sensació de déjà vu perquè són 
molt semblants a les de l’any passat i pensem que tornem a perdre una altra vegada 
una bona oportunitat d’elaborar unes ordenances que, d’una banda, fossin socialment 
més justes i progressives i, de l’altra banda, que fossin ambientalment més valentes. 

Canvis positius? Sí, n’hi han, evidentment. En parlàvem ara, bonificacions de l’IBI a 
persones amb especials dificultats amb discapacitats i pensionistes, però això ens 
porta a la reflexió que realment aquestes persones d’aquests col·lectius amb especials 
dificultats, amb discapacitats, són propietàries? És a dir, quantes d’aquestes..., sí, n’hi 
ha de tot, però aquestes persones no són més aviat persones que viuen en pisos de 
lloguer i que tenen feina potser per pagar el lloguer a final de mes? És a dir, els 
usuaris dels serveis socials majoritàriament són propietaris de pisos? Aquesta és una 
de les preguntes que se’ns han acudit. Una cosa bona? El fraccionament de la taxa de 
cementiris, evidentment, que és una cosa que la gent ho ha de pagar i està bé que es 
pugui fer a terminis. 

Però nosaltres l’any passat vam presentar una bateria de propostes que a nosaltres 
ens semblaven que eren molt socials, que eren interessants i que evidentment 
continuen, no ens les varen acceptar l’any passat i continuen sense ser-hi en aquestes 
ordenances de 2018 i que, per tant, continuem trobant-les a faltar. Segur que se’n 
recorda, senyora Planas: ajudar el petit comerç, bonificar de forma més substantiva les 
persones més vulnerables i, en general, idees per anar avançant de mica en mica, 
sempre, sempre cap a una proposta fiscal més progressiva. 

El problema que tenen aquestes ordenances és que la proposta estrella que se’ns 
presenta a nosaltres no ens agrada gens, que és aquest augment del 2,4 per cent 
d’augment lineal dels impostos i taxes a tots els gironins. Sí, ja ho sé, vostè ho ha 
explicat molt bé, disminució de la plusvàlua..., i es necessiten diners. Nosaltres no 
estem en contra que s’augmenti la recaptació, gens, perquè això ha de servir perquè 
els gironins i les gironines puguin tenir més serveis. Ara bé, no ens sembla bé que 
tothom hagi de pagar exactament el mateix augment sense distingir el nivell de renda i 
sense acabar d’introduir bonificacions significatives per precisament els més 
vulnerables. Els augments haurien de ser progressius, s’haurien de discriminar per 
renda. I recordar que vostè parla a vegades que la crisi ja ha passat; podem dir que ha 
passat una mica, però hi ha molta gent que encara pateix i tota aquesta gent quan 
vostè li parla d’aquesta Girona tan amable que està de moda i tot això, jo no sé 
exactament aquestes persones com es poden arribar a sentir perquè, quan no s’arriba 
a final de mes, la moda de la ciutat realment pot arribar a incomodar i tot. 
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Vostès volen augmentar la recaptació? Doncs posin taxes a grans superfícies, 
nosaltres ja els ho vam dir l’any passat i no els va interessar la proposta. Nosaltres 
aquest any els tornarem a demanar. O, per exemple, una altra de les idees de l’any 
passat que ens sembla bona també aquest any és una bonificació, ara sí, en l’IBI, pels 
immobles d’un valor cadastral inferior als 25.000 euros que són aquests pisos, doncs, 
petits. 

Resulta que a tot això s’hi suma aquest augment desproporcionat del 9,4 per cent de 
la taxa d’escombraries, i aquí sí que tots, pisos de lloguer, pisos en propietat, tothom 
ha de pagar aquesta taxa. És veritat, és per dos anys, també ho han explicat, però 
repercuteix en la butxaca de tots els ciutadans, dels rics i dels pobres, sense cap 
discriminació altra vegada per renda, però també sense premiar els que fan l’esforç 
per reciclar. I aquí s’hauria de contemplar això perquè aquest augment potser 
desanimarà la gent a reciclar i la gent se’n cansarà una mica, perquè la gent dirà: 
«Nosaltres intentem reciclar i ens apugen molt la taxa d’escombraries.» 

I tampoc crec que animin gaire aquestes ordenances en els aspectes mediambientals. 
De fet, no hi hem trobat cap cosa interessant, les mateixes de l’any passat. Creiem 
que vostès no ho han acabat de treballar i ens agradaria que ho fessin o ens sembla 
important. I nosaltres a les al·legacions ens plantejarem una sèrie de mesures per 
veure si les podrien tirar endavant. 

També hi trobem faltar coses, però hi trobem coses que tampoc no ens agraden i que 
l’any passat ja les vàrem criticar. Per exemple, l’exempció de les taxes de rodatges. 
Vam tenir un gran debat aquí l’any passat sobre els rodatges a la ciutat de Girona. Bé, 
doncs continua essent-hi. 

Bé, per tot plegat, nosaltres, senyora Planas, votarem en contra i el que farem serà fer 
una sèrie d’al·legacions i ens reservem el sentit de vot per al proper Ple en què es torni 
a tractar. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas, si vol fer algun aclariment... (Veus de fons.) 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa, perdó, m’he distret. 
Bé, primer donar les gràcies pel to en el qual s’han explicat les ordenances, jo els 
agraeixo a tots. Bé, aquí s’ha parlat molt, sobretot la senyora Veray y la senyora 
Pujola, que ofeguem els gironins, d’aquesta gran pressió fiscal... Bé, si vostès 
pregunten als gironins «a veure, què preferiu vosaltres, que incrementem dotze euros 
a l’any, però obtindreu més serveis, podrem fer més instal·lacions, hi haurà més 
activitat a la ciutat...», potser ells diran una altra cosa, diran «home, per dotze euros a 
l’any..., preferim tenir totes aquestes prestacions, tenir tots aquests serveis». Per tant, 
jo crec que perquè es vegi una pujada com molt bé han dit altres regidors, perquè hi 
hagi una pujada no ens hem d’alarmar. Hi ha un increment perquè..., una persona que 
sap gestionar bé, senyora Pujola, que vostè m’ha dit això del porquet, li recordo que 
quan va voler donar-me el porquet es va ben equivocar a l’hora d’entregar-me el 
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porquet, a l’hora de comptabilitzar, i es va equivocar amb això, ni li explico amb tot 
l’Ajuntament de Girona amb tot el que hem de portar. 

Per tant, una persona que sap gestionar, que vol gestionar, sap que si cada vegada 
tenim més despeses i cada vegada volem fer més coses perquè quan estem en 
aquest Ple vostès, quan demanem intervenció, és «volem noves instal·lacions, volem 
això, volem allò»... Sí, sí, volem molt, però tot això val uns diners evidentment. Per 
tant, com més despesa...., i si volem baixar els ingressos, doncs no sé, a mi ja 
m’explicarà vostè si sap una fórmula de fer-ho m’ho digui perquè jo ho aplicaré avui 
mateix, no tinc cap tipus de... Però jo encara no l’he coneguda. Per tant, estem parlant 
d’una utopia quan estem parlant de voler baixar ingressos i cada vegada que tinguem 
més despesa. La ciutat creix, la ciutat va creixent i la despesa també va creixent amb 
la ciutat i, per tant, nosaltres com hem dit i altres grups també són rigorosos, ja ho 
admeto, senyora Pèlach, que vostès també són rigorosos i se les treballen molt les 
ordenances, i és cert, i els pressupostos i tot el que presenten s’ho treballen, per tant, 
no tinc res a dir. 

Per tant, dir que si volem ser rigorosos i volem ser justos s’han de fer les coses en el 
moment que es necessiten. Si durant sis anys hem pogut fer-ho i hem fet tot el que 
hem pogut per no incrementar tots aquests impostos arriba un moment que s’ha 
d’incrementar perquè tota la vida no podem estar així. I, per tant, nosaltres ara pensem 
que ho hem fet ara en aquest moment, però ho hem fet de manera que no afecti gaire 
els gironins. Evidentment que tothom que li costi més, dotze, quinze, setze, el que li 
toqui pagar, vint euros més a l’any, evidentment és millor no fer-ho, però ho fem de 
manera que no sigui una càrrega molt important per al ciutadà de Girona. Per tant, 
parlar d’ofegar és que..., bé, no té ni sentit, no vull ni sentir-ho, això. 

Nosaltres no volem centrar-nos en un sol tipus..., diuen «les famílies nombroses es 
podrien pujar fins al 90 per cent», sí, però hem preferit deixar-les al 50 i posar les 
monoparentals, posar ara les famílies necessitades..., bé, ens agrada que tothom 
pugui «disfrutar» una mica i no només centrar-ho en un sol grup de famílies que segur 
que ho necessiten, però que també ja se les ajuda. 

Quan parlem d’increment lineal, bé, és que, per exemple, els impostos, tu no pots 
escollir de dir l’IBI..., pujo uns sí i els altres no, la norma no et deixa i l’única manera 
que et deixa de beneficiar una subvenció de fet és fer-ho mitjançant aquestes 
subvencions, aquestes ajudes, que és el que nosaltres hem fet any rere any i, bé, 
intentant que totes les famílies quedin protegides. I si hi ha alguna família que no entra 
en cap d’aquests casos, hi ha serveis socials que els atendrà, que tenim un magnífic 
equip i que els atendrà. Per tant, jo crec que a Girona no pot estar ningú desatès, 
perquè l’Ajuntament de Girona intentarem ajudar totes les famílies que ho puguem fer. 

Nosaltres tenim una política que el que entenem és que s’ha de bonificar i és cert que 
ho hem de fer, però també hem de..., quan parlo de dinamitzar la ciutat vull dir..., 
dinamitzar la ciutat vol dir que també porta llocs de treball, quan realment es fan 
activitats, es fan coses, es necessita que la gent treballi i a nosaltres ens agrada..., 
subvencionem perquè s’ha de fer, però també ens agrada donar mitjans a la gent per 
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guanyar-se la vida i guanyar-se la vida significa fer mesures perquè puguin fer. I que 
Girona estigui activa i me diuen que l’he venuda molt, no, no, he venut que la gent 
pugui guanyar-se la vida, que els restaurants puguin guanyar-se la vida, si es guanyen 
bé la vida, agafaran més gent, aniran a comprar més a les botigues, faran més obres, 
és que ho dinamitza absolutament tot i això és el que ens agrada, és el que ens 
agrada al nostre govern, tenir-ho tot cobert també. I, per tant, nosaltres hem presentat 
aquestes ordenances, unes ordenances que no ens fa gens de por de dir 
incrementem, perquè sabem explicar aquests increments. 

I pel que fa a la taxa d’escombraries, bé, nosaltres hem dit que incrementem un 2,4 i 
un 7 per cent addicional, però pel tancament de la incineradora de Campdorà, perquè 
entenem que aquest canvi..., hi haurà una millora per al medi ambient i a l’hora de 
gestionar també els residus. No incrementem la taxa per increment de la despesa, sinó 
que s’incrementa la taxa perquè invertim en el futur dels gironins, perquè un altre dia hi 
hagi menys contaminació, puguem reciclar millor, vostès ja saben que nosaltres estem 
pel porta a porta, si s’està començant a fer i està previst fer-se a altres llocs, per tant, 
és evident que anem en aquesta línia i ho estem demostrant. 

Bé, amb tot això el que vull dir és que intentem fer les ordenances que avui volem fer, 
que avui volem presentar com he dit abans, que siguin adequades, adequades al 
moment, i pensem que aquestes ho són, i si s’ha d’introduir alguna cosa més, 
evidentment que estarem amatents a fer-ho i per això vostès em presentaran les 
al·legacions i no tinguin cap dubte que sempre me les estudio totes, vostès ja ho 
saben, senyora Pèlach. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació d’aquest punt de l’ordre del dia, en aquest cas destaco que és l’aprovació 
provisional de les ordenances fiscals 2018. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el 
vot en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, provisionalment les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2018. 
 
Sra. Marta Madrenas i 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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Vots en contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

15. Modificació de la Relació de Llocs de Treball. 

Per acord de Ple municipal de data 16 de gener de 2017 es va aprovar la relació de 
llocs de treball per a l'any 2017, i amb posterioritat a la seva aprovació i per acord de 
Ple de 13 de febrer de 2017 es modificar la RLT per tal de poder adequar-la a la 
plantilla de personal modificada pel Ple de 13 de febrer de 2017. 

Amb posterioritat, la plantilla de personal s'ha vist modificada en tres ocasions més: 
per acord de Ple de 10/04/2017, per acord de Ple de 12/06/2017 i per acord de Ple de 
1/08/2017, i s'ha proposat una nova modificació que se sotmet a deliberació del Ple de 
24 d'octubre de 2017. 

Atès que a la plantilla es creen noves places i s'amortitzen altres, es proposa la 
modificació de la RLT, adaptant-la a aquestes modificacions. 

D'altra banda atès que es voluntat de l'Ajuntament de Girona procedir a funcionaritzar 
determinades places del subgrup C1 per tal d'ajustar el règim jurídic de determinats 
llocs de treball a la normativa de funció pública, s'ha revisat la relació de llocs de 
treball i s'ha detectat que hi ha cinc fitxes del subgrup C1 de les que es proposen 
funcionaritzar que tenen com a règim jurídic Laboral, quan haurien de tenir Funcionari. 

El RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic estableix en el seu article 74 que les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançant la relació de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que contindran, com a mínim, la denominació 
de llocs de treball, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el 
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seu cas, a què estan adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. Aquests instruments seran públics. 

En l'àmbit autonòmic els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu el contingut 
mínim de la relació de llocs de treball. 

L'article 32 i com a objectiu de la relació de llocs de treball estableix que la creació, la 
modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s'han de fer en tot cas mitjançant 
la Relació de Llocs de Treball. 

La Relació de Llocs de Treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es 
realitza l'ordenació de tots els llocs de treball classificats per nivells i recull de forma 
sintètica la informació bàsica sobre les funcions, les característiques i requisits, la 
forma de provisió, el nivell de complement de destinació, les quanties del complement 
específic fruit del procés de valoració dels llocs de treball. 

La RLT no projecta, per si mateix, cap modificació en el pressupost municipal per a 
l'any 2017, en tant que la Valoració dels Llocs de Treball conseqüència de l'aprovació 
de la RLT no ha estat encara aprovada pel Ple de la Corporació. 

Primer.- Modificar la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de 16 de gener de 
2017, i modificada per Ple de 13 de febrer de 2017 per adequar-la a les modificacions 
de plantilla que s'han acordat per acords de Ple de 10/04/2017, 12/06/2017 i 
1/08/2017. 

Segon.- Modificar el règim jurídic de laboral a Funcionari de les següents fitxes de llocs 
de treball: 

- C1025 Programador 

- C1038 Tècnic/a Auxiliar de Mobilitat 

- C1056 Tècnic/a Auxiliar 

- C1057 Tècnic/a Auxiliar Biblioteques 

- C1058 Tècnic/a d'Educació Infantil 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 15 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
també la tinenta d’alcalde. Senyora Planas... 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, ja he manifestat 
més d’una vegada la voluntat d’aquest ajuntament de procedir a la funcionarització de 
determinades places, en aquest cas serà el grup C, anirem fent diferents 
funcionaritzacions, però bé, hem començat pel grup C, que és el que hi ha més 
número de treballadors. I ens és necessari fer aquesta funcionarització per tal d’ajustar 
aquest règim a determinats llocs de treball que sabeu que la normativa és necessari 
que hi hagi un funcionari i ara estem amb un 80 i pico per cent de la casa que són 
laborals i hi ha llocs que realment necessitem funcionaris. Està pactat en la mesa de 
negociació amb el sindicat, fer aquesta funcionarització i, per tant, passaríem de règim 
jurídic laboral a funcionari. 
Portem aquesta modificació, i l’altra que portem és que en la comissió de valoració de 
llocs de treball, que està formada per l’empresa i està formada pels sindicats i totes 
aquestes modificacions que a vegades hem portat al Ple i que realment s’han aprovat 
a la comissió de valoració de llocs de treball cal també portar-les en el Ple perquè 
estiguin aprovades, no les anem aportant ple a ple perquè no és necessari pensem, 
quan hi hagués la modificació les portaríem i també portem totes aquestes 
modificacions que ja es varen passar en el Ple del dia 4 d’abril de 2017, el de 12 de 
juny i el de l’1 d’agost de 2017. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, simplement per anunciar l’abstenció del meu 
grup en aquest punt, com saben, ni li vam donar suport a la relació de llocs de treball, 
ni li hem donat suport a les diferents modificacions que han anat fent de la plantilla. No 
li votarem en contra perquè la senyora Planas ho ha dit ara molt bé, són coses que 
s’acorden a la mesa de seguiment i amb els sindicats, però sí que ens abstindrem. 
Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres sí que votarem a favor d’aquest acord que diu que han arribat amb els 
sindicats, però el que trobem a faltar és precisament que ens hagués aportat l’acta 
d’aquest pacte (...) si és que havien pactat amb la junta, si han pactat amb el comitè 
d’empresa. I després també, perquè estem parlant de laborals i estem parlant també 
que passaran a ser funcionaris, probablement hi haurien d’haver intervingut tots dos, 
tant la junta de personal, que és de funcionaris i el comitè d’empresa. I després també 
trobem a faltar que no se’ns expliqui com es farà aquest procés, de quina manera el 
portareu a terme, en quin termini, no sé, una mica més d’explicació perquè és un pas 
important. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyora Costa. Sr. 
Albertí té la paraula. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
nosaltres ens abstindrem i no perquè estiguem en contra ni molt menys de la relació 
aquesta de llocs de treball que molt bé ens ha explicat la regidora Planas, però sí el 
que trobem a faltar que un tema que tenim que és recurrent i que li hem demanat 
moltes vegades que és, un cop fetes aquestes fitxes, la valorització de les mateixes, 
donar valor a aquestes fitxes, el valor punt i començar..., jo recordo que..., me sembla 
amb vostès el primer any del mandat com pactàvem el pressupost estàvem parlant 
d’aquest tema, ens va fer la regidora Planas, si se’n recorda, ens va dir que 
començarien a treballar aquest tema. Han passat dos anys, no és per posar-los la 
pressa a sobre, però bé, potser algun dia que comencem a treballar perquè sí que és 
veritat que si aquestes fitxes estan ben fetes, com no en dubto que estiguin ben fetes, i 
la relació de llocs de treball estigui ben feta, potser val la pena valoritzar-les i que els 
treballadors cobrin en funció de la feina real que estiguin fent. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
algun aclariment... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, només dir que realment a l’hora de..., com 
s’accedirà a ser funcionari, que és el que m’ha preguntat la senyora Costa, es farà..., 
tal com diu la norma, es faran unes petites proves perquè no pots fer-ho de manera 
directa, així ens ho ha dit amb un informe el secretari i hem de fer unes petites proves 
per poder accedir a funcionari i la gent s’hi presenta lliurement, si no t’hi presentes, et 
quedes a laboral, això no vol dir pas que deixis de ser treballador de l’Ajuntament de 
Girona. 

I el senyor Albertí, quan me diu el valor punt, el valor punt és molt complicat, amb els 
sindicats estem buscant solucions perquè ens surten números astronòmics per la gran 
variació que hi ha de complements a la casa, i a mi m’encantaria aplicar-ho ara, però li 
asseguro que és molt complicat i amb els sindicats ens hem donat un termini per veure 
qui ens pot ajudar externament perquè entre nosaltres ja estem..., no perquè no 
arribem a un acord, és perquè és molt complicat i, bé, la gent que ens pot ajudar ja no 
en sap més i, per tant, haurem de buscar ajuda a fora perquè ens ajudin. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs ara 
procedirem a la votació d’aquesta 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 



88 
 

nou membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de la 
relació de llocs de treball. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

 

VOTACIÓ: 

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

Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, 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. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 

16. Suspensió instruments de planejament derivat, de gestió i d'urbanització, i 
suspensió de llicències d'obres i activitats i altres autoritzacions connexes ( art. 
73.2 DL1/2010, de 3 d'agost) i aprovació inicial modificació puntual PGOU núm. 
69 - PA 67 Montori-Montilivi. (M.A.) 

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

El Pla General d’Ordenació Urbana de Girona, aprovat per resolució del Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en data de 22 de 
febrer de 2002, quina normativa va ser publicada en el BOP del dia 14 d’abril de 2003, 
a instàncies de l’Ajuntament; i en el DOGC núm. 4618 de 21 d’abril de 2006, per part 
de la Generalitat, preveu la creació de la Unitat d’Actuació núm. 67 Montori – Montilivi, 
amb tres objectius generals, l’ordenació dels terrenys, amb una tipologia de ciutat jardí 
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de baixa densitat, obtenció del sòl per cessió lliure i gratuïta destinat a espais lliures i 
vialitat, i la urbanització a càrrec dels promotor, essent el sistema de gestió el de la 
reparcel•lació en la modalitat de cooperació, prèvia tramitació i aprovació d’un Pla de 
Millora Urbana. 

Tal i com consta en l’expedient, els propietaris dels terrenys inclosos dins aquesta 
Unitat d’Actuació varen sol•licitar la modificació del planejament general, amb la 
finalitat de disposar una ordenació del seu àmbit més coherent que la que preveu el 
planejament vigent, que ha de facilitar el seu desenvolupament. 

Vistos el antecedents exposats, i atès que l’article 101.3 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 disposa: 

“3. La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de 
modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, 
l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.” 

Els serveis tècnics municipals, previ encàrrec, han procedit a la redacció de la present 
modificació. 

L’article 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de las Llei 
d’urbanisme, disposa que les propostes de modificació d’una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la 
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents. 

L’oportunitat i la conveniència de la present modificació, així com la concurrència 
d’interessos públics i privats, està continguda en l’apartat 3 de la memòria, i venen 
justificats per l’obtenció d’una ordenació més coherent de l’àmbit, amb la introducció 
d’un nou vial que haurà de comunicar el carrer d’Ullastret amb el carrer de Montori, 
permetent optimitzar la distribució de les parcel•les, aconseguint ajustar les 
proporcions per fer-les més regulars i homogènies i de proporció rectangular, recaient 
l’interès públic de l’actuació en la millora de la qualitat urbanística de les parcel•les. 

El document dóna compliment al que disposa l’article 100.2 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, en el sentit que, si bé hi ha un augment de la 
densitat d’habitatges, atesa la proposta de nova ordenació, aquest increment es 
correspon amb habitatges de protecció pública, i no ultrapassa el nombre d’habitatges 
que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m2., al sostre amb aquesta destinació. 

Es compleix amb els estàndards dels espais lliures, i la funcionalitat de les zones 
verdes, derivada de la nova ordenació. 

Atesa la naturalesa normativa del planejament, i la seva vigència indefinida, així com a 
la necessitat d’adaptar-lo a les exigències canviants de la societat, li és aplicable l’ “ius 
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variandi”, que es reconeix a l’administració, motivat i justificat sempre per l’interès 
públic de l’actuació. 

Segons reiterada Jurisprudència, la memòria és la motivació de l’actuació urbanística 
que es pretén, en la present modificació, aquesta motivació es concreta en facilitar el 
desenvolupament de la Unitat d’Actuació, avui Polígon d’Actuació, i per tant executar 
el planejament vigent. La proposta de creació d’un nou vial està fonamentada, com 
s’ha dit, amb la finalitat de millorar la mobilitat del sector, així com optimitzar i facilitar 
la implantació de les noves edificacions, segons consta en l’apartat 2. Naturalesa, 
objecte i abast de la modificació. 

La superfície de l’àmbit és de 19.632 m2, incorporant-se a l’expedient plànol de 
suspensió, que serà acordada de forma simultània a l’aprovació inicial, referida a la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets, i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, com també serà acordada la suspensió de l’atorgament de llicències de 
parcel•lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal•lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini 
d’un any , de conformitat amb el que disposa l’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment per la Llei 
2/2012, de 22 de febrer. 

Respecte a la documentació necessària, la modificació puntual es composa de 
memòria, plànols i normes urbanístiques. Es justifica l’absència de documentació 
ambiental donat que la intervenció que preveu no te efectes significatius sobre el medi 
ambient, quedant exclosa del compliment de les prescripcions de la Llei estatal 
21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, així com de la Llei autonòmica 
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

En l’apartat de la memòria social es dóna compliment al que preveu la Disposició 
Transitòria 3a. Del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. I, en la memòria, consta també 
l’Agenda i l’avaluació econòmica-financera. 

El sistema de gestió que preveu la modificació és el de la reparcel•lació en la seva 
modalitat de compensació bàsica, establint-se en la fitxa del polígon els terminis per al 
seu desenvolupament. S'incorporen a l'expedient la identitat de tots els propietaris o 
titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades, així com els títols en virtut dels 
quals han adquirit els terrenys, referits als darrers cinc anys, tal i com disposa l'article 
99.1.a) del DL 1/2010, de 3 d'agost. 

Pel que fa a la tramitació, un cop adoptat l’acord de suspensió que disposa l’article 
73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost pel que s’aprova el TRLUC, i aprovat inicialment el 
document es sotmetrà a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant publicació 
d’Edictes en el BOP, en el DOGC i en la premsa local,i en el tauler d'Edictes de 
l'Ajuntament. Transcorregut l’anterior termini es resoldran les al•legacions, en el seu 
cas, i es procedirà a l’aprovació provisional de la modificació en tràmit, introduint-se les 
modificacions que es considerin, si procedeix, donant-ne trasllat a la Comissió 
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Territorial d’Urbanisme de Girona, de totes les actuacions realitzades, als efectes que 
dugui a terme les tràmits necessaris per a la seva aprovació definitiva, si s’escau, a 
l’empara del que disposa l’article 98 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat 
parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

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

Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de febrer. 

Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós 
conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el 
DOGC 4618 de 21/04/2006. 

Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost. 

Decret 297/2013 de 26 d’abril, pel qual es modifica el Decret 584/1972, de 24 de febrer 
de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de 
desembre sobre l’Ordenació dels Aeroports d’Interès General i la seva zona de Servei 
( en compliment Llei 13/1996, de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i 
d’ordre social – article 166-.) 

Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l’aeroport de Girona-Costa Brava; 

Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Foment de 13 de juliol, de proposta de 
servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de l’Aeroport de Girona. 

Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental 

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

Primer.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió 
urbanística, d’urbanització, i l’atorgament de llicències de parcel•lació de terrenys, 
d’edificació, reforma rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal•lacions o 
ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, de conformitat amb el que disposa l’article 73.2 
del DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
modificacions posteriors, pel termini d’un any, en l’àmbit de la present modificació 
puntual del PGOU núm. 69 PA 67 Montori – Montilivi. 
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Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 69 PA 67 Montori – 
Montilivi, de conformitat amb el que disposa l’article 96.a) en relació amb els articles 
85.4 i 98 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en dos diaris de la premsa local, i en el Tauler d'Edictes de 
l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 85.4 del repetit DL 1/2010, de 
3 d’agost. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara aquí, en el punt número 16, 
sí que els he de comunicar que fent la revisió darrera s’ha detectat un error de xifres 
que ens ballaven i, per tant, l’hem de deixar a sobre la taula per procedir a fer aquesta 
petita correcció i el portarem a aprovació en el proper Ple ordinari. I, per tant, el punt 
número 16 de l’ordre del dia queda sobre la taula, d’acord? 

17. Suspensió de la tramitació de planejament derivat, gestió, urbanització i 
llicències, i aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm. 70. Deixar 
sense efecte la modificació puntual PGOU núm. 24. (M.A.) 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 17 de setembre de 2012, va acordar 
sol•licitar a la Direcció General del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la 
Generalitat de Catalunya, iniciar els tràmits necessaris per dur a terme la modificació 
del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques a fi de deixar 
sense efecte la delimitació de l’ARE Mas Marroc i de l’ARE Avellaneda Aragó, 
sol•licitant, alhora, la declaració expressa per part de l’esmentada Direcció General, de 
quin era el planejament vigent, un cop anul•lades les esmentades ARES. 

Realitzats els tràmits administratius necessàries, el dia 6 de febrer de 2015, el 
Conseller de Territori i Sostenibilitat va acordar la modificació del Pla Director 
Urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les comarques gironines, deixant 
sense efecte les ARES Avellaneda- Aragó i Mas Marroc. 

Així mateix, s’acordava expressament que, un cop anul•lades les AREs, i, pel que fa a 
l’ARE Mas Marroc, la normativa vigent era la continguda en la modificació puntual del 
PGOU núm. 24 , aprovada per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
en data 28 de gener de 2009 (s’incorpora publicació en el DOGC del dia 11 de març 
de 2009 de l’esmentat acord). 

A la vista de l’anterior, cal dir que la modificació puntual del PGOU 24 delimitació del 
PPU Mas Marroc, tenia per objecte, bàsicament la delimitació d’un nou àmbit per 
aquest sector, amb inclusió d’una part del Sector veí Mas Masó, als efectes que 
quedés determinat l’àmbit de l’Àrea Residencial Estratègica Mas Marroc, que es 
preveia desenvolupar, d’acord amb el Pla Director Urbanístic de les Àrees 
Residencials Estratègiques de les comarques gironines, pensat, en el seu dia, com a 
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instrument a disposar per part de les administracions públiques per obtenir, de forma 
més immediata, sòl per a la construcció d’habitatge assequible. 

L’article 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de las Llei 
d’urbanisme, disposa que les propostes de modificació d’una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la 
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents; en el present cas, i 
d’acord amb els antecedents exposats breument, i de forma més detallada en la 
memòria del projecte, la modificació respon a les actuacions necessàries d’establir 
amb claredat el planejament vigent aplicable al Sector, una vegada ha quedat sense 
efecte el planejament previst per l’AREA Mas Marroc. 

En el present cas “l’ius variandi” va ser aplicat amb l’acord de l’anul•lació de les Àrees 
Residencials estratègiques esmentat anteriorment, atesa la naturalesa normativa del 
planejament, i la seva vigència indefinida, així com a la necessitat d’adaptar-lo a les 
exigències canviants de la societat, sempre degudament motivat i justificat per l’interès 
públic. (S’incorpora al projecte com Annex, la memòria redactada en el seu dia als 
efectes de procedir a la repetida anul•lació.) L’anul·lació de l'ARE Mas Marroc, buida 
de contingut la modificació puntual del PGOU 24, tramitada i aprovada amb l'únic 
objectiu que la mateixa pogués esser desenvolupada. 

Pel que fa al contingut de l’expedient de modificació, l’article 96 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, disposa que la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació, llevat d’unes excepcions, que no són 
d’aplicació al present cas. 

Respecte a la documentació necessària, la modificació puntual es composa de 
memòria, plànols i normes urbanístiques, i es justifica l’absència de documentació 
ambiental (2. Requeriments ambientals) donat que la intervenció que preveu no te 
efectes significatius sobre el medi ambient, quedant exclosa del compliment de les 
prescripcions de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, així 
com de la Llei autonòmica 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, i segons consta documentat a l’expedient, mitjançant informe tècnic emès 
per la tècnica de la secció de salut pública, del Departament de Sostenibilitat. 

La naturalesa de la intervenció tampoc requereix la inclusió d’una memòria social, ni 
una avaluació econòmica i financera, segons es justifica a l’apartat 17. Informe de 
sostenibilitat econòmica que consta en la memòria. 

L’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, disposa que, “l’aprovació inicial dels instruments de planejament 
urbanístic obliga l’administració competent a acordar les mesures anunciades per 
l’apartat 1, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació 
del règim urbanístic. L’administració competent també pot acordar les dites mesures 
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en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han 
d’esser explicitats i justificats.” 

Així mateix, en compliment del que disposa l’administració sectorial estatal, previ a la 
tramitació de la present modificació s’ha procedit a sol•licitar informe previ a l’aprovació 
definitiva del mateix, a la direcció General d’Aviació Civil, Ministeri de Foment. 

Pel que fa a la tramitació de la present modificació puntual, s’estarà al que disposa 
l’article 96 en relació amb l’article 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, i per tant, un cop aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local, es 
sotmetrà informació pública, pel termini d’un més, mitjançant Edictes publicats, en el 
DOGC, en el BOP, i en la premsa local, així com en el tauler d’Edictes de l’Ajuntament. 

Atès que el municipi de Salt és colindant amb el sector objecte de la present 
modificació, es donarà compliment al que disposa l’article 85.7 del DL 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, donant trasllat a l’Ajuntament, simultàniament al tràmit d’informació pública, als 
efectes oportuns. 

Rebut l’informe de la Direcció General d’Aviació Civil en sentit favorable, i resoltes les 
al·legacions, en el seu cas, es procedirà a l'aprovació provisional de la present 
modificació, i al corresponent trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
als efectes de la seva aprovació definitiva, si s'escau. 

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

Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de 
febrer; i 7/2011, de 27 de juliol 2014, 27 de gener ; 3/2015 d’11 de març de mesures 
fiscals, financeres i administratives; Llei 11/2011 , 29 de desembre de reestructuració 
del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa; i Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme, modificat pel Decret 80/2009 de 19 de maig per l’establiment del règim 
jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament; Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós 
conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el 
DOGC 4618 de 21/04/2006. 
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Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost. 

Decret 297/2013 de 26 d’abril, pel qual es modifica el Decret 584/1972, de 24 de febrer 
de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de 
desembre sobre l’Ordenació dels Aeroports d’Interès General i la seva zona de Servei 
( en compliment Llei 13/1996, de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i 
d’ordre social – article 166-.) 

Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l’aero 

Primer.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística, i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de 
parcel•lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, instal•lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i altres 
autoritzacions municipal connexes establertes per la legislació sectorial de conformitat 
amb el que disposa l’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme i modificacions posteriors, pel termini d’un any, en l’àmbit 
de la present modificació puntual del PGOU núm. 70 Deixar sense efecte la 
modificació puntual del PGOU 24. 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 70 Deixar sense 
efecte la modificació puntual del PGOU 24, de conformitat amb el que disposa l’article 
96 en relació amb l’article 85 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat 
parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i en dos diaris de la premsa local, de conformitat amb el que 
disposa l’article 85.4 del repetit DL 1/2010, de 3 d’agost. 

Quart. Donar audiència a l’Ajuntament de Salt, pel termini d’un mes, de conformitat 
amb el que disposa l’article 85.7 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, atesa la seva 
condició de municipi colindant. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, al punt número 
17 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord el tinent d’alcalde Joan Alcalà. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
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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, Molt bona tarda. 
Efectivament portem la proposta de deixar sense efecte la modificació número 24 del 
Pla general d’ordenació urbana per a la delimitació del Pla puntual urbà de Mas Marroc 
amb l’objectiu de possibilitar la incorporació de l’àmbit dins del programa ARE, àrea 
residencial estratègica. Aquesta modificació incorporava part del total 
desenvolupament del sector de Mas Masó. Amb la supressió de l’ARE al Mas Marroc 
el replantejament retorna a la modificació tramitada exclusivament per possibilitar-hi el 
desenvolupament de l’ARE, amb l’ARE derogada resta sense justificació possible la 
modificació puntual general d’ordenació urbana, la número 24 i conseqüentment es 
tramita el retorn al planejament vigent anterior a les previsions socioeconòmiques de 
les ARE deixant sense efecte l’esmentada modificació. 
Amb aquesta modificació, actualitzem i retornem a l’any 2007, que no està en vigor ja 
que es va derogar i ho actualitzem a la realitat retornant al que preveia el Pla general 
d’ordenació urbana de l’any 2002, és a dir, una ordenació de dotacions i de serveis 
privats. Pel que fa a la part inclosa del senyor Mas Marroc, el planejament hi preveia 
sòls destinat a usos terciaris i d’activitat econòmica del barri de Can Gibert implantant 
els sistemes previstos amb la millor relació amb l’entorn (...) dels sistemes. Per tot això 
els demanaré el seu vot favorable. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies, senyor Alcalà. 
intervencions? Senyor Salellas... 

El Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres 
ens abstindrem en aquest punt perquè, per una banda, evidentment vostès sabran i jo 
he vist i he anat a mirar el que explicava en Jordi Navarro fa uns anys quan ell era 
regidor i es va parlar precisament d’aquest tema, que nosaltres mai vam ser favorables 
al model de les ARE, era un model que de fet en aquest país compartia tothom, la 
resta de grups que estaven aquí, Ciutadans tot just naixia, però el nostre grup ja ho 
criticàvem, com a model entenent que en aquest moment el problema d’habitatge no 
se solucionava amb les ARE de residencials, sinó que se solucionava, com es va 
veure després, amb aconseguir que el parc d’habitatge que existia buit, multitudinari a 
nivell de nombre, de xifra, entrés en la dinàmica, diguéssim, que la gent hi pogués 
anar a viure. No creant nous habitatges, noves àrees residencials que, a més, es 
carregaven el territori, sinó que apostàvem per un altre model. Anys després, a causa 
de la crisi, no a causa de la voluntat política dels partits governants, el model de les 
ARE es va desestimar i va quedar enrere. Fruit d’això avui ens trobem en aquest punt 
que portem a votació. 

Per tant, d’alguna manera estem d’acord en el fet de tirar enrere el model de les ARE i 
que de forma definitiva ja no hi sigui en aquesta zona de la ciutat, però de l’altra i una 
vegada més, senyor Alcalà, avui el que ens proposen és fer aquest pas enrere i tornar 
al model de 2002, vostè ara ho explicava, que ja sortia el 2002, però el que es va fer el 
2002 nosaltres ni hi vam participar, ni compartim el Pla general que es va fer en aquell 
moment. I, per tant, malgrat ens sembla bé que (...) estigui especificat per les ARE 
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perquè ja no té cap mena de sentit, tampoc podem compartir la previsió que es va fer 
l’any 2002 i, per tant, no hi votarem a favor, ens abstindrem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara el senyor 
Miquel Poch. 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. De fet nosaltres hi votarem a 
favor perquè, de fet, és traspassar al planejament l’acord de l’any 2015 del conseller 
que deixa sense efecte les ARE de Girona. El que passa que a partir d’aquí jo crec 
que hem de fer una reflexió. Aquells anys, quan es van crear les ARE, el Govern volia 
fer moltes coses, per què? Doncs perquè partíem de zero. Fins a l’any 2002, la Llei 
d’urbanisme no contemplava a les zones de creixement la creació d’habitatge protegit. 
Després, a l’època de més creixement que hi ha hagut a Catalunya no va haver-hi cap 
mecanisme que obligués a crear habitatge protegit. I ens vam plantar en el 2002, i 
aquesta era la situació. 

A partir del 2002, la nova Llei d’urbanisme ja preveia que en totes les zones de 
creixement s’havia de fer una previsió d’habitatge protegit. Aquest habitatge protegit, 
evidentment, és molt necessari per a les necessitats de la gent i perquè partim d’una 
base que no n’hi ha. 

Durant aquells anys, què es va fer? Es va intentar guanyar el temps perdut, i una mica 
jo crec que la idea de crear aquestes àrees residencials estratègiques anava en 
aquesta línia. Però què passa? Que nosaltres en aquella època ja tampoc ho vèiem 
molt bé, perquè agafar uns planejaments existents, agafar una zona que tenia una 
edificabilitat concreta, augmentar aquesta edificabilitat perquè permetés compensar els 
propietaris privats i amb el diferencial crear una bossa gran d’habitatge protegit. Això 
què vol dir? Vol dir que es poden crear guetos d’habitatge protegit en unes zones que, 
a més a més, en molts casos, doncs, eren perifèriques a les ciutats. 

Nosaltres creiem que és molt més interessant distribuir l’habitatge protegit en tota la 
ciutat, que es lligui amb les estructures de la ciutat i que quedi totalment integrat, com, 
per exemple, el que estàvem parlant de la modificació anterior, que es crearan uns 
habitatges a la zona del Migdia, d’habitatge protegit. Com la modificació aquesta que 
no s’ha aprovat avui, que hi haurà una nova tipologia d’habitatge protegit previst allà 
que és d’habitatge unifamiliar, etcètera, per a famílies nombroses, etcètera, doncs, que 
s’integrarà en aquell sector. 

I a partir d’aquí, més enllà de la modificació aquesta puntual, el que demanem, que jo 
crec que és necessari, perquè en tota la justificació que es va fer així ho deia, és que 
l’Ajuntament de Girona es plantegi aprovar el Pla local d’habitatge, en el qual tots 
aquests diagnòstics quedaran reflectits i en el qual hi haurà unes propostes 
plantejades de cara a donar sortida i a justificar tirar enrere aquesta modificació 
puntual del planejament. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Alcalà 
no sé si vol fer alguna reflexió? 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, molt ràpidament. Agrair-li el seu recolzament.  

Senyor Salellas, aquí el que fem és corregir un error que per falta de previsió es va fer 
malament, un govern que no érem nosaltres els que estàvem, precisament. 

I, efectivament, el que deia el senyor Poch, la proposta que portarem el proper mes, 
que hem retirat ara, ja contemplem l’habitatge protegit dintre d’un polígon d’actuació i 
que quedi integrat. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació d’aquesta 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 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, inicialment la modificació puntual 
número 70. 
 
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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 



99 
 

 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara respecte 
als dos punts següents, que consten ja com a propostes urgents en la convocatòria del 
Ple, sí que cal, segons criteri de Secretaria, atès que no van passar la comissió, votar 
la ratificació de la inclusió en l’ordre del dia. D’acord? Ho farem conjuntament, de votar 
la inclusió en l’ordre del dia d’aquests dos punts: el 18.1 i el 18.2. D’acord? Excepte 
que algú em demani vot per separat, però entenc que és el mateix, no? Perfecte. 
Per tant… (comentaris de fons), perdó? 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Les ratificacions de cada punt 
nosaltres les votem de manera diferenciada. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, així d’acord. Si la 
ratificació voten separada, vull dir, un punt estan d’acord que sigui inclòs a l’ordre del 
dia i l’altre punt no estan d’acord que sigui inclòs a l’ordre del dia? Perfecte, votem per 
separat. Primer votarem la ratificació de la inclusió en l’ordre del dia del punt 18.1. 

Vots a favor? 
Abstencions? 
En contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup Municipal del Partit 
Popular, integrat per un membre, i els vots en contra dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat 
per quatre membres, la ratificació de la inclusió del punt número 18.1. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la inclusió del punt 18.1 en l’ordre del 
dia 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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Vots en contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Abstenció: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

PROPOSTES URGENTS 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

18.1. Aprovació definitiva del Pla Social de les Pedreres (D'acord amb allò que  
estableix l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986,de 28 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, caldrà votar la ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia 
del Ple.) 

El Pla Social de Les Pedreres dissenya una proposta als afectats que en l'actualitat 
es troben ocupant habitatges en sòl públic en el sector de les  Pedreres.  Es 
constitueix com un programa específic pel desenvolupament del  Pla Especial de la 
Pedreres,  a partir de la informació recollida a la memòria  social del Pla Especial on 
es determinen i contemplen els ocupants, els habitatges i demés edificacions 
existents, així com la seva situació. 
 
El Pla Social de les Pedreres es planteja als efectes de garantir l’interès públic de 
l'acció que es desenvolupa en el marc del Pla Especial de les Pedreres, considerant 
les situacions socials, econòmiques i familiars dels habitats afectats, ja recollides en 
la memòria social aprovada en el marc del Pla Especial de les Pedreres, així com la 
necessitat de cercar una proposta que permeti la recuperació d'un espai natural per a 
la ciutat de Girona, com un element de millora i qualitat de vida al conjunt de la ciutat 
i la ciutadania, oferint i cercant propostes factibles i proporcionades envers els 
afectats que es troben en una construcció fora d'ordenament, als efectes de garantir 
una proposta que permeti una solució de conjunt. 
 
Aquest acord ha de permetre, en cadascun dels casos, establir convenis bilaterals i 
particulars entre l'Ajuntament i els ocupants/residents a partir del que s'estableix en el 
marc d'aquest Pla Social de les Pedreres. 
 
El 13 de febrer de 2017, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pla Social de les 
Pedreres, que va estar sotmès a exposició pública, mitjançant edictes en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 44, de 3 de març de 2017 i en el Tauler 
d'Anuncis d'aquest Ajuntament. 
 
Durant el termini d'informació pública es van presentar al·legacions per part de la 
senyora Maria Mercè Roca i Perich, en representació del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres  (re 2017018679). 
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Vist l'informe emès l’11 d'octubre d’enguany pel cap d’àrea d'Igualtat, Drets Socials, 
Treball, Joventut i Seguretat, relatiu a les al·legacions presentades pel Grup 
Municipal d'ERC-MES al Pla Social Pedreres, obrant a l'expedient. 
 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,  activitats i 
serveis dels ens locals. 

Primer. Resoldre les al·legacions presentades per la senyora Maria Mercè Roca i 
Perich, en representació del Grup Municipal d'Esquerra Republicana  de Catalunya - 
Moviment d'Esquerres, d'acord amb l'informe obrant a l'expedient de l'11 d'octubre 
d'enguany, emès pel cap d'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i 
Seguretat, en els termes següents: 
 
Estimar l'al·legació tercera relativa a la constitució d'una comissió de seguiment del 
Pla Social de les Pedreres i desestimar la resta d'al·legacions, segons informes 
obrants a l'expedient. 
 
Segon. Aprovar definitivament el Pla Social de les Pedreres, aprovat inicialment per 
acord del Ple,  en sessió ordinària del 13 de febrer de 2017, en els termes  que 
figuren en el document annex. 
 
Tercer. Publicar el text íntegre de l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província, de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases de règim local. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Així, si de cas, ja el 
substanciem i després ja votarem l’altra inclusió, senyor secretari, perquè com que ho 
hem fet per separat. 

Aquí sí que en aquest punt de l’ordre del dia se’ns ha demanat per part de…, bé, va fer 
la petició el senyor Llorenç Carreras, que volia fer una breu intervenció en aquest 
moment. Per tant, ara és el moment adequat de fer-la. Pot passar aquí davant del 
faristol, sigui benvingut. 

Crec que volia fer unes breus reflexions. Doncs, aquí té vostè el micròfon per fer-nos 
avinent el que vostè cregui convenient. 

Sr. Llorenç Carreras: Bé, senyora alcaldessa, regidors i públic, que té paciència, 
donar les gràcies a l’equip de govern, que va tenir l’encert de delegar a la regidora i 
primera tinenta d’alcalde, senyora Sílvia Paneque, per coordinar les reunions de treball 
de la Comissió de Seguiment del Pla especial de les Pedreres, que ha permès arribar 
a aquest acord que avui arriba al Ple per a la seva aprovació definitiva. 

En nom de l’Associació Cultural Lacho Bají - les Pedreres, agrair l’esforç i les 
aportacions de tots els membres de l’esmentada comissió i la bona voluntat de diàleg 
dels diferents membres de la família Amador, encapçalats per diferents germans, fills 
dels fundadors, Juan i Isabel, vinguts de Benalúa, de Guadix, província de Granada, a 
mitjans dels anys cinquanta, concretament l’any 55.  
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Avui no hem volgut venir al Ple amb pla reivindicatiu com aquell famós 24 d’abril del 
2015, que molts d’aquí –hi havia trenta persones o més– portàvem unes samarretes 
que deien «Persona, dignitat i casa», ni tampoc esperem haver d’escoltar missatges 
poc respectuosos amb les minories, com la sessió passada, del 13 de febrer, per part 
dels representants de l’Associació de Veïns de Torre Gironella.  

Volem deixar clar que tot i que no és la nostra proposta inicial –però estem parlant d’un 
tema que dura més de quatre anys–, després d’aquests gairebé quatre anys de diàleg, 
tot i que avui aquest diàleg no està gaire de moda en els ambients polítics, agraïm a 
l’Ajuntament de Girona que ha estat un exemple, que ens ha permès poder dir que 
l’acceptem de bon grat i farem tot el possible per avançar i consolidar aquest acord 
que ens ha de permetre reubicar-nos i poder viure amb dignitat a la zona de les 
Pedreres. 

Demanem als diferents grups del Ple que es deixin de discussions bizantines i es 
posin a treballar, si és possible conjuntament, per avançar en aquesta proposta 
realista. 

Fa pocs mesos, un exalcalde, Quim Nadal, deia en una ràdio: «És hora que 
l’Administració local amb ànima doni a cada ciutadà allò que li correspon en 
reconeixement de la seva dignitat com a persona i família.» 

Volem tenir també un record per a tots els membres de la família Amador que ens han 
deixat, en especial la Maria i (...) –perdoneu–, que no podran veure el desenllaç 
d’aquest engrescador projecte, però ben segur en gaudiran els seus descendents de 
llinatge: fills, néts i besnéts. 

Manllevarem unes paraules de l’amic Francesc Ferrer, que quan parlava de 
participança ens va dir –participança, eh?–: «La participació ciutadana és avui un dels 
grans pilars de les societats democràtiques i alhora una eina que permet millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans, a qui els fa protagonistes i responsables de les 
decisions que els afecten. Amb la de participació es reforça la democràcia 
representativa i s’educa per a una nova cultura política, de la qual formem part.»  

Us animo, endavant, regidors, amb aquesta aprovació, i fem efectiva la seva posada 
en pràctica amb il·lusió i ritme, us demanem amb el cap i el cor. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies, senyor 
Llorenç Carreras. I ara si vol, ja pot tornar al seu lloc. 

La tinenta d’alcalde, la Sílvia Paneque, substanciarà el sentit d’aquesta proposta 
d’acord. 

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): 



103 
 

 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Efectivament, aquest Pla 
social de les Pedreres el que pretén és posar negre sobre blanc els drets de prop de 
tres-cents gironins i gironines que han viscut tota la vida o des dels anys cinquanta, 
com ens recordava en Llorenç Carreras, a aquesta zona de la ciutat. 
L’afectació a causa del Pla especial de les llars on diferents generacions de famílies 
han viscut feia que l’acord que espero que puguem tancar avui fos del tot 
imprescindible: reconèixer el dret a l’habitatge per part dels afectats; reconèixer, com 
s’ha fet arreu on hi ha hagut transformacions urbanístiques de primer grau o de calat, 
com és aquesta, el valor d’allò que és seu i han construït amb el seu esforç; reconèixer 
i fer explícit que tenen dret a viure a l’entorn on han viscut tota la vida. 

De fet, el pla social fa possible engegar ja el pla especial. Estem davant d’una 
oportunitat única per a la zona nord-est de Girona, oportunitat per relligar i per fer 
ciutat; oportunitat per recuperar espai i territori; oportunitat per a un gran canvi en 
positiu també per a tots els barris del seu entorn. I això –això– només era possible si hi 
havia un acord amb els veïns i veïnes afectats. 

No ha estat fàcil, han estat anys de treball, el regidor Berloso i jo mateixa. I avui 
s’aconsegueix. Per tant, a tota la gent del disseminat de Caputxins, d’Alfons XII, a la 
gent de les Pedreres els vull agrair també la seva confiança, la seva voluntat 
d’entendre aquest projecte i el seu compromís amb la ciutat. 

S’estableix que podran viure a prop d’on han viscut sempre, i una de les possibilitats 
és el desplaçament a una zona urbana que ha de quedar endreçada, a uns setanta o 
cent metres d’alguns dels que viuen avui en aquella zona. 

És clar que una transformació d’aquesta profunditat requereix un diàleg extens i que 
els canvis es facin d’acord a les voluntats de tots els actors involucrats. En el moment 
en què ens trobem, no obstant això, Girona reconeix el deure que cap canvi o 
transformació urbanística de calat es pot fer sense fer fora ningú d’on ha viscut 
sempre. Es protegeix un territori, que és l’espai definit en el pla especial i es protegeix 
els gironins afectats amb el reconeixement que aquí no s’expulsarà ningú d’enlloc. 

Els serveis socials i jurídics han trobat fórmules legals per tal que les persones que 
viuen i han viscut en aquesta zona, amb el consentiment de facto de l’Ajuntament, 
adquireixin els drets de compensació per l’enderroc de les seves llars. La fórmula, que 
ha estat fruit d’un intens treball de serveis socials i de serveis jurídics de la casa –a qui 
també vull agrair el seu esforç–, és l’article 48 del Reial decret legislatiu 7/2015, de la 
Llei del sòl, que precisament estableix indemnització quan normativa posterior 
impedeix l’ús de construcció. I això és precisament el que ha succeït aquí en aquest 
cas que ens ocupa, ja que la construcció és anterior al planejament que les declara no 
ajustades a la normativa urbanística i és precisament això el que genera un dret 
econòmic en favor dels propietaris. Per tant, és legal i és de justícia. 

El pla social engega i fa possible el Pla especial de les Pedreres. Girona relliga amb 
una antiga tradició d’aquesta ciutat vetllant per una equilibri del territori, preservació de 
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la identitat i regeneració urbana. L’acord signat amb aquestes trenta-set famílies 
afectades corrobora girar el punt de mira i tenir una gran oportunitat per posar al mapa 
boscos, parcs, continuïtat d’espais verds i pensar urbanísticament la connexió entre 
els barris de les Pedreres, disseminat de Caputxins, Torre Alfons XII, Torre Gironella i 
la zona de Girona est. 

Tal com aquell pla especial del Barri Vell serví fa molts anys per recuperar espai 
públic, trobar col·laboracions institucionals més enllà de Girona i amb sensibilitat i 
acord d’aquest plenari, saber trobar també un projecte comú engrescador. Escrivia, 
efectivament, l’alcalde Quim Nadal que l’amor a la ciutat de la seva gent l’havia situada 
en primera línia. L’alcalde Carles Puigdemont va voler-la posar al mapa del món. 

El Pla especial de les Pedreres contínua una antiga tradició, per tant, de relligar i 
recosir barris amb el tot, amb el respecte a les arrels del que som i amb l’acord i el 
consens del que volem ser. Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo seré més 
breu del que pensava ser, perquè crec que la intervenció del senyor Llorenç Carreras 
ens ha posat jo penso que molt fàcil als grups a l’hora d’intervenir, no?, perquè ell ens 
demanava que ens deixéssim de debats, que treballéssim tots a una, que donéssim 
una oportunitat a aquest pla i això nosaltres ja ho vam fer en el Ple del mes de febrer 
del 2017, quan es va aprovar provisionalment, i ho tornarem a fer avui. 

Jo sí que avui tenia unes paraules, i ho feia també el mes de febrer, de jo agraeixo a la 
senyora Paneque tota la feina feta, només faltaria, i a més ho sap, però també crec 
que és un tema que ve de fa molt de temps, ve de l’any 2003, que són moltes les 
persones que s’hi han dedicat, que són totes les forces polítiques avui aquí 
representades i alguna que a la legislatura passada hi era i aquesta no hi és que ens 
hi hem dedicat. Jo vull pensar que si avui els veïns de Torre Gironella no han demanat 
intervenir és perquè s’ha arribat a punts d’acord, a punts de trobada i que, per tant, les 
coses han anat a millor i, per tant, podrem acabar de tenir un consens total amb el pla 
que avui se’ns presenta. 

Sí que he de dir que, efectivament, parlem molt de pla social, però estem parlant d’un 
pla de reallotjament, que és en el que es basa el que avui es presenta. També a 
vegades quan diem «pla especial» o en aquest cas «pla social», la gent també pot 
pensar que possiblement expliquem més coses; no, estem parlant del que estem 
parlant. Efectivament, és molt important.  

És legal i de justícia, deia la senyora Paneque, és veritat, és legal i és de justícia. Però 
jo sobretot em quedo amb una cosa que ha dit el senyor Carreras, i és «feu costat a 
aquesta proposta realista». Jo em quedo amb això. Perquè, efectivament, això és el 
més important, que les propostes que es facin siguin realistes i que es puguin complir, 
perquè a vegades es fan propostes que poden quedar molt bé, però no són realistes 
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perquè sabem que mai es podran complir. Per tant, jo em quedo amb aquesta part, 
crec que és la millor i que demostra que la feina que s’ha fet al llarg d’aquests catorze 
anys i sobretot ara al final, que se li ha donat una empenta, i jo també vull agrair-ho a 
l’equip de govern, doncs, finalment podem tenir aquest pla especial sobre la taula de 
manera consensuada, amb punts d’entesa, amb punts d’equilibri i, per tant, realista, i 
que estic segura que tirarà endavant i que, a més, ho sabrem fer bé tots junts. Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Ja era hora, senyora 
Paneque, que passés per aquest plenari el Pla social de les Pedreres. I abans que se 
m’enfadi, no ho dic per a vostè, no ho dic per a vostè, senyora Paneque, ni molt 
menys; ho dic perquè una vegada analitzat l’informe jurídic redactat per aquesta casa, 
s’ha constatat que és un problema, doncs, que teníem a la nostra ciutat des de ja fa 
molts anys i del qual l’Ajuntament era plenament conscient i, per tant, un problema que 
no han abordat altres governs de la ciutat. Per tant, en aquest informe jurídic hem 
pogut veure clarament que hi ha hagut una deixadesa de funcions –i cito textualment 
«deixadesa de funcions»–, com deia, per part de governs anteriors de la ciutat. 

Vull agrair la intervenció del senyor Llorenç. Sí que coincidim, senyora Paneque, que 
ha sigut, doncs, un camí llarg i un camí molt dur per poder arribar a un consens. Es 
parlava de justícia, es parlava de proposta realista i, sincerament, no hi podem estar 
més d’acord. Per tant, jo no em vull allargar, perquè crec que el protagonista avui ha 
de ser el Llorenç amb la intervenció que ha fet. I dir-li, senyora Paneque, que tindrà el 
recolzament del nostre grup. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. 
Nosaltres ja vam votar favorablement a l’aprovació inicial d’aquest pla social. Ja 
aleshores, doncs, vam veure la importància del diàleg i del consens que s’havia 
assolit, si bé és cert que a l’escenificació del Ple vam veure que hi havia una esquerda 
i tot va trontollar una mica, però també és cert que hem parlat amb les parts, amb els 
diferents representants o veïns, diguéssim, que han volgut parlar amb nosaltres, i vam 
veure que si bé és cert que aquest consens no és absolut, també ens hem adonat que 
dintre d’aquest descontentament o aquesta manca de consens s’hi barregen moltes 
coses: s’hi barregen interessos particulars, però també s’hi barregen pors, s’hi 
barregen pors, desconeixement… I un desconeixement que nosaltres també hem vist, 
doncs, que era fruit d’una dinàmica representativa en què van confiar des de la 
comissió aquesta de treball i que potser caldria haver fet altres accions d’eixamplar 
més aquest coneixement del que s’estava treballant. 
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En qualsevol cas, entenem que cal treballar, doncs, encara totes aquestes pors, 
aquests desconeixements, aquests dubtes que apareixen sobre el pla. Creiem que no 
és incongruent amb aprovar-ho avui, sinó que és una feina que ens queda per fer. 
Nosaltres mateixos en les converses amb aquests veïns i veïnes els hem animat a 
treballar en aquest sentit. Entenem que l’aplicació serà per fases, serà com a mínim a 
mitjà termini i, per tant, tenim molt de camp per córrer encara amb aquest pla aprovat 
per fer feina i per avançar a llimar aquests encara dubtes, diferències, etcètera. I 
creiem que és molt important que es faci. 

Ens ha fet dubtar una mica el tema de les al·legacions. Miri, aquí el Grup d’Esquerra 
Republicana va presentar algunes al·legacions, algunes ja en el Ple van sortir, no?, és 
aquesta comissió, per exemple, que demanaven que es creés o com a mínim 
continués treballant, perquè entenem que el diàleg realment va ser important 
aleshores, però continua sent important. Precisament per això el que hem explicat. En 
aquell moment ja s’hi va comprometre, per tant, simplement, doncs, reforcem que 
entenem que aquest és un espai de treball clau i que cal mantenir i cal fins i tot 
aprofundir-hi.  

Però també nosaltres entenem que aquest pla social s’ha quedat limitat a un tema 
habitacional. Nosaltres sempre hem plantejat que hauria d’anar una mica més enllà. 
Entenem, doncs, que…, ens ha sabut que descartés, una mica potser per formalitat, 
aquesta ampliació temàtica, si vol dir-ho d’aquesta manera, que nosaltres sempre ho 
hem entès que havia de ser una mica més ampli. I, per tant, creiem que no acceptant 
aquesta al·legació també hem perdut una oportunitat d’anar més enllà. Demanem que 
es rectifiqui. Sabem que avui no hi ha incorporada aquesta al·legació, però sí creiem 
que es poden comprometre, evidentment, a continuar treballant i ampliar una mica els 
àmbits de treball d’aquesta comissió que ha de continuar fent la feina més enllà del 
tema exclusivament habitacional. 

Vaig acabant, simplement constatar, doncs, que votarem a favor perquè valorem, 
precisament, tot l’esforç que ha fet tota la gent que s’ha implicat en aquest procés de 
diàleg i de cerca de consensos. Valorem el treball i el diàleg de les diferents parts. 
Entenem que és un exemple de manera de treballar que és exportable a altres 
situacions. Creiem que poques vegades, diguéssim, es fan treballs en aquest sentit, 
no?, de posar les parts sobre la taula, de buscar consensos, de dialogar i d’arribar a 
situacions en què les diferents parts com a mínim estan més o menys contentes, tot i 
que hagin hagut de renunciar a coses, perquè això, diguéssim, és la gràcia de la 
mediació. 

I assumim també aquesta proposta de treball que ens feia en Llorenç i que, de fet, 
nosaltres lliguem amb aquesta comissió de la qual ja parlàvem, no? I, per tant, els 
animem també a tenir-nos una mica més en compte, als grups de l’oposició, en aquest 
treball. 

En Llorenç parlava de treball conjunt, nosaltres sí que ho hem trobat a faltar una 
mica… 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): ...i, per tant, demanem que se’ns 
inclogui en aquesta comissió i en aquest treball que s’ha d’anar fent. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. El dia 13 de febrer, en el 
Ple anterior, en què es va aprovar provisionalment el Pla social de les Pedreres, 
nosaltres ja vam manifestar els nostres dubtes que el pla social s’ajustés a dret. I ha 
resultat que els experts, el secretari i el lletrat, doncs, ens han acabat donant la raó. 
S’hi han fet uns canvis, s’han buscat noves fórmules legals i ara sí que realment s’hi 
ajusta, cosa que ens alegra. I, per tant, doncs, n’estem contents. 

Vàrem presentar al·legacions, ens n’han acceptat una i n’estem contents també: és la 
constitució d’una taula de seguiment per a l’execució del pla. És un document que no 
té compromisos pressupostaris ni de calendari, és només una declaració d’intencions, 
però per nosaltres és molt important per prendre compromisos en la línia de vetllar i de 
seguir en l’execució d’aquest pla. Res a dir, estem satisfets. 

Ara bé, el tronc de les al·legacions, les altres quatre al·legacions, que eren molt 
importants, doncs, no ens les han acceptat. D’una banda, nosaltres dèiem i continuem 
dient avui que aquest pla que avui s’aprovarà no és un pla social, és un pla 
habitacional, això sí, vostès reallotjaran els habitants de Torre Alfons XII, però no 
abordaran les qüestions de fons ni les problemàtiques que aquests ciutadans pateixen: 
el treball, el nivell educatiu, la integració cívica, etcètera. I, per tant, nosaltres pensem 
que si realment creiem que aquestes famílies, com creiem nosaltres, són ciutadans 
gironins de primera categoria, es mereixen que l’Ajuntament plantegi per a ells 
solucions integrals a la seva problemàtica i no pas solucions parcials. 

Un altre punt de les al·legacions que no se’ns va acceptar, que considerem molt 
important, és el consens. Nosaltres valorem moltíssim la feina que ha fet l’Ajuntament, 
molt, i tots els actors socials i polítics de la taula de les Pedreres; han fet una molt 
bona feina. Però és veritat que se’ns va dir que hi havia un consens que no hi era el 
dia 13 de febrer i que continua ara no essent-hi del tot. S’ha treballat potser, però 
continua no essent-hi del tot. Nosaltres sabem de persones de Torre Gironella que no 
han parlat amb vostès, que se senten desemparats per l’Ajuntament, que diuen: «És 
que no ens han dit res en tots aquests mesos.» No tenen informació i, per tant, els 
domina un sentiment d’incertesa pel futur del seu barri que realment, doncs, és per ells 
molt incòmode i que els fa patir. 

Per acabar, nosaltres en l’aprovació inicial ja ens vam abstenir i hi vam fer les 
al·legacions per tots aquests motius que jo explico. Aquesta vegada no tenim cap 
voluntat de bloqueig, sabem que el pla s’aprovarà igualment, i ens tornarem a abstenir. 
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Sabem que l’aprovació d’aquest document contribuirà a desencallar l’execució del pla 
especial, que és molt important, els veïns del barri el demanen i el necessiten. Estarem 
amatents a com s’executa i vetllarem per la bona convivència de tots els veïns. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque, si vol fer alguna reflexió final. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): No, jo crec que ja n’anirem parlant en 
aquesta comissió de seguiment, que, efectivament, és una de les al·legacions que els 
vàrem estimar. I que crec que per la importància del pla avui no pertoca més que 
donar les gràcies als grups municipals que ens han donat suport i és una llàstima, 
doncs, que aquesta aprovació no hagi estat pel 100 per cent de regidors, perquè 
realment és un tema de futur i un tema de ciutat i un tema important. Però, en tot cas, 
gràcies i en continuarem parlant. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
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 
nou membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
Esquerra Republicana - MES, definitivament el Pla social de les Pedreres. 
 

 

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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, 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  Vázquez 
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Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I passem al 
següent punt de l’ordre del dia, que recordin vostès que primer cal votar la ratificació 
de la inclusió en l’ordre del dia; per tant, això és el que votarem primer.  

Vots a favor d’aquesta ratificació? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la inclusió del punt número 
18.2 en l’ordre del dia. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la inclusió del punt 18.2 en l’ordre del 
dia 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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

18.2. Ratificar la participació de l'Ajuntament de Girona al POCTEFA TTFS i 
aprovar el pla de finançament (D'acord amb allò que estableix l'article 82.3 del 
Reial Decret 2568/1986,de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, caldrà 
votar la ratificació de la seva inclusió en l’ordre del Dia del Ple.) 
Vist el Decret d'Alcaldia de 16 de desembre de 2017 on s'aprovava participar a les 
primeres fases de la convocatòria del convocatòria del Programa Operatiu de 
Cooperació Territorial Espanya - França - Andorra 2014-2020 (POCTEFA 2014- 
2020) del FEDER, amb la presentació, conjuntament amb l'Ajuntament de Lleida, 
Turisme de Lleida, el Consorci del Ter, l'Oficina de Turisme de Perpignan i la 
Comunitat Urbana de Perpignan-Mediterranee, del projecte "Turisme Transfronterer 
Fluvial Sostenible Têt, Ter, Fluvia i Segre" (TTFS), a  desenvolupar, en el cas de 
resolució favorable, durant el període 01/01/2017 a 31/12/2019, a les ciutats de 
Girona, Lleida i Perpinyà. 
 
El projecte, elaborat segons formulari i criteris de la convocatòria consta com a annex 
1 a l'expedient, i preveu un pla de finançament en els termes que s'indiquen en el 
document annex 2 on hi consten un cost total de 3.063.319  € amb un finançament 
de 1.991.158,00 € per part del FEDER i de 1.012.162,00 € per part dels socis 
participants, pel que fa a la part elegible. La diferència entre el cost total i el cost 
elegible, de 60.000 € serà finançada per la Comunitat Urbana de Perpignan-
Meditarranee. 
 
El compromís d'aportació de l'Ajuntament de Girona seria de 261476,00 € dels quals 
201.000 correspondrien a despeses de personal (capítol I) per part de personal tècnic 
de l'àrea i personal de les brigades de Medi Ambient, durant els anys 2017, 2018 i 
2019. LA resta, de 60.476,00 euros, correspon a feines de manteniment que es 
venen realitzant ja en aquest moment al llarg de les ribes del riu Ter i amb una 
previsió de 30.238 euros anuals durant l'any 2018 i 2019 i que anirien a càrrec de les 
previsions de la partida de Manteniment d'espais Naturals. 
 
En el procés de tramitació de la sol·licitud, i d'acord amb el decret de 16 de desembre 
de 2016, el regidor Narcís Sastre va signar i presentar la proposta de sol·licitud i la 
Carta de compromís signada el 29 de Maig d'enguany, còpia de la qual consta a 
l'expedient com annex 3, 
 
Vist que la proposta que es presenta preveu l'aprovació de compromisos plurianuals, 
i que aquests corresponen al Ple de la Corporació, cal ratificar els acords presos fins 
el moment per acord de ple. 
 
Vist que l'aprovació del compromís de despesa plurianual és competència del Ple i 
que aquest és un acord necessari i imprescindible de realitzar per poder continuar 
amb la sol·licitud de convocatòria, 
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Vist que el termini per subsanar la documentació de la sol·licitud acaba el dia 31 
d'octubre de 2017 
 
Atès que no ha estat tècnicament possible preparar la proposta de ple fins la segona 
setmana d'octubre i que per tant no es va poder portar inicialment la proposta a 
l'ordre del dia del ple d'octubre, i que per poder presentar a temps la sol·licitud i no 
haver de convocar un ple extraordinari per aquest únic motiu, es proposa d'entrar el 
punt per urgència. 

1. Aprovar la participació d'aquest Ajuntament en la 2a convocatòria del Programa 
Operatiu de Cooperació Territorial Espanya - França - Andorra 2014- 2020 
(POCTEFA 2014-2020) del FEDER, amb la presentació, conjuntament amb 
l'Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida, el Consorci del Ter, l'Oficina de Turisme de 
Perpignan i la Comunitat Urbana de Perpignan-Mediterranee, del projecte "Turisme 
Transfronterer Fluvial Sostenible Têt, Ter, Fluvia i Segre" (TTFS), a desenvolupar, en 
el cas de resolució favorable, durant el període 01/01/2017 a 31/12/2019, a les ciutats 
de Girona, Lleida i Perpinyà. El projecte, elaborat segons formulari i criteris de la 
convocatòria consta com a annex 1 a l'expedient. 

 
2. Aprovar el pla de finançament del projecte esmentat en els termes que s'indiquen 
en el document annex 2 on hi consten un cost total de 3.063.319  € amb un 
finançament de 1.991.158,00 € per part del FEDER i de 1.012.162,00 € per part dels 
socis participants, pel que fa a la part elegible. La diferència entre el cost total i el cost 
elegible, de 60.000 € serà finançada per la Comunitat Urbana de Perpignan-
Meditarranee. 

3. Adquirir el compromís d'aportar, en el cas d'aprovació de la candidatura, un 
autofinançament  de 261.476,00 € dins del projecte FEDER  per a la realització  de 
les accions descrites en el formulari de candidatura del projecte "Turisme 
Transfronterer Fluvial Sostenible Têt, Ter, Fluvia i Segre" (TTFS) presentat a la  2a 
convocatòria del POCTEFA, tal com consta al pla de finançament aprovat en el punt 
anterior i a la Carta de compromís signada el 29 de Maig d'enguany,  còpia de la qual 
consta a l'expedient com annex 3. 

4. Aprovar la plurianualitat del compromís aprovat en el punt anterior respecte de 
l'aportació a realitzar per part d'aquest Ajuntament durant els anys 2017 i  2019, per 
un import total de 261.476,00 euros, d'acord amb la distribució  següent: 

- despeses de personal propi : 201.000 per dedicació de personal tècnic de  
l'àrea i de la brigada de jardineria al llarg dels anys 2018 i 2019 
- despeses de manteniment: 60.476,00 euros a repartir per part iguals als 
anys 2018 i 2019 a càrrec a la partida de manteniments d'espais naturals 
710.17100.21000 
 
5. Traslladar a l'Autoridad de Gestión del POCTEFA certificat d'aquest acord, amb les 
corresponents traduccions al castellà i al francès. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara per substanciar aquesta 
proposta d’acord, passaré la paraula al regidor 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. Presentem en aquest 
Ple amb caràcter d’urgència la ratificació de la participació del nostre Ajuntament a la 
convocatòria del programa operatiu de cooperació territorial Espanya, França, 
Andorra, en el període 2014-2020. Que és un projecte anomenat «Turisme 
transfronterer pluvial sostenible», que inclou els rius Ter, Fluvià i Segre. Que en aquest 
cas presentem conjuntament amb els ajuntaments de Lleida i també de la ciutat de 
Perpinyà, ja sigui a través de diversos organismes també de la conurbació d’aquesta 
ciutat de la Catalunya nord. 
El caràcter d’urgència d’aquesta proposta que es treballa des de fa mesos és que com 
que és un tema que implica diferents agents, la documentació s’ha enllestit fa 
relativament poc, fins la setmana passada no es va tenir del tot acabada, i tenim de 
termini fins al dia 31 d’octubre, és a dir, d’aquí a poc, per poder-la presentar. Per tant, 
ens veiem obligats a presentar-ho en aquest Ple i amb caràcter d’urgència, entenc que 
de manera completament justificada en aquest sentit. 
En el cas de la ciutat de Girona, el que es proposa són actuacions concretes en el riu 
Ter, la principal de les quals seria realitzar el carril bici que ha de connectar el que és 
la zona de Pont Major amb la zona de la font Picant, a Campdorà, per connectar 
posteriorment cap a Celrà. I tot i així, altres actuacions en el cas del riu. 

Estem parlant d’un projecte d’un total –per a les tres ciutats– d’uns 3 milions d’euros, 
dels quals a Girona costarien totes les actuacions uns 750.000, el 65 per cent dels 
quals vindria, si s’accepta, a través d’aquests fons europeus.  

Per tant, aquest és un requeriment, és un tràmit totalment necessari per presentar la 
documentació, la qual s’haurà de resoldre en els propers mesos, i esperant poder-ho 
obtenir per poder així realitzar aquestes actuacions. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Torn de 
paraules. Sí, senyor Terés… 

El Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, només 
era per anunciar el vot favorable, perquè ens sembla, doncs, que evidentment està 
plenament justificat per aquest termini marcat per la convocatòria.  

I li agraeixo les explicacions sobre el projecte, perquè, certament, el nom del projecte 
de «Turisme fluvial transfronterer», de fet, només afectaria el riu Segre, que 
pròpiament és l’únic que creua les fronteres actuals, naixent en el pic del Segre 
gironí… No, faig broma sobre el nom del projecte. Però sí que és veritat que són unes 
inversions que els nostres rius mereixen, perquè, evidentment, hem viscut molts anys 
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d’esquena als rius. Crec que era al Ple passat que vaig dir que Girona havia viscut 
d’esquena a les Gavarres i, de fet encara hi viu, però també és cert que la ciutat no 
s’ha obert al riu, sobretot al Ter. Tenim molt present les façanes del riu Onyar i la 
imatge, la postal típica de Girona, però, en canvi, el riu Ter només s’ha obert per una 
de les seves bandes, la part de Fontajau, però no per la part històricament habitada, 
que és la que correspon al sector de la Devesa. I aquí, doncs, evidentment, hi ha un 
repte, que és aquesta futura naturalització del riu que apunti a ser més permeable cap 
a la ciutat.  

Evidentment, el nostre vot favorable. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Crec que falta 
un regidor, veritat? O no el veig. Què li sembla, tirem endavant amb la votació? 
Constarà com una abstenció. 

Doncs, vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
(El regidor s’incorpora al Ple.)  
Així ja consta el que ha de constar. 
Senyor secretari. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres i Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la participació de 
l’Ajuntament de Girona en la segona convocatòria del programa operatiu de 
cooperació territorial Espanya, França, Andorra, del Feder. 

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

 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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 
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Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

19. Moció que presenta l'entitat CCOO en relació a la violència masclista. 
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 
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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. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la part de 
mocions que provenen d’entitats ciutadanes. En aquest cas, hi ha una moció que 
presenta l’entitat Comissions Obreres i que crec que la senyora Neus Pagès farà la 
defensa d’aquesta proposta. 
 
Endavant, pot prendre’s el seu temps per fer la proposta. Després, intervindrem els 
diferents portaveus dels diferents grups i al final pot tornar a fer vostè un torn de 
rèplica o del que li sembli a vostè convenient. Només deixo de parlar i li dono la 
paraula, però prèviament li volia agrair que vingui aquí, que sigui aquí perquè ens 
agrada, ho diem sempre, que la ciutadania i les entitats vinguin al Ple de l’Ajuntament 
de Girona, que és on s’han de debatre els assumptes que afecten la ciutadania, i que 
facin com vostès i facin propostes, que esperem que siguin ben rebudes. 
 
Endavant, senyora Pagès. 
 
Sra. Neus Pagès: Molt bé. En primer lloc, donar les gràcies a la senyora alcaldessa, a 
les regidores, als regidors per haver-nos donat l’oportunitat de presentar aquesta 
moció.  
I, en segon lloc, si em permeteu, demanar-vos disculpes perquè a l’últim Ple no hi 
érem, no ens havien avisat, per la qual cosa no ens vam presentar. 

Davant el nombre incessant de dones i criatures assassinades per les violències 
masclistes en el que portem d’any, davant l’increment del nombre de denúncies, 2,3 
per cent, i el nombre de dones amb ordres de protecció i/o mesures cautelars, el 7 per 
cent, l’any 2016 respecte a l’any anterior, així com davant la prevista aprovació dels 
pressupostos generals de l’Estat per al 2017 i de la proposta de la subcomissió del 
Congrés dels Diputats i Diputades del pacte d’estat contra la violència de gènere i a 
sol·licitud de Comissions Obreres, 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 per 
cent més que el 2016, però continua sent un 2,20 per cent menys que el 2010. Així 
mateix, congela en 19.741.840 euros 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 programes són el 0,00011 per cent de les 
despeses del projecte de pressupostos de l’Estat per a 2017, que és de 443.133.000 
euros. Percentatge ridícul per al que s’ha anomenat pomposament des del novembre 
del 2016 Pacte d’estat contra la violència de gènere. 
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Si no s’augmenta significativament en els pressupostos generals de l’Estat de 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 de dones. 

És seguir sense assignar ni un euro a la prevenció en els àmbits educatiu, sanitari o de 
mitjans de comunicació; no cobrir la prevenció i l’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 a les entitats locals, 
establerts a l’article 19 de la Llei orgànica 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 el 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 amb les polítiques d’igualtat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Si vol 
prendre seient, senyora Pagès. I ara seria el torn de les intervencions. Senyora 
Veray… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo agraeixo a la 
senyora Pagès la seva intervenció i a Comissions Obreres la presentació d’aquesta 
moció, però he de dir-los que la presenten molt tard: si volien una modificació dels 
pressupostos generals de l’Estat del 2017, doncs, s’havia d’haver presentat quan es 
presenten o quan s’aproven els pressupostos del 2017. 
Miri, jo no vull fer aquí un debat ara de xifres, però sí que dir que alguna de les xifres 
que posa aquesta moció no són del tot reals, que s’obvien anys entre mig d’uns i els 
altres, perquè sí que és veritat que el pressupost de l’any 2017 és un 2,2 més baix que 
el del 2010, però és que també va venir un 2011, en què saben el 2010 que el color 
polític del Govern era un altre, era socialista, quan el 2011 també, i en relació amb el 
2011, l’any 2017 puja un 1,8.  

Per tant, com que jo no vull tampoc fer un ball de xifres, sí que dir-los dues coses: u, 
que el pacte d’estat contra la violència de gènere ja ha estat aprovat –ja ha estat 
aprovat–, aquesta moció s’ha presentat a altres llocs per part de Comissions Obreres 
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quan encara no havia estat aprovat i firmat el pacte d’estat; avui aquesta realitat és 
diferent, ja ha estat firmat i aprovat al Congrés dels Diputat. Per tant, es dotarà el pacte 
d’estat a què s’ha arribat dels recursos necessaris per poder-lo desenvolupar, com no 
podria ser d’altra manera. No crec que hi hagi cap regidor assegut en aquest 
Ajuntament que no consideri una prioritat la lluita contra la violència de gènere. 

Aquí es parla de dos programes, però la violència de gènere i la lluita i les polítiques 
que es fan per eradicar aquesta xacra que és la violència de gènere són transversals, 
afecten també altres ministeris, i, per tant, la xifra total al final que es dedica a aquest 
tema és de més de 230 milions d’euros en els pressupostos generals de l’Estat.  

Veig que han fet algun canvi, en una moció que nosaltres havíem tingut a les mans 
demanaven incrementar directament el 120, ara veig que han tret el 120 de la part de 
la proposta d’acord. Perquè una es pot preguntar per què 120, per què no 80 o per què 
no 200. Bé, doncs, per a la seva tranquil·litat, el Govern, de manera consensuada amb 
les forces polítiques, perquè el pacte d’estat és una cosa conjunta, doncs, anirà 
dedicant i destinant als diferents programes que hi ha en aquest pacte d’estat, perquè 
es puguin desenvolupar, les quantitats econòmiques que es considerin en cada 
moment per poder desenvolupar i tirar endavant allò que s’ha pactat i que s’ha arribat 
a un acord i a un consens.  

Per tant, jo lamento no poder donar suport a aquesta moció avui en aquest Ple, 
tampoc hi votaré en contra, m’abstindré, perquè crec que el que es desprèn d’aquesta 
moció és que tots el que volem és més recursos per a la lluita contra la violència de 
gènere, que tots fem d’aquesta lluita una prioritat; nosaltres també, aquest grup 
municipal també, per tant, no hi votaré en contra, però m’abstindré, perquè –com he 
dit– crec que està fora de temps el moment en què s’ha presentat aquesta moció, 
quan estem a punt d’acabar el 2017 i el pacte d’estat ja ha estat firmat i aprovat per la 
gran majoria dels grups al Congrés dels Diputats. Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Gràcies, senyora Pagès, per 
la seva intervenció. Des de Ciutadans, com tots els partits d’aquest consistori, 
rebutgem qualsevol tipus de violència masclista i creiem sincerament que és una xacra 
que cal eradicar, sobretot en una societat moderna, tolerant i de futur com la nostra. 

Nosaltres intentem trobar sempre solucions realistes i que siguin sostenibles i creiem 
que la solució a la violència de gènere no només vindrà per majors dotacions 
econòmiques, sinó també per un major èmfasi a l’escola, a les universitats i a tota la 
societat en el seu conjunt. Creiem amb tot els esforços que es facin per acabar amb el 
drama que suposa la violència. I cal recordar que la pujada de partides d’aquest any, 
doncs, ha estat molt important i que gràcies a Ciutadans, entre d’altres, tenim en els 
pressupostos generals un pacte nacional contra la violència de gènere. 
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Jo li haig de dir, senyora Pagès, el pressupost d’aquest 2017 no tindrà moviments, 
perquè estem pràcticament al mes de novembre, i cal ser realistes, però també és cert 
que des de Ciutadans, i li ho dic sincerament, estem disposats a escoltar totes les 
demandes per al pressupost de cara al 2018. Cregui’m que si és necessari, i li ho dic 
molt sincerament, senyora Pagès, invertirem més. I és clar que ho farem, però també 
els diem als partits aquí presents, que els recolzaran en la seva moció –no en tinc cap 
mena de dubte– i que tenen representació al Congrés dels Diputats, que recolzin els 
pressupostos generals de l’Estat, que recolzin aquells pressupostos que van en 
benefici de la ciutadania i que porten partides tan importants com aquest pacte 
nacional. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
agrair, doncs, la participació de la senyora Pagès, però també del grup de Comissions 
Obreres, i agrair que portin aquest tipus de debats al Ple, debats que són necessaris i 
permanentment necessaris. 

Jo crec que aquesta moció o nosaltres creiem porta dues evidències: en primer lloc, 
que les violències masclistes són un problema greu a l’Estat espanyol. Però també, en 
segon lloc, que és que solucionar-ho no és prioritat del Govern del PP ni d’aquells que 
hi donen suport. De fet, els números ho mostren per molt que avui la senyora Veray 
expliqui el seu compromís en aquest sentit, però les dades demostren que no és una 
prioritat, i aquests descensos en els pressupostos són ben evidents. 

De fet, a mi tampoc m’estranya, no m’estranya, perquè si veiem una mica els 
arguments que darrerament el Govern del PP ha utilitzat també en els atacs per 
justificar els atacs contra el poble de Catalunya, són arguments propis –propis– d’un 
maltractador. El senyor Millo, per exemple, deia: «Ens han fet fer allò que no volíem 
fer.» O quan es culpabilitza les víctimes o quan es neguen les gravetats de les 
agressions o quan s’utilitza aquella idea d’«abans morta que lliure o d’un altre», són 
els arguments típics –típics– dels homes maltractadors. Només cal que preguntin una 
mica a gent que hagi treballat amb aquests col·lectius i veuran que reprodueixen 
fidelment aquesta manera de pensar i d’entendre, doncs, la propietat privada, en 
aquest cas de la dona, o també, per què no?, d’un país. 

I amb això no pretenc banalitzar la violència de gènere ni molt menys, sinó que el que 
pretenc és situar la gravetat dels fets, eh?, que és estructuralitat d’aquesta violència 
masclista. Aquest és el problema d’aquest Estat espanyol, on la violència masclista 
està profundament arrelada a tota la base del funcionament i de les dinàmiques 
socials.  

Per tant, doncs, evidentment votarem a favor d’aquesta proposta. Estem d’acord que 
augmenti aquest pressupost destinat a la lluita contra les violències masclistes, però 
em sap greu dir-los que em temo que no n’hi haurà prou només amb un augment del 
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pressupost, sinó que caldrà quelcom més, i amb un govern del PP al capdavant veig 
difícil que anem una mica més enllà d’aquesta lluita. Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, 
i com no podia ser de cap més manera, doncs, donar les gràcies als companys de 
Comissions Obreres per la presentació d’aquesta moció que tracta d’un tema que ens 
preocupa i molt, al nostre grup municipal.  

I és que, guaiti, senzillament he donat una ullada a les dades estadístiques del primer 
semestre que sobre violència masclista ha publicat el Departament d’Interior de la 
Generalitat. En aquestes dades s’explicita que s’han produït, en aquest primer 
semestre, 5.858 fets catalogats com a tal, 6.497 denúncies, 6.545 víctimes ateses i, 
desgraciadament, 5 víctimes mortals. I dins aquests fets delictius també s’inclouen 
aquells que fan referència a matrimonis forçats, dels quals s’han detectat quatre casos, 
i actes com mutilació genital femenina, que s’han detectat quatre casos, un d’ells, 
desgraciadament, a la demarcació gironina. 

I és que tal com s’esmenta a la moció, desgraciadament, aquests fets delictius van en 
augment any a any. I, evidentment, cal que per revertir aquestes dades s’incrementin 
en gran mesura els recursos destinats a la lluita contra aquesta xacra. I és ben cert, 
com s’esmenta a la moció, que el Gobierno de España, a través del programa 232C, 
actuacions per a la prevenció de la violència de gènere, ha augmentat un considerable 
25 per cent, però tot i així encara està per sota del que es disposava l’any 2010, com 
aquí ja ha quedat explicitat amb la intervenció de la ponent. I, per tant, si volem acabar 
amb aquesta xacra, cal que apostem fermament amb recursos econòmics, modificant 
els pressupostos generals a fi  que el programa disposi de més recursos.  

Però no solament això, aquí ha sortit una paraula, en la intervenció de la ponent, que 
m’ha agradat molt: ha fet molt èmfasi en el tema educatiu. I, evidentment, cal demanar 
mesures educatives, perquè les mesures educatives són la millor mesura preventiva 
sobre aquests fets. I això no solament posa feina al Govern d’Espanya, sinó que em 
sembla que ens posa feina a tots nosaltres –a tots nosaltres–, a aquest consistori. I 
s’ha constatat en diferents reunions amb col·lectius educatius, en algunes trobades 
inclús en el CEM, que aquests actes desgraciadament darrerament han anat en 
augment a les nostres escoles. I, per tant, cal ja des d’avui mateix –i estic segur que la 
regidora Isabel està completament d’acord amb mi– incidir molt especialment en temes 
educatius sobre aquest aspecte. 

Bé, com no podria ser de cap més manera, votarem favorablement a aquesta moció. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la tinenta 
alcalde, la senyora Paneque. 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Moltes gràcies, senyora Pagès, per presentar 
aquesta moció en nom de Comissions Obreres. Efectivament, els esperàvem en el Ple 
passat. I entenem que aquesta moció s’ajusta a una campanya, doncs, que es va fer, 
és cert, en els moments de l’aprovació del pacte nacional. De fet, si no ho recordo 
malament, vostès mateixos –no sé si juntament amb algun altre sindicat– varen fer 
també una campanya de sensibilització aquí a la plaça del Vi, per tant, entenem que 
va en aquesta línia de sensibilitzar i de posar aquesta greu xacra a debat i, per tant, en 
aquest sentit moltes gràcies. 

El senyor Albertí portava unes dades i jo també abans de venir, com que, 
malauradament, aquestes dades en dies van en augment, per veure la necessitat que 
aquestes partides estiguin efectivament ben dotades. Perquè deia algun altre 
portaveu: «Bé, es pot incidir en l’àmbit educatiu.» Sí, però tot són diners i tot són 
recursos, són professionals especialitzats, són programes especialitzats. Per tant, al 
final parlem també de diners. 

Han estat, lamentablement, quaranta-dues les víctimes mortals per violència de 
gènere a Espanya, i perquè ens fem una idea, d’aquestes només vuit tenien denúncia 
prèvia. Per tant, i tant que cal dotar aquestes partides perquè la prevenció i la 
sensibilització es pugui treballar. I d’aquestes, només quatre tenien mesures de 
protecció en vigor. Per tant, aquestes dades només les poso sobre la taula per fer 
amatent la necessitat que hi ha precisament de treballar en aquest sentit. 

I un altre aspecte que també, doncs, s’ha dit: la infància. Hi ha hagut vint menors orfes 
per violència de gènere. Aquest també no surt específicament en la moció, però també 
és un tema a treballar, el de la infància, que pateix violència de gènere en el seu 
entorn familiar. 

I finalment, els trasllado una demanda del Consell Municipal d’Igualtat, que en saber 
que es presentava aquesta moció –i també hi ha representants de Comissions 
Obreres– ens deien que aprofitéssim ja també per demanar les partides del 2018, ja 
que ens trobem quasi a novembre de 2017, hagués estat també adequat, doncs, 
introduir-hi demandes per al 2018.  

I també una revisió d’un tema que se’n parla poc, però és extremament important, que 
és el règim de visites en casos de separació on hi ha violència de gènere i on els 
jutges, per desgràcia, en aquests moments en les sentències de separació no 
contemplen aquesta violència del pare cap a la mare o de la parella i que, per tant, 
posen en valor el dret com a pare i no tenen en compte aquesta violència prèvia que hi 
ha hagut. I, per tant, doncs, demanaríem que també treballéssim en aquest sentit i 
també en el de que com a mínim aquests règims de visites siguin controlats, perquè 
qui ha estat violent amb la seva parella no és descartable que també ho sigui amb els 
infants, amb els seus fills.  

Per tant, moltes gràcies i per descomptat que el nostre vot serà favorable. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Encara s’hi pot 
repensar si vol dir alguna cosa, senyora Pagès i, si no, passaríem a la votació. 
Passem a la votació. Molt bé. 

Doncs, vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup 
Municipal del Partit Popular, la moció presentada per l’entitat Comissions Obreres en 
relació amb la violència masclista. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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  Vázquez 
Rodríguez. 
Abstenció: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

MOCIONS 

20. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per tal de trobar una 
nova ubicació a les caravanes dels firaires. 
Tal i com és sabut, el Parc de la Devesa de Girona és el pulmó verd de la nostra 
ciutat. Un parc que molt poques ciutats poden dir que tenen i molt menys gaudir. 
Com a tal, creiem que se li ha de donar el manteniment més adequat i per tant, 
regular les activitats que en aquest s'hi realitzin. 
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Un cop presentat el Pla Especial de la Devesa, ens quedarà per endavant elaborar i 
aprovar el Reglament d'usos de la Devesa, pla que els veïns i veïnes van demanar 
en reiterades ocasions que es realitzés de forma paral·lela  al mateix Pla Especial. 
 
Creiem, que un cop aprovat el Pla Especial, queda encara la feina més complicada, 
l'elaboració del Reglament  d'usos de la Devesa, entès com a eina  de gestió que 
permet regular la implantació de determinades activitats al recinte del parc. 
 
Si de ben segur hi ha quelcom que tenim clar, és que hi ha una de les activitats que 
s'hi duen a terme, les fires, que s'ubiquen cada any al Parc de la Devesa, i amb 
aquestes, les caravanes dels firaires, per a les quals és imprescindible, cercar una 
nova ubicació. 
 
Entre tots, hem de procurar malmetre el menys possible aquest Parc i creiem  que és 
obligació de tots els grups municipals, on hi queden representats tots els gironins i 
gironines, intentar cercar una ubicació alternativa a  aquestes caravanes. Una 
ubicació que ha de tenir a l'abast els firaires les facilitats i comoditats necessàries 
durant el temps que ocupin dita ubicació. 

1- Compromís de treballar conjuntament entre tots els grups municipals que 
formen aquest consistori per tal de poder cercar una ubicació alternativa a les 
caravanes dels firaires. 
2- Reunions periòdiques de tots els grups municipals que hi vulguin participar 
amb els tècnics encarregats de cercar la ubicació d'aquest terreny per tal de saber-ne 
les característiques (pros i contres). 
Expressar la voluntat política de que pel proper 2018, els firaires que venen a  la nostra 
ciutat, podran gaudir d'un espai adequat a les seves necessitats. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passarem ara a l’apartat de 
mocions. En primer lloc, hi ha la moció número 20 de l’ordre del dia, que és 
presentada pel Grup Municipal de Ciutadans i l’exposarà la senyora Míriam Pujola. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Com han pogut veure, 
aquesta és una moció oberta, és una moció amb un vocabulari, doncs, molt neutre, és 
una moció que busca sumar esforços, és una proposta que creiem que hem de 
treballar entre tots. I com ja sabem, la Devesa és un tema molt sensible entre els 
gironins i gironines i és ben conegut que necessitem una nova ubicació i creiem que 
ha de ser una ubicació realment adequada per a les caravanes dels firaires. 
Ens queda encara per veure el reglament d’usos, entès com a eina de gestió, que 
potser, doncs, serà una de les feines més complicades. I creiem sincerament que 
aquest pot ser el primer pas, i com ja els he dit, creiem que aquest primer pas l’hem de 
fer entre tots conjuntament. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
La senyora Veray… 

La Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
donarà suport a aquesta moció. Crec que el punt número 1 de la proposta recull el que 
ja tots sempre hem posat de manifest, no?, que és el compromís de treballar 
conjuntament tots per anar trobant solucions a allò que se’ns va plantejant i es va 
posant sobre la taula en tot el que té veure amb la Devesa, sobretot amb aquest 
reglament d’usos que s’haurà d’acabar aprovant.  

I també penso que tots hem coincidit, doncs, que s’ha de trobar una ubicació 
alternativa per a les caravanes dels firaires. Per tant, nosaltres donarem suport a 
aquesta moció i esperem que així sigui, que ho treballem de manera conjunta. 
Gràcies. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Senyors i senyores de Ciutadans, el nostre compromís és treballar no només per crear 
una ubicació alternativa adient a les caravanes de firaires, que per descomptat que sí; 
també el nostre compromís és que qualsevol persona que vingui a Girona, sigui per 
oci, per estudiar o per treballar, pugui gaudir dels millors serveis.  

Para poder realizar este propósito no cabe adoctrinar a nadie, ni tampoco explicar 
mentiras referente al enseñamiento de las lenguas de nuestro país, tal como denuncia 
su compañero de Ciudadanos en el Congreso de Diputados y Diputadas, el señor Toni 
Cantó, y otros miembros de su partido. 

Com deia el company Tardà, algú ho havia de dir. 

Per tot això exposat, votarem a favor. Gràcies. 

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

El Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre 
vot també serà favorable, perquè, evidentment, compartim l’objectiu d’aquesta moció, 
un objectiu molt concret, certament, que ateny només al canvi d’ubicació dels firaires, 
no?, i aquesta és una problemàtica coneguda.  

Aquest any no hi hem sigut a temps, el mateix regidor ho va reconèixer, i amb un gest 
que l’honora, doncs, que no vam ser capaços de donar compliment a aquell propòsit 
que era que això ja fos efectiu aquest any. Però, evidentment, val més tard que mai. I, 
per tant, posem-nos-hi a treballar perquè això sigui possible per a les properes fires, 
no? I, per tant, en aquest sentit tot el nostre suport a aquesta moció. 
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Dic que té un objectiu molt concret, i això està bé; segurament estaria bé, doncs, que 
d’aquesta mateixa manera es poguessin parlar altres coses, com el model de fires, el 
model que volem per a aquestes fires a la ciutat de Girona, l’ocupació d’espais que es 
fa, a quins llocs s’haurien de fer. I, per tant, això va lligat íntimament amb aquest Pla 
d’usos de la Devesa, que d’entrada no està previst que acompanyi el pla especial. De 
fet, en tenim un d’aprovat que està en un calaix. Per tant, segurament d’això també 
convindria parlar-ne, i crec que valdria la pena fer-ho aviat. Gràcies. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. D’entrada, anunciar 
que els partits que formen el Govern de la ciutat votaran a favor de la moció, com no 
podia ser d’altra manera. Una moció que (...) ha portat el tema que ens ocupa, voldria 
també aprofitar per explicar com ha anat tot el procés, també amb la màxima 
transparència i també amb una necessària, tot s’ha de dir, dosi d’autocrítica, ja que les 
coses no han anat ben bé com volíem que anessin. 

En aquest sentit, ho considero –i permeteu-me que parli en clau personal– una lliçó de 
primer ordre: hem après de l’experiència dels darrers dotze mesos i el compromís és 
continuar treballant sense pressa, però sense pausa, també colze a colze amb els 
grups municipals, tal com diu aquesta moció. 

Primer cal deixar clar que segueix la voluntat política de traslladar les caravanes dels 
firaires fora del recinte del parc de la Devesa, que en aquest sentit no hi hagi cap 
dubte, cap ni un. Però aconseguir un pas en política, ni amb la voluntat ni amb les 
hores de feina dedicades no n’hi ha prou; la realitat a vegades és tossuda. I en el cas 
de la Devesa, la realitat és que ens hem trobat amb diferents traves i problemes que 
han fet que aquest 2017 no hagi estat possible traslladar els firaires. 

El principal error, meu i en exclusivament meu, va ser donar per fet el trasllat i explicar-
ho públicament sense tenir-ho al sac i ben lligat. La Devesa, de fet, és un aprenentatge 
permanent amb la voluntat de posar ordre o bé de revertir el que és fruit de dècades 
de praxi com a mínim dubtosa, es van descobrint més i més i cada dia més coses 
noves. 

Buscar alternatives per ubicar el campament dels firaires parteix de dos problemes o 
reptes que són importants: d’entrada, la necessitat de trobar uns terrenys adequats, ja 
sigui per dimensions com també per condicions, com també de proveir els serveis 
necessaris per a tots els firaires, especialment electricitat i aigua, incloent abastament i 
sanejament. Semblava que ho havíem trobat, per això ho vam explicar, però a mesura 
que es va anar aprofundint més vam acabar veient que la inversió per poder-ho fer 
possible era desorbitada per a una mesura de tan sols tres setmanes de duració, 
[evitant #, 04:03:05] alguna factura que podia situar-se tranquil·lament, tal com van dir 
els informes tècnics, entre els 50.000 i els 100.000 euros. 
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Arribats a aquest punt ens vam veure obligats a fer, amb tot el pesar, marxa enrere i 
començar de nou. També és veritat que no tot ha estat negatiu, aquest any ja hi ha 
hagut un canvi, ja que els camions i les tractores que en els darrers anys ocupaven 
espais importants al parc de la Devesa, ara ja són fora. 

A dia d’avui sembla que podem començar a ser optimistes de cara al 2018, ho dic 
també amb la màxima prudència després de l’experiència d’aquest 2017. I per 
descomptat serà un plaer treballar-ho plegats també amb els mateixos firaires, 
visualitzant col·lectivament que l’exercici del Govern no sempre es limita a una estricta 
voluntat, sinó a trobar també alternatives pràctiques i viables. Gràcies.      

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
una reflexió final, senyora Pujola. 

La Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot, donar 
moltes gràcies a tots els grups que donen suport a la nostra moció. 

Y a usted decirle, querido compañero, que incluso ustedes se han dado cuenta de que 
cuando se trabaja por unos objetivos comunes y que nos benefician a todos es mucho 
mejor hacerlo unidos, y ya saben lo que dicen, amigo mío, que nunca es tarde si la 
dicha es buena. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Gràcies. Passaríem a 
la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la moció? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per tal de trobar una 
nova ubicació a les caravanes dels firaires. 
 
 
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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
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Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

 
 
21. Moció que presenta el grup municipal CUP - Crida per Girona per crear una 
oficina d'entitats. 

S'ha desestimat la proposta següent: 
Disposar d'un teixit associatiu fort, divers i compromès és un pilar bàsic de qualsevol 
societat democràtica i avançada, i és un element clau per a fomentar la cohesió i per 
a dinamitzar la vida política, social i veïnal dels nostres municipis. 
 
És per això que els ajuntaments, com a institucions públiques més properes a la 
ciutadania, han de garantir els serveis i els recursos orientats a facilitar 
l'autoorganització i l'activitat ciutadana, i a promoure l'articulació del teixit associatiu 
per garantir-ne la vitalitat  i la diversitat. 
A Girona, des de fa anys l'Ajuntament disposa de diversos serveis i recursos 
orientats a les entitats. Tanmateix, seria positiu dur a terme un procés de redefinició i 
optimització d'aquestes eines, en àmbits com la informació i l'assessorament, la 
facilitació de permisos i infraestructura per a la realització d'entitats, etc. 
 
Convindria, per tant, dissenyar un projecte municipal que permeti donar un nou 
impuls a l'actual catàleg de recursos i serveis, ampliar-lo en aquells aspectes que 
actualment no es cobreixen, i guanyar eficàcia i visibilitat de cara al teixit associatiu 
de la ciutat. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Girona l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Impulsar un projecte d'Oficina d'Entitats de Girona, orientat a unificar, 
optimitzar i millorar l'actual catàleg de serveis i recursos dirigits a les entitats 
gironines. 
 
Segon.- Definir el projecte a partir d'un procés de debat en què participin les entitats 
de la ciutat, per tal de detectar les principals demandes i necessitats a l'hora de 
dissenyar-lo. 
 
Tercer.- Fixar de termini el curs 2017-2018 per a realitzar el procés de definició del 
projecte, i l'any 2018 per a la posada en funcionament de l'Oficina d'Entitats de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la moció 
número 21, que en aquest cas presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona, i la 
substanciarà la senyora Pèlach. Endavant. 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Des de 
la CUP - Crida per Girona sempre hem entès que cal una societat organitzada i activa 
i, de fet, creiem que en els darrers dies s’ha evidenciat aquesta necessitat i aquesta 
importància. 
Les entitats de Girona són actives parlant no només, diguéssim, en uns períodes i per 
a unes demandes concretes, sinó que són múltiples i diverses. De fet, d’una banda, a 
la nostra ciutat tenim una àrea d’associacionisme que és petita, que no arriba a tot, 
que té poca visibilitat, té poca projecció a l’exterior i que necessita, diguéssim, diversos 
suports d’altres serveis, d’altres àrees, com poden ser el centre cívic, Joventut, 
brigades… I, fins i tot, si parlem de les instal·lacions, no?, de les quals fan ús sovint 
moltes de les entitats, doncs, fins i tot inclouríem en aquesta amalgama l’Àrea 
d’Esports, la de Cultura o la d’Educació. I això d’una banda. 

Però de l’altra banda, a la nostra ciutat, per sort, tenim un teixit associatiu fort, un teixit 
associatiu divers, amb entitats que són molt actives i que realment se saben moure 
entre aquesta amalgama de serveis, de personal tècnic i de burocràcia que implica la 
seva activitat, el fet de poder fer, doncs, accions i activitats molt diverses a la nostra 
ciutat, que sens dubte enriqueixen enormement la vida de la nostra ciutat. I n’hi ha que 
es mouen molt bé realment, però també n’hi ha moltes altres, doncs, que es mouen 
amb molta més dificultat, perquè potser a la seva dinàmica no requereix tant les 
necessitats d’aquests serveis i que quan la necessiten es troben una mica mancades 
de coneixements, mancades de suports, etcètera. 

I, precisament, és a petició d’algunes entitats, que sé que en algunes taules de treball, 
precisament, han traslladat les mateixes entitats, com a la mateixa taula que s’ha 
treballat el tema de les fires populars, doncs, consta que han traslladat aquesta 
necessitat, les entitats, de disposar d’una oficina amb serveis, una oficina que sigui un 
espai únic per interlocutar i que es faciliti molt més tota la dinàmica necessària per dur 
a terme les seves activitats en relació amb l’Ajuntament. 

Per això, nosaltres, doncs, en aquesta moció el que proposem és una oficina d’entitats 
que casi aquestes dues realitats: l’àrea actual i les demandes i les necessitats d’aquest 
teixit associatiu fort i divers, una oficina d’entitats que tingui una imatge pròpia, que 
tingui visibilitat, que esdevingui un referent per a totes les entitats, una oficina, doncs, 
que unifiqui i optimitzi el divers catàleg de serveis, recursos, tràmits que necessiten les 
entitats per a la seva dinàmica habitual i que respongui, doncs, també a necessitats 
puntuals, com quan, per exemple, ha canviat la fiscalitat o en moltes situacions en què 
les entitats poden necessitar serveis extres. 

Sabem, diguéssim, que en altres municipis ha funcionat, han tirat endavant oficines en 
aquest sentit i són un servei d’èxit per a les entitats, que es valoren molt positivament. 
I, per tant, ens semblava oportú fer avui aquesta proposta recollint, doncs, aquesta 
demanda de les entitats, però també sent conscients de la dinàmica actual que existeix 
en el nostre consistori. Per tant, els animem a votar-hi a favor.  

I també voldria afegir, doncs, que estaré molt atenta als seus arguments –i aquí diria 
això sobretot al Govern–, perquè fa un moment acabo de constatar que vostès utilitzen 
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els mateixos arguments per justificar votacions diferents. A nosaltres ens han tombat 
una bona colla de mocions precisament amb l’argument que ja ho estaven fent o que 
ja ho tenien previst i, en canvi, fa un moment, doncs, no han tingut cap dubte a votar a 
favor d’aquesta moció de Ciutadans, que no sé, que em rectifiquin, però jo he entès 
que era una cosa que ja estava prevista i que, d’alguna manera, ja s’havia treballat. 
Per tant, agrairia, si us plau, que també fossin una mica més coherents en les seves 
votacions i aquells arguments que utilitzin, doncs, els utilitzin amb tots els grups per 
igual. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Disculpin. 
Intervencions? La senyora Veray… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. No sé si acabem 
d’entendre que a la senyora Pèlach li molesta voti mocions d’altres forces polítiques 
que no és la seva; jo, sincerament, acabo d’al·lucinar una mica, però, en fi… 
Miri, en relació amb la moció que ens presenten, jo li he de dir que amb l’exposició de 
motius que havien posat no l’acabava d’entendre, la moció, li ho he dir. Vostè ara ha 
fet una explicació més extensa i segurament alguns dels dubtes que tenia i que li 
anava a plantejar ja me’ls ha contestat vostè amb la seva exposició. Però, miri, aquí hi 
ha dues coses: una, jo crec que si una cosa ha caracteritzat només aquest Govern, 
sinó els diferents governs de la ciutat és a donar la importància que es mereix al teixit 
associatiu d’aquesta ciutat, no? Jo crec que tothom en cada moment, Govern i 
oposició, deixin-m’ho dir, ho han tingut molt en compte.  

Val a dir també que, per exemple, cada vegada que parlem de nous equipaments, per 
exemple, el cine Modern, el nou cine Modern –que fa dies que no el posem sobre la 
taula, però aquí el tenim pendent encara de fer–, el mateix senyor Ribas quan ens en 
parla i li preguntem: «Hi haurà un espai per a les entitats?» Ens diu: «Sí, hi haurà un 
espai per a les entitats.» I quan ens plantegen altres equipaments o ens parlen 
projectes de futur que són equipaments culturals o equipaments dallò i preguntem: «Hi 
haurà espai per a les entitats?» I se’ns diu: «Sí, ho tindrem present, hi haurà espai per 
a les entitats.» 

Per què dic això? Doncs, perquè jo tampoc voldria que semblés que aquí hi ha alguns 
grups que es preocupen molt de les entitats i la resta no, no? Jo crec que és una 
preocupació generalitzada que com que tenim aquest teixit associatiu tan actiu l’hem 
de cuidar i l’hem d’ajudar que pugui seguir fent-ho tot, tot, eh?, senyora Pèlach, hi 
insisteixo, tot. El que pensa com vostè i el que no també, eh? Totes les entitats han de 
tenir els mateixos drets i, per tant, els hem de donar també els mateixos serveis. 

Jo fins ara sempre he pensat que l’àrea de qui depèn, doncs, quan tenen problemes o 
tenen algun dubte, se’ls aclareix. Vostè, per exemple, ha ficat un exemple, diu coses 
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puntuals, un tema de fiscalitat; bé, és que si tenen dubtes de fiscalitat és millor que 
vagin a parlar amb l’àrea de la senyora Planas, perquè segurament els els podrà 
resoldre molt més ràpid, no?  

Per tant, miri, jo no sé si a dia d’avui la gran prioritat d’aquesta ciutat és aquesta oficina 
que vostès demanen en aquesta moció; per mi el prioritari és que tinguin espais on 
poder-se reunir, que puguin seguir fent la seva activitat sigui quin sigui el seu àmbit, 
sempre amb respecte a tot i a tothom, que se les segueixi valorant i les tinguem en 
compte com estem fent fins a dia d’avui. I si aquest projecte d’oficina s’ha de fer o s’ha 
de definir, efectivament, parlant amb les entitats, amb totes –li insisteixo molt en això, i 
jo no en diria debat, jo en diria parlar, és que vostès de tot en diuen un debat. Després 
demanen diàleg, però vostès només parlen de debat, no parlen mai de dialogar en les 
seves mocions. Tornen a dir un debat participatiu; no, un diàleg, no cal debatre. 
Simplement parlar, el parlar és diàleg, no debatre només, que és la seva obsessió. 

Per tant, jo insisteixo: nosaltres no donarem suport a aquesta moció, no creiem que 
aquesta ara sigui la prioritat que hem de tenir en relació amb què s’ha de fer des de 
l’Ajuntament –no equip de govern o oposició, no, des del mateix Ajuntament– en 
relació amb les entitats. El que sí que demanem és que, efectivament, totes les entitats 
que puguin tenir dubtes o un problema més concret a l’hora de saber-se moure, com 
deia la senyora Pèlach, doncs, que se’ls atengui adequadament per part de l’àrea 
responsable. Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, gracias, señora alcaldesa. El tejido 
asociativo es fundamental para canalizar la participación de los ciudadanos en la vida 
de una ciudad. Uno de los hitos más destacados de la vida social es que nos 
encontramos con una sociedad que cada vez se quiere involucrar más en los procesos 
de construcción de las ciudades. Es una obligación de cualquier gobierno dotar a las 
entidades ciudadanas de recursos y prestarles todo tipo de facilidades para reunirse, 
discutir, relacionarse e intercambiar información. 

La función de una oficina de entidades, entre otras, es justamente dar apoyo, 
facilidades y recursos logísticos a las diferentes asociaciones. Por lo tanto, una ciudad 
que se precie y valore su tejido asociativo no puede ser ajena a esta necesidad. 

Como es lógico, una oficina de estas características tiene que ser un recurso de primer 
nivel para ayudar y fomentar el tejido esencial en cualquier sociedad. Un tejido que 
fomente la convivencia, los valores compartidos, las tradiciones, los principios 
constitucionales y democráticos, el fomento y protección del asociacionismo tienen 
que ser la base de la oficina, una oficina que disponga de recursos, ayude y busque 
soluciones a los múltiples problemas y dificultades de las entidades, y, ¿cómo no?, 
ayude a vehicular todas las iniciativas que las múltiples asociaciones aportan a nuestra 
ciudad. 
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La realidad es que según nos informa el Gobierno ya existe un plan redactado para 
poner en funcionamiento una oficina de estas características que ustedes nos piden 
hoy. De hecho, ya existe y está en marcha. Por ello, nosotros lo que hacemos hoy es  
instar al equipo de gobierno a que nos presente este plan del que nos ha hablado y en 
la mayor brevedad posible de tiempo, claro. Si existe ese compromiso, que esperamos 
que así sea, daremos un voto de confianza al vicealcalde. Y creemos lo que nos ha 
dicho y, por lo tanto, no votaremos esta moción a favor, sino que nos abstendremos. 
Gracias. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Estem absolutament 
d’acord amb aquesta moció. De fet, la legislatura de l’any 2007 al 2011 ja teníem 
previst la creació d’una oficina per a les entitats. Durant aquell temps estàvem 
treballant per dotar de més recursos les entitats, perquè enteníem que des de 
l’Ajuntament el nostre paper era ajudar les entitats que puguin desenvolupar cadascú 
els seus projectes. I des d’aquesta òptica vam veure la necessitat de crear una oficina 
que pogués aglutinar més enllà dels recursos també donar suport a les entitats en 
altres temes i que no fos una taula freda de l’Ajuntament que només obre en un horari 
concret, sinó que es pogués ampliar. I, de fet, teníem previst fer-ho en una de les 
plantes del Modern quan es reformés. 

Hi va haver-hi un procés participatiu en el qual, doncs, va quedar definit que una de les 
plantes seria per a aquesta oficina d’entitats i que permetria, diguéssim, una relació 
molt més directa amb elles. 

Després dels acords de la moció, els terminis que es proposen els veiem bé: un any 
lectiu per poder treballar amb les diferents entitats i per poder tenir, diguéssim, una 
mica de feedback d’opinions en relació amb quina seria la millor proposta. I a partir 
d’aquí, d’aquí a un any més o menys, doncs, poder-ho implantar. Per tant, votarem a 
favor. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el vicealcalde 
senyor Berloso. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Pèlach, 
amb el contingut que descriu en la part expositiva estem, vull dir, amb total sintonia. És 
tan així que ha estat la preocupació i l’objectiu del nostre grup, prioritzant, impulsant i 
ampliant nous recursos i serveis. S’han cedit locals a agrupaments escolta, a 
associacions de veïns, a gent gran, a associacions; s’han habilitat espais en centres 
cívics i socials; s’ha donat suport administratiu i assessorament; tenim contractada una 
assessoria a serveis socials, vull dir, per a qüestions fiscals d’associacions, per a totes 
aquelles que ho necessiten; s’ha ampliat el fons de préstec de materials, de taules i 
cadires; s’han repartit a les associacions ordinadors, i estem renovant, ja s’ha 
començat, doncs, tota la renovació d’aparells de so per prestar, vull dir, doncs, a les 
associacions a les seves festes que organitzen i tal.  
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Tal com ha dit el regidor de Ciutadania, tenim redactat un projecte que confiem que en 
el decurs del que ens queda de legislatura, vull dir, doncs, el puguem consensuar i 
posar-lo en pràctica. Per tant, el nostre vot serà contrari a la seva moció. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora 
Pèlach, si vol fer… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, evidentment, agrair els suports. 
Respecte a la intervenció de Ciutadans, entenc precisament aquesta (...) que em 
referia a l’hora de votar les diferents mocions. 

Senyora Veray, li hagués donat explicacions les que hagués volgut si m’ho hagués 
demanat prèviament. Evidentment, el que estem demanant aquí no és un espai físic 
d’ús per a les entitats, que és una demanda que fem habitualment i no és l’objecte 
d’aquesta moció, sinó que el que estem demanant és una oficina de serveis que 
esdevingui un punt d’entrada i de vehiculació de la demanda de les entitats en relació 
amb tots aquells serveis que ja té actualment a l’Ajuntament, precisament per això el 
que no estem fent és qüestionar la tasca feta en relació amb les entitats –li accepto, 
diguéssim, doncs, les explicacions que m’ha fet el senyor Berloso en aquest sentit–, 
però el que sí que demanem és un pas més, un pas més. Que ell m’explica que té 
aquest projecte, però aquest projecte ni l’hem vist nosaltres ni l’ha vist ningú, ni tan 
sols sabíem que s’estava fent. 

Llavors, clar, el que li deia, no?, aquella doble vara de mesurar: vostès sempre ens 
tiren enrere mocions perquè diuen que ja ho estan treballant, però resulta que a altres 
grups no fan el mateix; siguin una mica coherents, si us plau. 

Llavors, senyora Veray, vostè diu que es defensi totes les entitats, però, clar, dient que 
votarà no a una proposta que precisament jo li he explicat que era una demanda de les 
entitats. Bé, vostè utilitzi els arguments que vulgui, a mi em sembla poc coherent 
també això. 

Precisament, posar l’exemple de la senyora Planas, l’àrea de la senyora Planas, em 
sap greu, però no ofereix aquest servei d’assessorament a les entitats. I precisament 
no dubto que alguna potser en algun moment hi hagi recorregut i l’hagin atès, però no 
està previst. Precisament per això demanem aquesta oficina, perquè sigui un punt de 
vehiculació de totes aquestes ofertes que poden fer les diferents àrees, però que, en 
canvi, ara mateix no s’estan facilitant a les entitats. 

Bé, demano que es replantegin, doncs, les seves votacions. Em penso que ara ha 
quedat bastant clar quin és l’interès i la demanda que fem en aquesta moció. Jo crec 
que és una demanda que ve de les entitats i, per tant, creiem que seria molt positiu, 
doncs, per a la ciutat i per fer un pas més en aquesta tasca a favor del teixit associatiu. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
passaríem, si de cas, a la votació d’aquesta moció. 
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Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari-general): Es desestima, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona per crear una oficina d’entitats, 
amb els vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per nou 
membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, i del Grup 
Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, i els vots a favor dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres. 
 

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

 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Vots a favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara hi hauria una darrera 
moció, que hi segueix essent, però dic que hi hauria una darrera moció que està 
proposada per Esquerra - MES i CUP - Crida per Girona referent al rebuig a la 
repressió policial el dia 1 d’octubre. No obstant això, és cert que he proposat, 
proposaré ara mateix incloure com a mocions d’urgència i per tal de no modificar 
excessivament l’ordre del dia, en el sentit que els dos proposants puguin continuar 
com a proposants de l’última moció també, proposo jo, ara mateix proposaré acceptar 
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d’urgència tres mocions concretes que ens venen proposades per l’Associació de 
Municipis per la Independència –ara ho explicaré millor, que potser no m’he explicat 
bé–, proposades per l’Associació de Municipis per la Independència, així com per 
l’Associació Catalana de Municipis. 

Aquestes tres mocions es proposen d’urgència especialment perquè per part 
d’aquestes entitats necessitaven, si és que els consistoris estaven d’acord en el fons 
d’aquestes qüestions que ara els diré, necessitaven que fos un text absolutament 
exacte a tots els consistoris. En aquest sentit, tot i que la darrera de les mocions és 
molt similar a dues de les mocions que ara es presentaran, sí que enteníem que 
igualment, com que se’ns ha demanat que fossin literalment aquestes, doncs, jo 
proposo, primer, en primer lloc, votar la urgència. I ara els diré de quines mocions es 
tracta: la primera d’elles, de fet, és una moció conjunta presentada pels grups de CiU, 
Esquerra - MES i CUP - Crida per Girona, i és en el sentit de condemnar la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya, i primer votarem la urgència i ja està. Ara explicaré com 
pensava que ho podríem substanciar. En segon lloc, hi hauria la moció en relació amb 
els fets ocorreguts el dia 1 d’octubre, que en aquest cas presentem el grup de CiU, 
però que, evidentment, s’hi poden sumar, com vulguin, però és amb l’ànim que siguin 
els redactats literals. I en tercer lloc, hi hauria la de condemna cap a l’empresonament 
dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, senyor Jordi Sánchez, i d’Òmnium 
Cultural, el senyor Jordi Cuixart. Que aquestes dues és cert que són molt similars a la 
que hi ha presentada. Per això, atès que són molt similars, primer anirem a votar la 
urgència, l’admissió com a urgència de cadascuna d’aquestes tres mocions, però 
després mantenint la voluntat de la proposta que feien vostès, si els sembla bé, 
substanciem-ho ampliant el temps que calgui perquè cada grup pugui substanciar 
totes aquestes mocions o tots aquests temes que abracen les tres mocions.  

Per tant, com que era una mica la proposta també que se’ns ha fet per part d’alguns 
que realment la substanciació fos conjunta, resumeixo: ara anirem per aprovar la 
procedència o no com a mocions d’urgència, en primer lloc, de la moció de la 
suspensió de l’autonomia, és a dir, la de l’aplicació de l’article 155; en segon lloc, la de 
condemna dels fets ocorreguts l’1 d’octubre, i en tercer lloc, la de condemna per 
l’empresonament dels dos líders de les entitats, però que se substanciïn conjuntament 
amb l’última, que seria la que ja estava presentada. D’acord? I, per tant, tothom que 
tingui la llibertat de parlar sobre tots aquests temes com cregui més convenient. 

En aquest sentit, com que havien acordat vostès que feien aquesta proposta, sembla 
convenient…, no sé qui de vostès començava amb la intervenció. Doncs, ho farem 
exactament igual i ja està, si els sembla. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies. La pregunta que jo volia fer és 
per sumar-nos a aquestes dues mocions que vostès han presentat com a proposants, 
ara abans de la votació o…?  

(Comentaris de fons.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Ara, primer declararem 
la urgència i després en la presentació farem l’esmena que vostès també són 
proposants. I vostès com ho vegin convenient, els regidors de la CUP. 

Dit això, comencem per l’aprovació de les urgències. 

Sí, senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Podem parlar sobre la urgència, no? 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé, en relació amb la urgència d’aquestes tres 
mocions, he de dir que tenia els dubtes, tenint en compte que la moció presentada per 
la CUP i Esquerra ja englobava el que ara hi ha dues mocions que venen a dir el 
mateix. Jo, sincerament, lamento molt comprovar –i a més ho diu vostè sense cap 
mena de vergonya, eh?– que és l’AMI qui li fa presentar les mocions. És que, 
sincerament –sincerament–, senyora alcaldessa, sincerament, o sigui, no ha portat ja 
prou al límit –prou al límit– la tensió, la crispació i, per tant, el trencament de la 
convivència a la nostra ciutat que avui ha de seure en aquest plenari i presentar tres 
mocions d’urgència, les quals no en comparteixo cap, però puc arribar a entendre’n 
una, però no les altres dues, i llavors, no té cap vergonya de seure i dir a tots els 
gironins i a totes les gironines, a tots, que a més les presenta perquè l’Associació de 
Municipis per la Independència li ha dit que les ha de presentar? Realment vostè no té 
cap vergonya de venir al plenari a dir això? Doncs, jo, la veritat, en tindria i molta 
senyora alcaldessa, perquè jo crec que ja és… Bé, vostè aquest últim mes ha passat 
totes les línies vermelles que una alcaldessa podia sobrepassar. (Comentaris de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Demano silenci, si us plau. 
Gràcies. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Puc continuar? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, però ja està acabant el 
temps, vagi ràpid, si us plau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé, és que són tres, són tres mocions, tres 
urgències, podríem fer-ne una per una i tindria dret a parlar tres vegades. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Continuï, si us plau, senyora 
Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies. Escolti’m, de veritat, haver de fer votar 
dues vegades els mateixos punts, perquè la moció d’Esquerra i la de la CUP té tots els 
mateixos punts, els mateixos, que les mocions que vostè presenta, jo crec que encara 
és voler rizar más el rizo, no? Vostè ens demanava a l’inici del Ple que estiguem 
tranquils, que guardem la calma, que pensem en la imatge de la institució; nosaltres ho 
fem –nosaltres ho fem–, l’única que no ho fa, i ho ha demostrat ja en aquest Ple dues 
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vegades, és vostè. La imatge de la institució, la imatge de l’Ajuntament de Girona com 
a representatiu de tots els gironins i les gironines, independentment de la seva 
ideologia, independentment de deure’t a un partit polític o l’altre, vostè com a 
alcaldessa no l’ha respectat en els últims dos mesos i avui, i més amb la intervenció 
que acaba de fer, acaba de demostrar encara que no pensa respectar-la. Per tant, jo li 
dic i ja d’entrada li dic amb la urgència i així ja m’ho estalvio després: si li queda una 
mica de dignitat, senyora Madrenas, dimiteixi d’alcaldessa. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments.) 

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

El Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Només per parlar 
sobre la urgència, i vull que se situï el nostre posicionament a les antípodes de la 
demagògia que acaba de fer la senyora Veray i, per tant, que no interpreti les nostres 
paraules en cap dels sentits insultants que acaba de fer la portaveu del Partit Popular, 
que avui veig que s’ha portat dos guardaespatlles en el públic i perquè l’aplaudissin.  

Nosaltres no compartim, i ja ho saben vostès, la urgència de dues de les mocions que 
ens porten aquí, perquè amb el Grup d’Esquerra i la CUP vam gairebé acordar amb 
vostès un document que és la moció que de fet hem portat avui aquí i fa referència a 
aquestes dues, no només a temes que ja surten en l’altra moció, sinó a temes que no 
són d’urgència, que si vostès els haguessin pogut plantejar de forma ordinària, amb la 
moció de l’AMI o amb quina fos, haguessin pogut acordar amb nosaltres un text que ja 
estava acordat gairebé. De fet, només –cal dir-ho– no es va acordar el text per una 
sola paraula, que és «PSOE»; és el motiu que va fer que vostès no signessin aquesta 
declaració. I, per tant, avui nosaltres no podem donar suport a aquesta urgència –no 
podem donar suport a aquesta urgència–; donarem suport a la urgència del 155, 
perquè és un element nou que ha passat aquest cap de setmana, però no a les altres 
dues, perquè entenem que ja hi havia un marc de debat en què vostès també es 
podien haver inclòs i que van desistir poder-hi ser a dins. 

I només volíem dir això. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si no hi ha més 
intervencions respecte a la urgència, només aclarir-li que és cert que només hi ha un 
element nou de facto, que és el tema de la possible aplicació de l’article 155, i en 
aquest sentit coincidiria absolutament amb vostè. El que també és nou és la petició per 
part d’aquestes entitats municipalistes de sumar voluntats coincidents, si és possible, 
aquells que les tinguin, i poder presentar davant d’entitats o institucions, possiblement 
europees, un determinat número de mocions. Però no passa res, perquè en principi la 
moció, doncs, ja la podem aprovar la urgència i… (Comentaris de fons.) Disculpin. 

Disculpin, eh?, que hi havia un tema numèric. 
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Per tant, era en aquest sentit que demanàvem la urgència, no dels fets, que té tota la 
raó, que són així, sinó perquè és una estratègia que han entès aquestes dues entitats, 
una estratègia política de poder dir on creguin convenient, possiblement al món, que 
tants ajuntaments han aprovat aquestes mateixes mocions. 

Ja saben que aquí, de fet, hem sigut, aquest Govern, vaja, amb el tema de les 
relacions amb el Govern, amb la casa reial, vull dir, no hi ha dubte del que pensem i, 
per tant, per nosaltres ja quedava ben clar quina era l’opinió del grup de govern en 
aquest cas. I també podríem coincidir que potser no caldria, però bé, com que se’ns ha 
demanat això, per això presentàvem la urgència. Sí? Senyor Salellas. 

El Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): És per demanar al secretari una 
pregunta: quants vots es necessiten? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No calen els seus, no es 
preocupin. Tretze. Per tant, no calen. Que era el petit dubte que he tingut ara. 

Doncs, gràcies per també interessar-se pels vots que fossin necessaris. 

Si els sembla, passarem primer a acordar la urgència de la moció conjunta que 
presentem els grups municipals de CiU, Esquerra - MES, CUP - Crida per Girona 
respecte a la suspensió de l’autonomia de Catalunya. 

Vots a favor de la urgència? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, la urgència 
de la moció número 23, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i 
Unió, integrat per nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en contra dels grups municipals 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): La 22 passa al darrera de tot, 
per tant, aquesta seria la 22. Ah, d’acord, d’acord, perquè n’hem corregut un. 
(Comentaris de fons.) Perdó. D’acord. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la urgència de la moció núm. 23 de l’ordre del dia 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 i Vázquez, Joan Josep 
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Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
Vots en contra:  
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Segona petició d’aprovació de la 
urgència, en aquest cas de la moció que ara constarà que també és presentada per 
Esquerra - MES, relativa a la condemna pels fets ocorreguts el dia 1 d’octubre. 
Vots a favor a la urgència? 
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 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en contra dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció número 24. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la urgència de la moció núm. 24 de l’ordre del dia 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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
Vots en contra:  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En darrer lloc, proposo que 
s’acordi la inclusió d’aquesta moció per urgència, la relativa a la condemna de 
l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium 
Cultural. 

Vots a favor de la urgència? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en contra dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la inclusió de la tramitació 
de la moció número 25. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la urgència de la moció núm. 25 de l’ordre del dia 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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
Vots en contra:  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

 
22. Moció que presenten els grups municipals ERC - MES - AM i CUP - Crida per 
Girona de rebuig a la repressió policial el dia 1 d'octubre 

L'1 d'octubre Catalunya va votar en un referèndum d'autodeterminació. El poble 
català va exercir el seu dret a decidir, i milions de persones van acudir a les urnes. 
Tristament va haver-ho de fer resistint els embats de tot tipus d'un estat espanyol 
demofòbic, que va traspassar totes les línies del que es pot considerar acceptable en 
un estat que es vol considerar de dret. El govern del PP a l'Estat espanyol té una 
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responsabilitat determinant en l'estratègia repressiva d'aquestes setmanes, que ha 
comptat amb la complicitat de partits com el PSOE i C's, i amb la col·laboració 
indispensable dels poders públics i els grans grups mediàtics de l'Estat espanyol. 
 
Durant tots els dies previs a la convocatòria i, especialment, durant la jornada 
electoral, l'Estat va enviar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, atiades a crits d'"a por 
ellos", a reprimir representants públics, institucions i ciutadania que volia fer possible 
el referèndum de l'1 d'octubre i participar-hi. Mentre veïnat, AMPAs, i associacions de 
tot tipus s'agrupaven per defensar les urnes i aixecaven les mans preparats i 
preparades per resistir pacíficament, ells treien les porres i repartien a tort i a dret 
deixant imatges de violència absolutament desmesurada i fora de lloc. 
 
Davant d'aquest espectacle lamentable i indignant en què van resultar ferides més de 
900 persones de totes les edats arreu de Catalunya, i que va tenir episodis 
especialment durs en diversos col·legis electorals gironins, Enric Millo, delegat del 
govern espanyol a Catalunya i conciutadà de Girona va fer unes declaracions que 
mereixen tot el menyspreu d'aquesta ciutat. Mentre centenars de ciutadanes i 
ciutadans gironins eren atesos als hospitals i centres de primària víctimes del seu odi 
cap al poble català, Millo, perdia tot el respecte dels seus conciutadans referint-se a 
les actuacions policials amb afirmacions plenes de cinisme com "l'objectiu no són les 
persones, sinó el material electoral" o "ens veiem obligats a fer el que no volíem  fer". 
 
En el mateix sentit, el rei Felip VI, exercint les seves funcions de Cap de l'Estat,  el 
dia 3 d'octubre a la nit va llegir un comunicat on no va condemnar en cap moment la 
violència salvatge produïda per l'Estat a Catalunya. Va obviar qualsevol referència 
als ferits i qualsevol apel·lació al diàleg, per concentrar-se exclusivament en un atac 
a les institucions catalanes, que representen la sobirania del poble de Catalunya, 
obrint la via a la suspensió de l'autonomia. El  rei va renunciar al paper de neutralitat 
política i ideològica a què està obligada la Corona, per defensar propostes partidistes 
allunyades de la voluntat de cohesió que s'esperaria d'un cap d'estat demòcrata. 
 
Finalment, ahir, dilluns 16 d'octubre vam veure astorats com el president d’Òmnium,  
Jordi Cuixart  i el de  l’Assemblea  Nacional  Catalana,  Jordi Sànchez eren detinguts 
i empresonats per raons polítiques. Amb aquesta acció, l'estat espanyol ha creuat de 
nou la línia vermella del respecte a les bases més elementals de l'estat de dret i de 
les garanties democràtiques. 

Davant d'aquesta situació, els grups municipals de CiU, ERC - MES i CUP -  Crida 
per Girona  proposen al Ple municipal l'adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l'Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes de 
Girona i d'altres municipis de Catalunya que l'únic que volien és decidir i exercir  la 
democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l'Estat que van provocar més de 
900 ferits, quatre d'ells ingressats en centres hospitalaris. 
 
Segon.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials de l'1 
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d'octubre a Catalunya. 
 
Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar 
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania. Demanar que el Govern de l'Estat assumeixi totes les responsabilitats 
pels danys personals i materials conseqüència d'aquesta brutal repressió. 
 
Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d'Espanya a  Catalunya, Enric 
Millo, com a un dels principals responsables per l'actuació violenta i 
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i 
declarar-lo persona non grata al nostre municipi. 
 
Cinquè.- Declarar Felip VI persona non grata al nostre municipi. 
 
Sisè.- Reconèixer l'actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de és de 2 milions 
de persones que l'1 d'octubre es van expressar a les urnes, tot i l'estat de terror que 
va voler imposar l'Estat espanyol, i als qui se'ls va usurpar el vot ja dipositat dins 
d'urnes requisades. 
 
Setè.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 
 
Vuitè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes 
estaran al costat d'allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 
Parlament de Catalunya. 
 
Novè.- Mostrar el nostre rebuig als empresonaments i tota la solidaritat amb als presos 
polítics, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i les seves famílies. 
  
23. Moció que presenten els grups municipals de CiU, ERC-MES i CUP-Crida per 
Girona en relació a la suspensió de l'Autonomia de Catalunya. 
 
L'acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la suspensió de l'autonomia de Catalunya, evidencia que davant d'un problema polític 
la resposta de l'Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 
Trenta-vuit anys després de recuperar l'autonomia catalana amb l'aprovació de 
l'Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits 
polítics en el marc democràtic els qui volen  tornar  a sotmetre Catalunya a aquella 
situació d'anul·lació política. 
 
L'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l'autonomia 
catalana a través d'un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la 
incapacitat de diàleg de l'Estat espanyol i que s'ha concretat en la seva resposta 
repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d'internet i de 
mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs 
públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més 
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de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població 
pacífica l'1 d'octubre, l'empresonament dels líders de la societat civil, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i 
congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via 
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d'escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 
van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces  independentistes i que el 
passat 1 d'octubre, en el  referèndum  d'autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya. 
Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Girona, 
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions 
catalanes. 
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 
reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a 
l'Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya. 
 
24. Moció en relació als fets ocorreguts el dia 1 d'octubre que presenta el grup 
municipal de CiU. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 97.1 del ROF s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 
 
El diumenge 1 d'octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d'un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d'uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l'actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d'uns 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l'estat 
de setge i por. 
 
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Girona. 
 
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
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generada per l'Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats que l'únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 
agressions dictades pel govern de l'Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre 
d'ells ingressats en centres hospitalaris. 
 
SEGON.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials 
d'ahir a Catalunya. 
 
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia  i la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar 
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania. Demanar que el Govern de l'Estat assumeixi totes les responsabilitats 
pels danys personals i materials conseqüència d'aquesta brutal repressió. 
 
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Enric 
Millo, com a un dels principals responsables per l'actuació violenta i 
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i 
declarar-lo persona non grata al nostre municipi. 
 
CINQUÈ.- Reconèixer l'actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més  de 2 
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot  i l'estat 
de terror que va voler  imposar l'Estat espanyol, i als qui se'ls va usurpar  el vot ja 
dipositat dins d'urnes requisades. 
 
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 
 
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran 
al costat d'allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya. 

25. Moció que presenta el grup municipal de CiU referent a l'empresonament 
dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana. 
El passat dilluns 17 d'octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.  
De nou, es va judicialitzar un conflicte  polític que l'Estat  espanyol no sap resoldre 
amb diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa,  va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar 
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren 
la base de la Constitució de 1978. 
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
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de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els  tractats  internacionals. 
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d'escollir. No hi 
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d'expressió; que censuri els 
mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la 
llibertat d'informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 
és còmplice d'aquesta vulneració és còmplice també d'una forma d'actuar pròpia 
d'una dictadura. 
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Girona 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 
 
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió i del dret a decidir de les persones per part d'un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal. 
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l'esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d'una dictadura. 
 
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i 
al Congrés dels Diputats, així com a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'aprovació de la present moció. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En el benentès que després es 
votaran per separat, evidentment, ara poden fer tots vostès la substanciació de totes 
aquestes mocions de forma conjunta. I en aquest sentit, és evident, com hem fet amb 
les ordenances, donarem més temps, perquè són quatre mocions en definitiva, o tres, 
podríem dir, que s’han de substanciar. 
Com havien acordat ja en el seu primer moment substanciar, qui serà, el senyor 
Salellas o la senyora Pèlach? 

Sí, senyora Veray? 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC) Una qüestió d’ordre: dono per entès, doncs, que 
parlaran tots els grups que signen algunes de les mocions i després els que no en 
signem cap. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): D’acord. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Doncs, el senyor 
Salellas. Endavant, si us plau.    

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
El Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. Centre Cívic Pla de Palau, Col·legi Verd, Col·legi Bruguera, Centre Cívic 
de Pedret, Servei Municipal d’Ocupació, Escola de Taialà, desenes de ferits anant als 
hospitals de la nostra ciutat a causa de la repressió de l’Estat espanyol, de la repressió 
antidemocràtica. 
Avui, deixeu-me dir que és un orgull personal poder dirigir-me als gironins i gironines, 
prop de 30.000, que van votar, uns milers més que volien votar, però segurament per 
culpa de la violència de l’Estat no van poder-ho fer, i també uns milers més que no 
volien votar, però respectaven que aquell dia fossin molts els que volguéssim 
democràticament –democràticament– anar a votar. Avui aquestes mocions són 
mocions de democràcia, són mocions de solidaritat i d’estar al costat dels gironins i les 
gironines que tan dignament es van voler expressar amb llibertat l’1 d’octubre, de gent 
que, a diferència de molts altres, van posar el seu cos –el seu cos–, el seu cap i les 
seves mans, els seus genolls per la democràcia, per les urnes i perquè tothom que 
volgués pogués acudir a votar i a decidir democràticament si volíem ser un país 
independent o no.  

Avui també vull fer una menció especial a en Jordi Cuixart i a en Jordi Sànchez, a qui 
la repressió de l’Estat, descarnada, autoritària i totalitària, ha enviat a les presons, per 
cert, a set-cents quilòmetres de casa seva. Que els han posat en cel·les i en mòduls 
separats perquè ni tan sols poguessin tenir contacte ni parlar entre ells. Els Jordis avui 
representen més que ningú la vulneració de drets humans d’aquest Estat espanyol que 
és cada vegada més la Turquia d’Erdogan i s’allunya dels principis democràtics que 
teòricament deia defensar en el marc d’aquest continent europeu. 

Avui aquesta moció o aquestes mocions són un gest per a totes vosaltres, les 
persones que vau sortir al carrer, però també que creieu en els valors de la 
democràcia, en els valors dels drets i les llibertats davant d’un estat totalitari, d’un estat 
totalitari que té uns responsables, sí, que són els que ens van enviar la policia, que 
són els que no deixen que el Parlament decideixi lliurement el futur d’aquest país, els 
que envien policies a tancar seus de partits polítics, com en el meu cas, com en el cas 
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dels que som aquí; policies que volien tancar la seu d’un partit polític en ple segle XXI 
a Europa. Policies que van intentar que es generés violència, però, evidentment, la 
resistència pacífica, no violenta dels cupaires no ho va permetre. Avui és un gest i 
estem fent un gest per a totes aquestes persones i per denunciar aquest estat totalitari, 
i com deia, té responsables, noms i cognoms. I sí, avui els posem aquí, els posem 
aquí els noms i cognoms. I a mi em sap greu que un conciutadà de la meva ciutat, com 
és Enric Millo, enviés centenars de policies a picar veïns i veïnes de la seva teòrica 
ciutat que volien anar a votar. És clar que em sap greu. A mi em sap greu que aquest 
senyor porti el nom de Girona pels llocs, perquè m’estimo la meva ciutat i m’estimo els 
meus veïns i les meves veïnes. 

Per tant, avui el que cal és, sí, demanar la dimissió del senyor Enric Millo i declarar-lo 
persona non grata a la nostra ciutat, no només per allò que va fer, sinó també per tot el 
que va dir els dies després i ha continuat dient, que són un autèntic insult a la memòria 
i a totes les persones que aquells dies estàvem defensant col·legis. Perquè, sí, 
nosaltres som els que vam unir l’educació amb la democràcia, no com d’altres, que 
continuen assenyalant l’educació i assenyalant la democràcia.  

I també aquest rei espanyol, aquest rei, aquest Borbó que ha demostrat ben bé de 
quina família ve i quina història representen els Borbons al nostre país. Un Borbó que 
no va tenir ni la mínima dignitat de referir-se a les persones ferides, un Borbó que el 
que vol és imposar per la força un estat mentre ell viu dels privilegis que li paguem tots 
i totes, també els catalans i les catalanes. 

I aquesta, avui, també és la moció de democràcia, com deia, perquè ens oposarem a 
l’aplicació de l’article 155, que és bàsicament tornar a l’any 1975 o al 1955, per fer-ho 
més fàcil. Que ja sé que alguns aquí s’hi senten més còmodes amb això que 
Catalunya no tingui cap mena d’autogovern, que Catalunya estigui totalment sotmesa 
al poder de l’imperi dels governs de l’Estat espanyol. I en aquest sentit, és el moment 
que estenc la mà als companys del Partit dels Socialistes de Catalunya perquè no 
només diguin que no hi estan d’acord, sinó perquè ara –ara–, a dos dies abans que 
ens apliquin aquest 55, no poden legitimar, no podeu legitimar, companys socialistes, 
res que tingui a veure amb aquest 155. I per això passa que, des del nostre punt de 
vista, feu un moviment clar per dir que no s’avala això. I no s’avala això no vol dir 
només dir-ho, sinó que vol dir també fets. 

En definitiva, nosaltres ens posem al servei, com hem fet sempre, dels gironins i les 
gironines, per les urnes, per la democràcia, pels drets col·lectius, per les llibertats del 
poble de Catalunya, que no venen emparats per la Constitució espanyola, sinó que 
venen emparats pel desig col·lectiu de ser un poble. I que són previs, aquells dies hem 
vist que feia quaranta anys de l’arribada de Tarradellas, que va representar 
precisament el fil històric d’una Generalitat que no neix l’any 1978, no, neix molt abans.  

Per tant, ens posem a treballar, continuem treballant perquè ara sí, ara sí, i malgrat la 
força i l’autoritarisme d’alguns, proclamem la república catalana que aquest poble es 
mereix i que aquesta ciutat també va votar el dia 1 d’octubre. Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Maria 
Mercè Roca. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
parlem de violència. Qui utilitza la força i la violència ja ha perdut. Un pare que pega un 
fill ja ha perdut. Per tant, l’1 d’octubre l’Estat espanyol va perdre i l’independentisme va 
guanyar. 

Qui exerceix la violència, encara que no sigui física, també ha perdut, perquè és 
violència al cap i a la fi. I ara mateix l’Estat espanyol imposa als catalans tota mena de 
violència: amenaces, retalls de llibertat, presons, ocupacions de carrers per les forces 
de l’Estat. Tot això són violències. 

De fet, el 155 és un article violent en ell mateix. Per tant, l’Estat espanyol ha perdut i 
ha perdut i ha liquidat les resquícies de democràcia que li podien quedar. Van ser –
com ha dit en Lluc Salellas– molt violents a la ciutat de Girona, i jo ara estic veient que 
s’acaba de votar al Congrés una proposició no de llei en què s’ha expressat el suport a 
la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, i m’agradaria molt –esperem, vaja– que aquesta 
exaltació d’aquests cossos, doncs, no hagi estat votada per diputats socialistes. 

Violència, doncs, i dignitat. Parlem de dignitat: la dignitat porta implícit el respecte i és 
la dignitat i el respecte que portàvem els milions de persones que hem sortit tantes 
vegades al carrer, que ens hem manifestat pacíficament i que hem defensat els 
col·legis el dia 1 d’octubre sense tenir por, i de les persones que hem fet minuts de 
silenci per demanar que Jordi Cuixart i que Jordi Sànchez surtin de la presó. 

Aquestes persones tenen dignitat, lluitem pacíficament per una idea, no per una 
bandera, com a vegades hi ha gent que diu: «És que lluiteu per una bandera, què 
esteu fent per una bandera?» No, nosaltres no lluitem per una bandera; lluitem per una 
idea i ens deixem pegar per una idea, que és que volem canviar el sistema perquè la 
gent visqui millor. 

I la dignitat no té res a veure amb la legalitat; la dignitat està per sobre de la legalitat, la 
dignitat té a veure amb la moral: es té moral o no se’n té. I qui no és digne ni és moral 
és el règim, les detencions, els empresonaments, els cops, les amenaces, les 
retallades de llibertat, les vexacions, sobretot a les dones –sobretot a les dones–, el 
dia 1 d’octubre van ser encara més castigades, són fruit d’un règim profundament 
immoral, radicalment immoral, que menteix, que manipula, que utilitza la força, que 
humilia i que té a l’ADN una voluntat aniquiladora cap al poble català. Ho deia 
Machado, deia: «España desprecia cuanto ignora.» No ens coneixen i, per tant, ens 
volen fer desaparèixer. I un escriptor espanyol, gallec, que crec que és l’únic escriptor, 
l’únic intel·lectual que ha apostat decididament per la nostra causa, que és Suso de 
Toro, deia una cosa molt interessant, deia: «El que ha fet el procés ha estat despullar 
el règim i mostrar-lo tal com és: autoritari, militarista, ranci i antidemocràtic. És a dir, 
immoral.» 
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I per acabar, la idea aquesta de declarar aquestes dues persones, el senyor Enric Millo 
i el rei Felip VI, persones non gratas, que sabem perfectament que és una cosa que té 
un cert grau de duresa. Per què? Per què? Doncs, molt senzill, perquè segons ells 
nosaltres som seus –nosaltres som seus–, per tant, ens han de protegir, i no només no 
ens han protegit, sinó que ens han tirat als peus dels cavalls i no han tingut cap mena 
de mirament. I, per tant, han fet una cosa èticament reprovable, que és abandonar 
aquells a qui has de protegir. I una paradoxa molt important: el dia 1 d’octubre també 
va rebre gent que va votar que no, vam rebre tots, però els que volien votar que no, 
doncs, també. 

I acabo, jo no sé si vostès han llegit un escriptor, el cardenal Mazzarino –parlo de 
molts anys, és una obra del 1684–, té una obra importantíssima que es diu Breviari 
dels polítics, que fa això precisament, donar consells als polítics. I n’hi ha un que a 
mi…, té molts anys, però a mi em sembla molt adequat, que diu: «Sigues prudent, no 
humiliïs ni ofenguis el contrari.» 

Moltes gràcies.     

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Com a 
portaveu de Convergència i Unió, faig meves totes i cada una de les exposicions que 
s’han fet per part de CUP - Crida per Girona i Esquerra Republicana - MES. 

Durant aquest Ple, i ara en aquest part final, hem sentit diverses vegades, no per boca 
d’aquests partits, la paraula «vergonya» i la paraula «dignitat». Fins i tot a la nostra 
alcaldessa se li ha dit que hauria de dimitir per dignitat i per vergonya, m’ha semblat 
sentir. Aquestes mocions justament el que fan és no voler tindre vergonya i voler tindre 
molta dignitat, perquè el que busquen aquestes mocions és explicar què és el que ha 
succeït, mentre enfront tenim un estat que a mi em recordava aquests dies una dita, i 
em permetran que els la faci en llatí, és molt curta, diu: Mundus vult decipi, que 
bàsicament el que estaven dient els règims autoritaris de Roma, que el que volien és 
que al poble li agrada ser enganyat. És el que ara fem servir aquesta paraula de la 
«postveritat». Però això ja és històric i ve d’abans. Quan es feien els circs 
s’acontentava la gent i se’ls amagava la realitat, el que volien era amagar-los la veritat.  

I aquestes mocions han de servir avui per recordar el que ha succeït, no només 
aquests fets que hem viscut en primera pell aquí a Girona –aquí a Girona–, si no, d’on 
venim i què ha anat succeint els darrers anys. 

Molt ràpidament fer-los memòria: això no ve d’ara, fa molts i molts anys que portem 
reclamant l’oportunitat de poder expressar una idea i un pensament i poder votar. 
Resposta: menyspreu, fins i tot intent de ridiculització de quants érem a cada una de 
les manifestacions. Ceguesa absoluta. Quan al final vam dir que volíem votar i 
exerciríem un dret democràtic, ens van començar ja a amenaçar, però també volien 
ridiculitzar i parlaven de botifarrada, que anàvem a fer una botifarrada; un menyspreu 
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absolut a una voluntat d’una gent que es vol expressar. I quan arriba el dia i s’adonen 
que no només s’han equivocat, perquè va sortir el senyor Rajoy i va dir: «no hi haurà 
urnes» i urnes hi van ser-hi, «no hi haurà paperetes», paperetes van ser-hi i «no es 
votarà», i es va votar, van utilitzar el que li queda a qualsevol indigne per defensar una 
idea: la violència.  

I aquesta és la realitat, i a mi el que més em preocupa i el que més ens preocupa a 
tots nosaltres és que ara pretenen que això s’oblidi. I el que hem de ser forts amb la 
idea que això no s’oblidarà mai, i aquí a Girona s’oblidarà molt menys perquè ho van 
patir els nostres conciutadans. 

I, evidentment, això ha de comportar declarar non grata qualsevol persona que va 
ordenar i que va vetllar perquè allò succeís i no va sortir l’endemà ni a demanar 
disculpes. Aquesta és la realitat del que ha succeït. I per això una persona és non 
grata, perquè no sap reaccionar quan s’ha comès un error tan greu com apallissar els 
seus propis conciutadans quan volen exercir un dret fonamental que és votar i 
expressar-se. I això és imperdonable i això no s’oblida. 

Però és que a més jo tampoc oblidaré, cap de nosaltres oblidarem que un helicòpter 
ha sobrevolat Girona cada matí a partir de les onze recordant-nos, dient que estaven 
aquí. Què es pensen, que ho oblidarem? Què es pensen, que ho oblidarem? Que es 
pensen que no ens adonem que estem envaïts per gent que no té cap mena 
d’escrúpol? I a més, ens trobem després que surt el ciutadà Felip en un discurs de 
televisió on reforça la idea de «nosaltres i ells», del «¡a por ellos!». Quan era una 
persona que en principi hauria d’haver sortit a televisió intentant posar pau, intentant 
de ser àrbitre d’una situació. Perquè jo he sentit a dir molts de cops que estima molt la 
ciutat de Girona, una Girona que van apallissar i ni es va recordar d’aquests ciutadans 
que tant estima i que tantes vegades ho havia dit. 

Evidentment, això entenc que és imperdonable. Com també entenem que és 
imperdonable que un fiscal valori els fets en percentatges: 0,3 justifica que l’acció va 
ser correcta. Però què es pensa? Catalunya és la terra seva i que nosaltres som un 
simple número, bestiar, que ens poden numerar i dir si en sacrifiquem tres? Va dir un 
ministre: «Solo han pegado a tres.» Escolti, no perdonem ni que en peguin un, tres són 
massa, però és que aquí la sala d’urgències de la Clínica Girona va estar plena. I no el 
que deien algunes televisions manipulant la informació i pretenent, obviant la 
informació –aquesta postveritat que tant els ha agradat exercir–, no eren per crisis 
nervioses només, que també; era perquè tenien el cap obert, el cap obert perquè els 
havien apallissat. 

Sumat a això després ja ve el més surrealista de tot plegat: se’ls dona espai per al 
diàleg i diuen: «No, no, és que no parlarem amb vosaltres, si no renuncieu a tot, no 
parlarem amb vosaltres.» Realment pensen que aquest poble renunciarà al que vol i al 
que pensa amb l’amenaça? Jo crec que estan molt equivocats i això no és fer 
adoctrinament a la gent jove; no, no, no, això és la defensa d’una forma de pensar i 
creure en una societat tan diferent com la que estan proposant ells, aquella de «la vaig 
picar perquè era meva i perquè em pertany i, evidentment, no pot desaparèixer».  
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Fa molt poc sentia en una tertúlia d’aquestes que no hauria de mirar, segons la meva 
dona, que algú deia que havien creat un monstre a Catalunya. Tot això era 
l’adoctrinament i havien engegat un monstre. I em va vindre a la memòria una frase de 
Nietzsche quan parla de Déu, que diu que «l’única manera de destrossar un monstre 
és crear-ne un altre de pitjor», i l’han creat. I han creat el 155. I aquest monstre vol dir 
tornar a la dictadura, tornar a la televisió en blanc i negre, tornar no permetre de parlar 
català, tornar no permetre a respectar les tradicions d’un poble i quan una altra 
comunitat surt i diu: «No estem d’acord que facin això», li diuen: «Calla que tu també 
rebràs.» I al que no havia parlat li diu: «I per si de cas a tu també t’ho dic, recorda-ho.» 
A què estem jugant? 

Jo no estic adoctrinant i no estem adoctrinant ningú, això són fets, surten cada dia a la 
premsa. I, evidentment, quan ja a sobre t’engarjolen dues persones que en base i amb 
un criteri totalment pacifista i únicament que han volgut expressar una idea i l’expatrien 
de casa, els expatrien de casa, lluny de casa, que això moralment afecta molt la 
família, evidentment, reforcen aquesta idea que ens estem situant a les més crues 
realitats del 1955, senyor Salellas, evidentment. 

Per tot això, per no voler patir vergonya, perquè tenim dignitat i per respecte a una 
alcaldessa que ha estat amenaçada d’anar a presó i, evidentment, estarem al seu 
costat, doncs, demanem el vot favorable i que això no s’oblidi mai. Moltíssimes 
gràcies. 

(Alguns aplaudiments.)   

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, alguna 
intervenció? Senyora Veray. 

La Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé, efectivament, són quatre mocions, tres 
temes diferents, i, per tant, intentaré explicar sense esverar més del compte a ningú. 
No contestar, perquè sincerament els he de dir vostès tinc la sensació que es pensen 
que com que utilitzen cada tres paraules una és «democràcia», es pensen que 
finalment acabaran que serà veritat allò que diuen i no ho serà mai: la democràcia es 
basa en respecte a les lleis i a la legalitat vigent. I tot el que avui estem debatent, tota 
la situació que estem vivint té una causa principal i un inici que és que el president de 
la Generalitat s’ha situat al marge de la legalitat, al marge de l’ordenament 
constitucional i, per tant, al marge de la democràcia. I, llavors, tot el que se’n deriva del 
que ve dels famosos dos dies al Parlament de Catalunya, el 6 i el 7 de setembre, 
doncs, cau pel seu propi pes quan vostès intenten fer creure a tota una societat que la 
democràcia és el que vostès diuen perquè s’han fet unes lleis a mida i que els és igual 
que el Tribunal Constitucional hagi suspès i alguna ja l’hagi declarat inconstitucional, 
perquè vostès s’ho han cregut, perquè realment s’ho han cregut després d’escoltar les 
intervencions, que estan per sobre del bé i del mal, que saltar-se les lleis no té cap 
conseqüència i que tot el que els passa és perquè hi ha algú que ha decidit que 
políticament els vol fer molt de mal. Doncs, no, no.  
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Miri, el que va passar el dia 1 d’octubre jo crec que no agrada a ningú, que les imatges 
que vam viure ningú les hagués volgut, però que tenen sobretot, doncs, un origen, i és 
una ordre judicial d’una jutge que diu a la policia judicial, que el primer cos que actua 
com a policia judicial a Catalunya és els Mossos d’Esquadra, que no compleixen allò 
que la jutge els demana, que és que a les sis del dematí del dia 1 d’octubre els 
col·legis han d’estar tancats perquè el referèndum que es vol fer el dia 1 és il·legal i, 
per tant, no es pot celebrar. En aquell moment, els Mossos d’Esquadra no fan el que la 
jutge els ha ordenat –el cos sabrà, doncs, les conseqüències que tindrà en relació amb 
no haver obeït una ordre judicial– i, a més, demanen ajuda els altres policies judicials, 
en aquest cas a Guàrdia Civil i a Policia Nacional, que actuen com a policia judicial a 
Catalunya després dels Mossos d’Esquadra. I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil va a 
fer la feina que els han dit que han de fer, que és l’ordre judicial, que és que el 
referèndum no es pot celebrar.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, silenci, si us plau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Hi ha un responsable que durant tot aquest 
temps no ha fet una crida només a la desobediència i una insistència que la gent anés 
a votar el dia 1, sinó que demana que vagin a resistir-se que la policia judicial pugui fer 
la seva feina, i, per tant, pugui actuar en relació amb aquella ordre judicial. I aquest 
màxim responsable és el president de la Generalitat, el senyor Puigdemont; ell és el 
màxim i el gran responsable del que va passar el dia 1 i del que està passant els dies 
següents. 

Si algú en el seu vocabulari, que no en el meu, perquè he defensat sempre que 
nosaltres no som ningú per declarar non grat a ningú, ningú, per tant, en el seu 
vocabulari, no en el meu, si a alguna persona se l’hauria de declarar non grata a 
Catalunya és precisament al senyor Puigdemont, que és el culpable de la situació que 
avui estem vivint. I si alguna dimissió s’hauria de demanar precisament és la seva, que 
és qui ens ha portat a la situació que tenim actualment.  

Perquè actuar amb la hipocresia que actuen vostès, intentar fer creure a tota la 
població que una persona per ostentar en aquests moments un càrrec, com és el 
delegat del Govern, és el responsable d’un dispositiu policial de la policia judicial –hi 
insisteixo–, que ve donat per una ordre judicial i que un cos com els Mossos 
d’Esquadra no compleix, és totalment inacceptable. Igual com ho és intentar declarar 
persona non grata el rei Felip VI, que jo demanaria, per cert, que es parlés d’ell amb 
tot el respecte que es mereix, cosa que no ha fet el portaveu de Convergència i Unió 
d’aquest Ajuntament. Perquè si es parla de respecte i es parla de dignitat, doncs, en 
parlaré jo també –en parlaré jo també–, perquè el que haurien de fer és començar 
vostès a parlar amb respecte, eh?, cap als grups polítics que no pensem i no 
compartim les seves idees d’independència i de trencament de Catalunya amb la resta 
d’Espanya, perquè no ho ha fet cap de vostès.  

Per tant, com deia, amb el seu vocabulari és a un altre a qui se li hauria de demanar 
tot això que vostès demanen que se li apliqui al senyor Enric Millo i al rei Felip VI. Però 
no, vostès prefereixen una altra cosa, i aquí vaig a la dignitat i al respecte: vostès 
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prefereixen fotos amb Otegi o fotos amb altres persones del comando Madrid, com el 
senyor Rufián surt a les diferents xarxes.  

Doncs, mirin, saben què els dic?, que jo per l’única cosa que votaria que sí a declarar 
non grata una persona en aquesta ciutat és per algú que ha estat condemnat per actes 
terroristes i, per tant, que sí que té delictes de sang i sí que és un criminal (...). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, silenci, si us plau. Si 
us plau, els demano, si us plau que es mantinguin en silenci. Es mantinguin en silenci, 
si us plau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Per sort –per sort–, a Girona hi ha moltes i 
moltíssimes persones, no només a la ciutat de Girona, sinó a la província de Girona i a 
tot Catalunya, que seguim pensant que el senyor Millo i el rei són benvinguts i, per 
tant, que són persones molt grates per a tots nosaltres, i ho seguirem defensant i dient 
amb la veu ben alta. 

Vostès també presenten una moció que parla de… –un moment, eh?, perquè me 
n’han presentat tantes que ja…–, de suspendre l’autonomia. Miri, és que clar el títol ja 
de per si és mentida –és que el títol ja de per si és mentida: l’aplicació de l’article 155, 
que es pren la decisió després d’una paciència grandiosa en relació amb tots els 
requeriments i les peticions que s’han fet al senyor Puigdemont, i quan ja no hi ha més 
sortida, perquè ell segueix, segueix endavant a estar fora de la llei i al marge de la 
democràcia, es fa per recuperar l’autonomia i l’autogovern de Catalunya que vostès, 
juntament amb el president, es van carregar el 6 i el 7 de setembre al Parlament de 
Catalunya. I es fa… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): De veritat que… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Jo li demanaria, si no, que el fes sortir… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray…, disculpi. Jo sí 
que de veritat que els demanaria que mantinguéssim una miqueta de silenci, de veritat 
que és l’últim cop que li demano. Li demano, si us plau, que si tots estem mantenint la 
calma i el silenci, vostè estic segura que també ho pot fer. Gràcies. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Perquè l’objectiu de l’article 155, com els deia, 
és restablir la legalitat i la democràcia a Catalunya, recuperar l’economia, perquè 
vostès no en parlen, però més de 1.300 empreses ja han marxat de Catalunya arran 
d’aquest desafiament a la legalitat i, per tant, per a la inseguretat jurídica que els estan 
creant i per recuperar la convivència, que vostès se l’han carregada, i d’una manera 
que sincerament fica els pèls de punta i preocupa moltíssim, malgrat vostès no sé si és 
que no volen reconèixer-ho, no volen adonar-se’n o simplement estan disposats a 
sacrificar-ho tot, fins i tot la convivència dins d’una societat, per sortir-se amb la seva. I 
aquesta és la part que a mi em preocupa més –és la part que em preocupa més, és la 
part que em preocupa més–: famílies que entre ells no es parlen per culpa d’això, 
amics que han trencat i persones que en aquests moments no poden caminar 
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tranquil·les pel carrer perquè se les insulta i se les amenaça per pensar diferent i 
famílies que ho estan passant molt malament perquè els seus fills en el col·legi se’ls 
assenyala perquè els seus pares formen part d’un cos policial diferent del que vostès 
defensen, per tant, diferent dels Mossos d’Esquadra. Aquesta realitat, malgrat la 
vulguin negar, també existeix a la ciutat de Girona. I, sincerament, el que haurien de 
fer és també mirar-la i també ajudar que deixés de passar, i això no es fa –no es fa– ni 
cridant a la desobediència ni crispant més ni tensionant més i encara menys agafant 
megàfons i liderant manifestacions contra la Policia Nacional, com ha fet l’alcaldessa 
d’aquesta ciutat. 

I vaig ja per l’altra moció, que és la de… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Hauria d’acabar, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Acabo ràpid. Pel que fa, miri, al senyor Jordi 
Cuixart i al senyor Jordi Sánchez, que per cert el senyor Jordi Sánchez en el 
reportatge del 30 minuts, que és una mina d’or, diu textualment: «I ara a pel Millo.» 
Ens ha quedat clar, no? Ell dona l’ordre, vostès l’executen. I a més, l’AMI dona l’ordre 
a l’alcaldessa que sobretot presenti la moció. Doncs, ja ho saben tots els gironins: qui 
ha dit que s’havia d’anar pel delegat és el senyor Jordi Sánchez, president d’una de les 
entitats independentistes, no votat per ningú i menys pels gironins i les gironines. 
Detall a tenir en compte. 

Però, com deia, una jutge, també una jutge ha decidit com a mesures cautelars, 
perquè estan investigats per un possible delicte, doncs, que havien d’estar a presó, no 
pel que pensen, no, pels seus actes del 20 i el 21 de setembre davant de la conselleria 
d’Economia. Per tant, vostès poden seguir insistint, que ha sigut per les seves idees, 
que se’ls assenyala per les seves idees, que se’ls posa a la presó per les seves idees, 
però la realitat és una altra: hi ha una jutge, hi ha una jutge de l’Audiència Nacional la 
qual ha dictat mesures cautelars per a aquestes dues persones i no per a unes altres. 
O les mesures cautelars per a les altres dues, en aquest cas per a dues persones del 
cos dels Mossos d’Esquadra, han sigut diferents. Totes pels seus actes, cap per com 
pensa. 

Els únics –i acabo, senyora alcaldessa, li ho prometo–, els únics que estan 
assenyalant i que estan volent posar al centre de la diana de tothom una persona per 
com pensa, que és diferent a vostès, són tots vostès fent-ho amb el delegat del 
Govern, amb el senyor Enric Millo. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Mirin, les mocions que ens 
presenten avui de manera conjunta no deixen de ser un recull d’imprecisions 
calculades i manipulades que comencen a ser habituals i, com ja sabem, poc els 
agrada escoltar. 
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Mirin, per nosaltres l’1 d’octubre va ser un dia realment trist, creiem que un dia trist per 
la democràcia espanyola, un dia trist per als catalans, però també un dia trist per a la 
resta d’espanyols i trist sobretot per la fractura social que es va dur a terme aquella 
jornada i que els puc assegurar que tardarà molt de temps a cicatritzar. 

També els diem que aquestes mocions que ens presenten avui per la porta del darrere 
fan de tot menys ajudar a la concòrdia i ajudar a calmar aquesta fractura social. Les 
responsabilitats d’aquella jornada les hem de buscar ni més ni menys en un president 
que sabent què passaria va decidir posar en risc la convivència i el benestar de tots els 
ciutadans. Per nosaltres el principal responsable és el senyor Puigdemont per cometre 
actes il·legals, suspesos pel Tribunal Constitucional, i encoratjar aquesta fractura 
social en la societat catalana, de la qual en són un reflex inequívoc tots els fets 
succeïts i els enfrontaments entre els diferents cossos policials. 

Mirin, nosaltres tenim clara la diagnosi de com hem arribat fins aquí, i els puc ben 
assegurar que no ha estat de casualitat; ha estat perquè alguns partits a nivell nacional 
no han tingut en compte el nacionalisme i el populisme i han preferit mirar cap a un 
altre costat sense portar cap tipus de solució. Nosaltres, des de Ciutadans, fa molts 
anys que venim advertint que el nacionalisme s’estava apoderant de tots els ressorts 
(...) del poder a Catalunya, del relat hegemònic a Catalunya. Perquè els haig de 
recordar, per si no ho sabien, que el nacionalisme és la xarxa clientelar i corrupta de 
Catalunya.  

Aquests partits s’havien… (alguns aplaudiments), aquests partits els diem que hem 
arribat fins aquí junts i que compartim els seus valors democràtics, però que nosaltres 
no seguirem en l’error, creiem que el futur pacte per no concedir més privilegis als 
partits nacionalistes, que el futur pacte per renovar el projecte comú espanyol, amb 
ferms valors constitucionals i democràtics, i que el futur no passa en absolut ni de lluny 
per pactar ni amb el senyor Junqueras ni amb el senyor Puigdemont, perquè no són 
les persones adequades per garantir ni la igualtat ni la llibertat de tots els catalans i de 
la resta d’espanyols. Perquè ja ho han demostrat, perquè ells el que volen és saltar-se 
les lleis i donar un cop a la democràcia, perquè el nacionalisme i el populisme són els 
enemics d’Europa. Ho repeteixo per si no m’han sentit: el nacionalisme i el populisme 
són els enemics d’Europa, són els que ens separa entre bons i mals catalans, són els 
que assenyalen els que pensen diferent, són les ideologies que de la convivència no 
en fan un valor, sinó que en fan un problema. 

Creiem que cal reconstruir el projecte català, espanyol i europeu, però cal evitar –com 
he dit– cometre els mateixos errors. Creiem que la mediació de la comunitat 
internacional ja l’estem veient dia a dia: la lògica s’imposa i no hi ha dia que passi que 
no ens diguin que aquest és un tema intern i que, per tant, s’ha de resoldre dins del 
marc legal i, aquest paraula que tant els agrada, constitucional. 

Mirin, nosaltres, a Ciutadans, creiem en la convivència, creiem en la llibertat, creiem en 
la unió, creiem també en la igualtat i per això l’únic que podem fer és mirar als ulls dels 
catalans i de la resta d’espanyols i dir-los que hi ha esperança, dir-los que hi ha futur, i 
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aquest futur passa per no cometre els mateixos errors i per reconstruir sobretot el 
projecte comú.  

Mirin, ens vam aixecar després del 23-F, ens aixecarem després de l’1 d’octubre i 
sobretot ens aixecarem després de la seva declaració d’independència. I ho farem 
amb democràcia, ho farem amb fermesa, ho farem amb principis i ho farem sense 
deure res a aquells que trenquen la convivència i que se salten les lleis. Perquè, mirin, 
nosaltres, a Ciutadans, sabem com guanyar els nacionalismes hegemònics. Mirin, jo li 
dec la democràcia als meus avis i als meus pares i vull un país per als meus fills on no 
es tracin línies divisòries entre veïns, entre amics, ni molt menys entre famílies. 

Mirin, aquests dies, davant del que està fent el nacionalisme, creiem que cal ser 
prudent i moderat, però també creiem que cal coratge i valentia. I saben per què, 
senyors? Perquè tenim la raó, perquè tenim la democràcia al darrere, perquè tenim la 
Constitució i perquè som un país democràtic, i els guanyarem a les urnes, que els 
quedi molt clar, però els guanyarem a les urnes de debò. Així que ha arribat l’hora de 
dir sense complexes que aquí hi haurà eleccions autonòmiques amb garanties per 
tenir un nou parlament dins de la legalitat, dins de la llei i per dialogar. Sí, han escoltat 
bé, per dialogar, però no amb aquells que vulguin estar fora de la llei, que vulguin estar 
fora del marc constitucional, sinó per dialogar amb els demòcrates. Perquè per si no 
els ha quedat clar, des de Ciutadans estem al costat de les institucions municipals, 
estem al costat de les institucions a nivell provincial, també al costat de les institucions 
a nivell autonòmic, però sempre que aquestes tinguin com a marc d’acció i sobretot 
actuació la Constitució i la legalitat vigent. 

Miri, la legitimitat, precisament, d’aquestes institucions de les quals els estava parlant 
es basa en el principi de legalitat i si vostès incompleixin, diguin, què els podran 
demanar als nostres conciutadans? Diguin, quina legitimitat tindran? Realment, vostès 
es prenen la política com una cosa seriosa o se la prenen com un resum de titulars 
populistes? Perquè, escoltin, escoltin, que no és el mateix presos polítics que polítics 
presos. 

Mirin, a Espanya no tenim polítics presos, que no els tenim; el que tenim són dos líders 
que han fet de polítics provant de tenir una legitimitat que no els corresponia. Per tant, 
si aquestes dues persones volen fer de polítics el que han de fer és presentar-se a 
unes eleccions. Ara per ara, el que són els senyors Cuixart i Sànchez són dos 
sospitosos a qui per decència un ajuntament no havia de mostrar absolutament mai el 
seu recolzament, ja que estan enmig d’una causa judicial oberta. Per favor, que el que 
no podem criticar i provar de pressionar la justícia. Quan les sentències són al seu 
favor, llavors la justícia és neta, la justícia és noble, i quan aquestes sentències 
judicials no combreguen amb els seus preceptes, amb allò que vostès volen, la justícia 
és de cop bruta, la justícia és polititzada, la justícia és parcial. Per favor, però és que 
això no és gens seriós, de veritat. Si avui mateix –avui mateix– vostès han demanat 
empara al Tribunal Constitucional per l’aplicació de l’article 155, per favor!  

Mirin, jo tinc una pregunta: donaran vostès per bo el criteri del Tribunal Constitucional 
sigui quina sigui la seva decisió? Perquè això m’agradarà sentir-ho. De veritat, per 
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favor! On ha quedat el seny que abans tenien els representants polítics? De veritat és 
que algú pensa que el que està passant ajuda a algun tipus de suma? Vostès han vist 
com està la societat? Vostès han vist com està la política? Vostès han vist com està 
l’economia? Per favor, si només hi ha un responsable, i no fa pas gaire temps que 
estava assegut a la cadira que avui ocupa la senyora Madrenas. Per tant, si us plau, si 
a vostès els queda una mica de vergonya, reprovin l’actuació del president 
Puigdemont. 

I una pregunta directa abans d’acabar la meva intervenció a la portaveu del Partit 
Socialista. Senyora Paneque, ens agradaria saber sincerament si vostè subscriu les 
paraules del representant de la CUP o subscriu les paraules que jo ara li diré –cito 
literalment–: «Fins l’últim moment intentarem evitar el 155, demanarem a en Carles, 
president Puigdemont, que retorni les institucions a la legalitat i que convoqui 
eleccions.» Paraules dites per la seva companya Eva Granados. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, si de cas, té la paraula la 
senyora Sílvia Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Senyora Pujola, aprofitant i així ja li 
responc… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi un moment. Si us plau, 
si us plau, els demano silenci, si us plau. Moltes gràcies. Senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quina llàstima, senyora Pujola, i quina 
oportunitat perduda que en un moment tan dramàtic i tan complicat com el que estem 
vivint a Girona i a la societat catalana hagi estat incapaç d’exposar els seus 
arguments, igual que ha expressat la senyora Veray, sense necessitat de teatralitzar, 
que ja l’únic que ens faltava és que ens tornessin a ensenyar el passaport al Ple de 
Girona. Això és l’únic que li penso respondre a la pregunta que m’ha fet. 

I continuaré dient que com a catalana i socialista, que són les dues identitats que em 
fan qui sóc, avui expresso en nom propi, però també el sentiment general de milers de 
socialistes de Girona que ens han donat suport a aquest grup municipal. I direm, 
primer, que condemnem de la manera més dura i taxativa l’actuació de les forces de 
seguretat de l’Estat a Girona el dia 1 d’octubre. Vaig fer tot el que va estar a les meves 
mans per tal que la gent que volgués i la que no volgués votar ho pogués fer en pau. 

Els recordo també que les àrees on tinc responsabilitat directa es varen comportar de 
manera exemplar amb tothom. I vull dir-los que tinc constància que a molts col·legis 
electorals també hi varen anar companys socialistes, en especial després de veure 
amics i familiars patir la brutalitat de les imatges recordades avui amb enorme tristesa. 

Segon, que condemnem l’empresonament de Jordi Cuixart i de Jordi Sànchez, 
presidents de les entitats catalanes d’Òmnium i de l’Assemblea Nacional de Catalunya, 
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i n’exigim també la llibertat immediata. Compartim que hi ha una vulneració de les 
llibertats de les persones i que caldria una rectificació immediata. 

I, finalment, condemnem també l’aplicació de l’article 155 a Catalunya: res no justifica 
intervenir les nostres institucions, el nostre autogovern, pels quals tant hem treballat i 
lluitat, en un país que ens el sentim tan nostre com qualsevol independentista. L’Estat 
si no vol acceptar la independència de Catalunya ho pot fer sense acumular greuge 
rere greuge contra Catalunya.  

Ara bé, de la mateixa manera i tal com diu Josep Fontana, que és una de les ments 
més brillants del país, historiador i pròxim o defensor del projecte independentista: «No 
ens trobem en un conflicte entre bons i dolents, més o menys –continua– la meitat del 
país no és independentista i el futur ha de ser de tots i de totes. És també netament 
democràtic dir que si es necessiten dos terços del Parlament per tocar una sola coma 
de l’Estatut, la legalitat catalana no permetia saltar-se’l del tot com es va fer el 6 i el 7 
de setembre.» 

La institució de la Generalitat té el deure sagrat de representar el conjunt de la 
ciutadania i permeteu que us digui que el que fan malament els uns no justifica en cap 
cas el que fan després pitjor els altres. Hi ha molts pensadors catalanistes que han 
advertit que la societat catalana s’està fracturant, i és cert. La premsa d’aquest país 
està advertint que hi pot haver un conflicte civil i sigui el que sigui aquest país en el 
futur, independent o no, hi haurem de poder ser tots. I en aquest sentit, estirar els 
arguments fins a l’infinit cap als extrems no és gens positiu. 

Avui es presenten en aquest plenari mocions diferents, crec que he expressat 
clarament el nostre posicionament sobre el que se’ns pregunta. Però en totes s’utilitza 
la mateixa fórmula, situar punts on els socialistes no podem estar d’acord al costat 
d’altres que compartim plenament. Estem en contra del 155 en qualsevol cas, però no 
som independentistes. Detestem que s’hagi empresonat Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 
però no creiem que aporti res de positiu dir «còmplices de la dictadura» a qui no hi voti 
a favor. I això és el que ens hem trobat avui i ens hauria agradat que fos d’una altra 
manera. 

Al final, aquests dies s’ha parlat molt del Govern d’aquesta ciutat i això, doncs, té una 
importància per als ciutadans i ciutadanes de Girona, i finalment serem els regidors de 
govern i l’alcaldessa qui així ho decideixi, però vull que sàpiguen tots vostès, i 
l’alcaldessa sobretot, que el que tindran sempre per part nostra, d’aquest grup 
municipal, és la lleialtat institucional com a regidors i regidores d’aquest Ajuntament. 

Les opinions expressades avui no són per tot això ni pel que s’ha dit del Govern 
aquests dies; són per reivindicar que demà a Girona hi ha d’haver tots els 
independentistes, els socialistes, la gent del Partit Popular, la gent de Ciutadans i de 
tots els altres partits, i aquesta sí que per nosaltres és absolutament l’única qüestió 
principal. Gràcies.   
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara els grups 
proposants tindrien un breu, si és que ho creuen necessari… No? D’acord. 

Doncs, permetin-me abans de passar a la votació, però, efectivament, seré molt breu, 
perquè els tres grups, els tres portaveus s’han expressat perfectament i crec que han 
expressat a la perfecció el sentiment de molts, de tants.  

Després d’escoltar la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque, permetin-me que li ho agraeixi, 
no sabia el sentit de la seva intervenció. I no puc dir que m’hagi sorprès, perquè és 
cert que al llarg d’aquests dies de forma pública havia mostrat el seu compromís amb 
la democràcia, després amb el dret a vot, tot indicant, evidentment, com és ben 
legítim, el no estar d’acord amb la independència, però sí amb el dret a expressar-se 
per part de tots els catalans. També li agraeixo aquesta condemna –i tant, no ho 
dubtava i que ja ho havia esmentat– per l’empresonament d’aquests dos líders 
d’aquestes entitats, homes pacifistes i de bé, i que només van fer que treballar per un 
futur millor per al país de tots, però de forma civilitzada. I, en fi, doncs, que li agraeixo 
molt i que ho hagi dit així públicament. 

Per altra banda, no em volia allargar massa, l’únic és en certa part un missatge positiu, 
sentint les portaveus del Partit Popular i de Ciutadans: demostren molta por, 
demostren molta feblesa, l’acaben de demostrar en la forma com s’han dirigit a tots 
nosaltres. Jo quasi que ho deixaria aquí, perquè, la veritat, arriba un punt que ja no 
ens ve bé que ens expliquin històries. Et fa mal a les orelles sentir parlar de 
democràcia, de legalitat…, d’aquests conceptes que es pressuposen com a dignitat 
d’una societat i que la veritat que precisament vostès, doncs, amb les seves 
actuacions demostren que no creuen en absolut el que suposa realment la dignitat de 
les persones i la defensa dels drets fonamentals més essencials de tots i cadascun de 
nosaltres. Doncs, la veritat ja és que ens és una mica igual les seves històries i les 
seves fórmules que vostès s’autoinventen per –suposo– intentar mirar-se al mirall cada 
dia al matí quan han de defensar depèn de què, que crec que ni vostès mateixos s’ho 
creuen. 

En fi, m’ha parlat –i acabo– al principi la senyora Veray concretament de si he perdut o 
no la vergonya; ja li ho dic, s’equivoca –s’equivoca–, però sí que hi ha una cosa que he 
perdut i la vaig perdre l’1 d’octubre, i vaig perdre la por –vaig perdre la por. Confesso 
públicament, li ho confesso, li confesso que he perdut la por; li confesso que no 
oblidaré mai el que va passar l’1 d’octubre, li ho confesso. Li confesso que no oblidaré 
mai la violència jurídica amb què ha estat actuant el Govern del PP, li ho confesso. Així 
com també li confesso que cap dia, cap vespre quan me’n vaig a dormir, puc oblidar 
que hi ha dues persones dignes i que només han cercat la pau empresonades molt 
lluny d’aquí. Li ho confesso. Li he de confessar que no oblidaré mai la humiliació amb 
què pretenen vostès sotmetre’ns amb l’aplicació d’aquest article 155 i li confesso, com 
li deia al començament, que hem perdut la por, i que ara quan facin tot això resulta que 
no ens trobaran agenollats, ens troben dempeus –ens troben dempeus. 

I després de confessar-li tot això, també li prometo que no permetrem que facin res de 
tot això. I amb això acabo. 
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(Alguns aplaudiments.) 

Si els sembla, podem passar a la votació. Ara, és cert que hi ha quatre votacions 
diferents. (Comentaris de fons.) No, senyora Veray, no té…, no, senyora Veray, si us 
plau, es remeti a això, no em faci ni mig comentari de cap altre tema. Digui. 

(La senyora Veray parla de fons.) 

Sí, ara li aniré indicant cada una.  

En primer lloc –en primer lloc–, votaríem la moció conjunta que hem presentat els 
grups de CiU, Esquerra - MES, CUP - Crida per Girona relativa a la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya, és a dir, de l’aplicació de l’article 155. D’acord? 

Vots a favor d’aquesta moció? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i els vots en contra dels grups municipals Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció conjunta 
que presenten en relació amb la suspensió de l’autonomia de Catalunya els grups 
municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana - MES i CUP - Crida per 
Girona. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la moció núm. 23 de l’ordre del dia 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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
Vots en contra:  
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
següent moció, que és la que finalment hi ha una esmena i és presentada 
conjuntament pel Grup Municipal de CiU i també d’Esquerra - MES, relativa a la 
condemna sobre els fets ocorreguts el dia 1 d’octubre. D’acord? 

Vots a favor de la moció?  
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, 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, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció 
presentada conjuntament pels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana - MES, en relació amb els fets ocorreguts el dia 1 d’octubre. 
 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la moció núm. 24 de l’ordre del dia 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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
Vots en contra:  
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En tercer lloc, votaríem la moció 
també proposada pels grups de CiU i d’Esquerra - MES, que tracta la condemna per 
l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, el senyor Jordi 
Sánchez, i d’Òmnium Cultural, el senyor Jordi Cuixart. 

Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
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Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, 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, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció 
presentada conjuntament pels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana - MES, en relació amb l’empresonament dels presidents de l’Assemblea 
Nacional Catalana, senyor Jordi Sánchez, i Òmnium Cultural, senyor Jordi Cuixart.  

 

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la moció núm. 25 de l’ordre del dia 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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, 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. 
Vots en contra:  
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I en darrer lloc posaríem a 
votació la moció que presenten els grups municipals Esquerra - MES i CUP - Crida per 
Girona de rebuig a la repressió policial el dia 1 d’octubre. 

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
(aplaudiments.) 

Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
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Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots en contra 
dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat 
per un membre, la moció presentada conjuntament pels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES i CUP - Crida per Girona de rebuig a la repressió policial del dia 1 
d’octubre. 

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

VOTACIÓ: 

Sotmesa a votació, la moció núm. 22 de l’ordre del dia 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 i Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Abstenció: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Vots en contra:  
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vázquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

26. PRECS I PREGUNTES 

I ara entraríem a la part de control, però m’agradaria informar-los que atès que tinc 
aquesta potestat i que ha sigut un ple dens, a les dotze el suspendríem, i si queden 
preguntes per respondre nosaltres, diguéssim, els les contestaríem per escrit o podem 
quedar posteriorment i, guaitin, jo entenc que han de fer preguntes… O si creuen que 
ho poden fer per escrit més endavant o, si no, a la part de control… Els ho deixo a la 
seva mà, estem tots una mica cansats… I, per tant, facin, no vull…, però que a les 
dotze sí que finalitzarem aquest Ple. O si de cas vagin a la idea a fer les preguntes i 
intentarem respondre ben ràpid. D’acord? Digui, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Entenc tot, a part de control, precs i preguntes, 
tot junt, senyora Madrenas? 

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



162 
 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): D’acord, jo vaig molt ràpid, jo li faig un prec: retiri 
el dos oficis que ha fet, un trencant relacions amb la Casa Reial i l’altre trencant 
relacions amb la Policia Nacional, amb la Guàrdia Civil, amb la Delegació del Govern i 
amb la Subdelegació del Govern, perquè firmant aquests oficis sí que demostra vostè 
feblesa i por, encara que digui després que l’ha perduda. 

I, miri, jo li confessaré una cosa: jo no he tingut mai por, no l’he tinguda, no l’he pogut 
perdre perquè no n’he tingut, malgrat m’amenacin, malgrat m’insultin, malgrat 
m’intimidin i em facin tot això perquè calli. No ho aconseguiran, no ho han aconseguit 
fins ara i no ho aconseguiran tampoc a partir d’avui. 

Per tant, jo li demanaria que vostè com a alcaldessa intentés fer alguna cosa perquè la 
convivència en aquesta societat es recuperi i no se segueixi trencant. Si no és capaç 
de fer-ho, insisteixo, i li faig el mateix prec que li he fet abans, dimiteixi, presenti’s per 
liderar l’ANC o Òmnium i des d’allà digui el que vulgui, però no utilitzi l’Ajuntament, 
l’Administració de tots, de tot els gironins independentistes i no independentistes, per 
fer política, que és el que està fent. 

I acabo, deixi d’utilitzar les xarxes socials d’aquest Ajuntament per esbombar el 
missatge independentista, ho faci des del seu, no des dels dos institucionals, 
ajuntament i alcaldessa de Girona, perquè està fallant a molts i molts gironins i 
gironines. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Per part de Ciutadans, 
digui, senyor Vázquez. 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, un prec al senyor Alcalà. Senyor Alcalá, al 
carrer Riu Galligants hi ha una senyal que regula… la prioridad de paso al ser un paso 
estrecho. Se ve que se ha cambiado y donde se ha puesto ahora no se ve, porque 
está tapada por las ramas de los árboles. Le rogaría que se pusiera en un lugar más 
visible. Gracias. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Carrer Riu… 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Galligants, que hi ha el pas estret. Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Alcaldessa, considera vostè 
que decretar el compliment de les normes suspeses pel Tribunal Constitucional es 
troba dins de les seves atribucions de representació? Què opinen els seus socis de 
govern sobre aquest assumpte? Considera que ha desobeït les providències del 
Tribunal Constitucional a les quals es va advertir expressament els alcaldes i 
alcaldesses de Catalunya del seu deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que 
suposés ignorar o eludir la suspensió acordada i en particular de dictar en l’àmbit de 
les seves respectives competències acord o actuació alguna que permetés la 
preparació o la celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya? 
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Alcaldessa, l’article 87.1 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional disposa que 
tots els poders públics estan obligats al compliment del que el Tribunal Constitucional 
resolgui. Considera vostè que la seva forma de procedir ha respectat el marc legal al 
qual està subjecta com a alcaldessa d’aquesta corporació? 

Quin ha sigut el cost econòmic, alcaldessa, ocasionat com a conseqüència de 
l’obertura de centres de votació el passat 1 d’octubre? Aquests costos, alcaldessa, 
aniran a càrrec de tots els gironins, les gironines o els pagarà vostè –o els pagarà 
vostè–, alcaldessa, de la seva butxaca, tal com han dit que faran altres alcaldes 
catalans, com el de Sant Feliu de Pallerols? 

Han donat ordres expresses, alcaldessa, a la policia municipal perquè no complissin 
amb les instruccions de la Fiscalia Superior de Catalunya per investigar qualsevol fet 
encaminat a organitzar el referèndum il·legal i intervenir els efectes o instruments 
destinats a preparar-lo o a celebrar-lo? 

Han facilitat vostès, alcaldessa, les dades del cens electoral del municipi a la 
Generalitat de Catalunya per a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre? 

I acabo, alcaldessa, serà una política habitual de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament agafar 
un megàfon, incomplir la normativa de sorolls i fer escraches contra totes aquelles 
institucions amb les quals vostè ha trencat relació? Gràcies. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Solament una pregunta: com està l’informe que van encarregar a aquella empresa 
externa sobre el tema del Trueta? Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Costa… 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, a 
veure, un tema d’il·luminació és el que porto, perquè hi ha molts punts de la ciutat que 
hi ha molt poca llum. Per exemple, a l’Espai Jove del Güell, a la nit, quan surts a fora 
no hi ha il·luminació; a la universitat, aquí a dalt a Sant Domènech, tampoc n’hi ha; a la 
plaça Constitució, hi ha poquíssima llum. Hi ha molts punts de la ciutat on manca la 
il·luminació i això ho fa bastant perillós. Davant de la seu de la Generalitat, el mateix. 
Això sí que ho podríem parlar amb el Govern de la Generalitat a veure si es podria fer 
a mitges. 

Vull dir, aquells punts sobretot més sensibles perquè és d’entrada i sortida de gent 
jove o d’infants haurien de tenir més cura que hi hagués més llum. 

I després una altra qüestió i ja acabo. A veure si s’han fet gestions sobre els sorolls 
denunciats pels veïns a les obres del TAV…, ai, del TAV; de les obres de l’andana del 
convencional que es feien a la nit. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. En primer lloc, el 
prec que, si us plau, no posin un ple d’ordenances amb la resta de ple d’aquesta 
manera, perquè ara ens troben en la situació que és que ens diuen que respondran o 
hauran de respondre per escrit. Des del nostre punt de vista, perdem la capacitat 
interessant que això quedi enregistrat, que això quedi en una acta d’un ple. És a dir, 
que les preguntes no són només perquè vulguem preguntar-los, ja els preguntem 
coses, sinó també les fem aquí amb un altre sentit, que avui per l’organització d’aquest 
Ple no serà possible. 

Segona, hem vist que l’Ajuntament pagarà un any més el pis, la seu de l’Associació 
Sant Narcís Sud, cosa que ens sembla molt bé. Però ens agradaria saber quan se’ns 
explicarà per què algunes associacions de veïns han d’anar via pressupostos 
participats i algunes associacions de veïns, diguéssim, assumeix l’Ajuntament l’espai 
físic pagant-lo des de l’Ajuntament, i si hi ha previsió que tothom s’acabi pagant des de 
l’Ajuntament sense els pressupostos participatius o no. 

En segon lloc, hem vist que destinem 6.000 euros a un congrés biennal que es fa a 
l’Argentina en col·laboració amb la UdG, és a dir, que donem 6.000 euros a la UdG per 
a un congrés que es fa a l’Argentina, que és un biennal. Era per vejam si ens podien 
explicar per què donem 6.000 euros a un acte que es fa a Buenos Aires. 

Llavors, hem vist que hi ha 7.235 euros pressupostats per a veïns que han estat 
afectats per les obres de llarga durada del tren d’alta velocitat al sector de Sant Narcís 
que no s’han utilitzat, és a dir, que retornen a la bossa de l’Ajuntament. Això està 
aprovat en una junta de govern. Ens agradaria saber per què i si els han demanat, si 
és que hi ha prou publicitat, perquè jo estic convençut que es demanarien, i, si no, si 
podeu garantir que aquests 7.235 euros es destinaran a algun projecte que tingui a 
veure amb el parc Central com a mínim, perquè tindria sentit. 

Hem vist que hi ha hagut canvis en la reparcel·lació del projecte de la Clínica Girona a 
la carretera Barcelona, això també en una junta de govern. Ens agradaria saber si en 
algun moment se’ns asseurà a explicar-nos els projectes de la clínica…, no de la 
clínica, sinó de la remodelació de la carretera de Barcelona, com avança i si no 
avança. 

I, finalment, hem vist que s’han donat les subvencions pel que fa a entitats de cultura 
popular relacionades amb fires, ens agradaria saber si aquestes compleixen les 
expectatives de les entitats, si es mantenen les de l’any anterior i si es podrien 
incrementar de cara a futurs anys per a, lògicament, Fal·lera, Diables, Marrecs, que 
són les que tenen aquestes subvencions. 

I l’última, que és una pregunta, és: es va aprovar una moció al voltant de l’inici de la 
retirada de les plaques relacionades amb el franquisme a la ciutat, si és que s’ha fet 
algun tipus d’acció en aquest sentit. 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Intentaré anar ràpid, a diferència del 
que han fet altres portaveus. Primer, obertura de l’edifici de la UNED: hem llegit un 
anunci al diari, parla, per exemple, d’una possibilitat d’ocupació de l’Agrupació Escolta 
Vista Alegre. Li hem demanat moltes vegades en aquest Ple, ens hauria agradat que 
ens ho comuniqués personal i no que ho haguéssim de veure al diari, tot i que avui ja 
s’ha fet manifest que és la seva manera de comunicar-se amb l’oposició. 

Ordenança de serveis funeraris, hem vist que hi ha un recurs ordinari contra la 
mateixa; ens agradaria que ens ho expliqués.  

Llavors, hem vist que s’havia aprovat un projecte que se titula Els consells d’infants i 
d’adolescents de Girona, fins i tot apareix el CEM en l’exposició de motius, però, en 
canvi, això no ho ha traslladat al CEM, l’aprovació d’aquest projecte. Ens agradaria 
com a mínim que ens expliqués exactament de què va… (comentaris de fons) Els 
consells d’infants i d’adolescents de Girona, és aprovació d’aquest projecte. Un decret. 

Llavors, li he fet una pregunta sobre la targeta del bus social, en vam parlar fa un 
temps, i era saber com estava i si havia evolucionat en algun sentit. 

També voldríem saber: al projecte Joventut es va reservar una partida, que era 
«Projecte de joventut - universitat», 50.000 euros. Era una part molt important de 
l’increment d’aquesta àrea i no en sabem res i estem, doncs, a finals d’octubre, ja 
quasi diria. 

I també del PLIA saber si hi ha algun informe d’avaluació de l’estat d’execució o és que 
està allà al calaix i no pensem fer res del PLIA. 

I, finalment, s’ha tancat l’accés a la zona esportiva per ocupació de Fira de Girona, no 
està previst això en el pla d’usos, aquest espai que s’ocupi per Fira de Girona. Ja que 
li deixen ocupar aquest espai que no està previst, com a mínim, agrairíem que 
s’habilités un espai per facilitar l’accés a aquesta zona esportiva. Sí que té un altre 
accés, però dificulta molt l’accés a la zona esportiva tallant aquell tros, que, a més a 
més, fa més d’una setmana que està tallat, quan les fires no comencen fins divendres. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Només una pregunta, i és en relació amb la plaça 
d’Espanya, a veure com està el projecte de remodelació. Em consta que el senyor 
Alcalà va dir que s’iniciaria un procés deliberatiu. A veure si s’ha fet o quins terminis 
tenim, etcètera. Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, també resumiré en una sola pregunta 
adreçada al regidor d’Urbanisme i Activitats, en relació amb una empresa que es diu 
Activity Point i que duu a terme una activitat econòmica a la via pública, concretament 
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a la plaça Figueres, i a prop de la Devesa, on promou l’activitat física en grups i sota 
una taxa. I, bé, hi ha veïns, sobretot del barri de Montilivi, que s’han queixat, doncs, 
d’aquesta ocupació de la via pública. Voldríem saber si això és una activitat regular i si 
està previst i si es podria evitar, com a mínim, aquesta afectació en els usuaris del 
parc, que també voldrien utilitzar-lo lliurement. Gràcies. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Molt ràpidament, només dues preguntes. Al 
carrer Nou del Teatre, que ho vaig preguntar, ara s’han acabat les obres de la plaça 
del Pallol, però aquell tall de carrer continua tan degradat com sempre, i a veure com 
es pensava arranjar. 

I la plaça Pallach ens agradaria conèixer si s’han arreglat les filtracions i si s’ha fet ja la 
recepció de les obres. Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies. Una sola pregunta. Com que 
no tindrà temps de contestar-me-la, ja en parlarem un altre dia si de cas. És que veig 
una informació de la Junta de Portaveus, Àrea de Promoció Econòmica, això del 
Modern, eh?, això del Feder. Realment tinc una mica de dificultat per entendre-ho: he 
sumat i restat –no sé si m’ha de respondre vostè o vostè–, en fi, que parlem un dia 
amb calma sobre els diners exactament que han arribat, si han arribat tots els diners 
que esperàvem, quants diners tenim i, en fi, com està tot. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, no sé si 
en contestem alguna… Doncs, va comencem i pararem. Queda res, queden set 
minuts, si volen ens estalviem… Alguna de ràpida. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Seré molt breu: 
senyor Salellas –se m’escolta?, sí–, nosaltres hem identificat les plaques censades de 
la simbologia franquista a les façanes privades i estem treballant a fer un document 
informatiu cap als veïns per explicar el significat d’aquestes plaques i també, a la 
vegada, estem explorant diferents fórmules per poder condicionar possibles 
subvencions en la retirada d’aquesta simbologia abans de nosaltres fer propostes de 
retirades. 

També us he de dir que sortirà a l’ordre del dia de la pròxima comissió, de la pròxima 
convocatòria del nomenclàtor. Gràcies i bona nit. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Sastre… Ah, no, disculpi, la senyora Elisabeth Riera també. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. La regidora Laia 
Pèlach havia demanat un tema sobre el projecte universitats: és un tema en el qual 
estem treballant ara mateix, hem parlat amb el rector, hem estat parlant amb la 
universitat, estem en curs de redactar un conveni. I sí, ja sé que estem a finals d’any i 
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estem posant les màquines en marxa per tirar-ho endavant. Crec que és un projecte 
que serà molt interessant i volem que sigui participatiu de la universitat a la ciutat de 
Girona. Jo crec que serà important i el posarem en marxa. Ja anirem informant del 
tema. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Referent a la 
pregunta que ha fet la senyora Ester Costa referent als treballs d’Adif, informar que 
tots els treballs que es realitzen en horari nocturn, d’acord amb l’article 7.3 del Decret 
176/2009, autoritzar aquests treballs correspon als ajuntaments, cosa que Adif no ha 
fet. En aquest sentit, se’ls ha requerit que aturin els treballs i que proporcionin la 
informació necessària per poder, si s’escau, autoritzar aquests treballs, informant-los 
també que no fer-ho suposaria una sanció econòmica. Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, seré breu. Senyor Granados, l’informe del Trueta, bé, 
del nou Trueta no el tenim encara. Sé que en breu. Quan li dic «breu», vull dir després 
de Fires tenim una propera reunió i suposo que ja serà per acabar de tancar. 

I al senyor Salellas, quant a les subvencions d’aquestes tres entitats que són Fal·lera, 
Diables i Marrecs, evidentment, aquest any s’han mantingut les subvencions igual. 
Estem amatents a les necessitats que puguin tenir aquestes entitats com a grans 
representants de la cultura popular i tant de bo l’any que ve poguéssim fer un petit 
increment de les subvencions, però ara per ara són les mateixes. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si la 
senyora Muradàs tenia algun tema. 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, perquè realment jo també estic una 
mica sorpresa en aquest Ple amb la pregunta que m’ha dirigit la senyora Laia Pèlach, 
perquè és que no sé si és vostè que no ha estat present quan s’ha parlat d’aquest 
tema o hem sigut els altres. O vivim en planetes diferents, sincerament. Perquè la 
constitució d’aquests dos consells s’ha fet en aquest saló convidant a tots els regidors 
d’aquest consistori. Ell Consell d’Infants, i el Consell d’Adolescents ara procedirem a 
constituir-lo. Bé, es va anunciar l’any passat. 

I el Consell Municipal d’Educació està plenament informat d’aquests projectes, perquè 
justament es van posar en marxa, i l’altre dia a la comissió permanent jo hi vaig fer 
referència, per ser un element més de dinamització i de participació d’infants i joves.  

Per tant, francament, senyora Pèlach, jo no sé quina pregunta m’estava fent. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Glòria Plana… 
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Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Del tema del PEC, sí que ens va arribar la notificació 
de la resolució provisional del PEC d’indústries culturals i creatives. Jo recordo que 
vàrem demanar, vàrem sol·licitar una subvenció d’una mica més de 4 milions d’euros, 
però que era conjuntament amb dues entitats més: una era l’Ajuntament, en aquest 
cas, de la Vall d’en Bas, i l’altra era Consell Comarcal de la Selva. 

És una mica complicat i rebuscat, però, en definitiva, el que se’ns concedeix 
provisionalment són 2.700.000 euros. D’aquests diners, una part que es considera no 
elegible era corresponent a aquelles dues entitats. També és veritat que una part de 
les dues nostres operacions, que són dues accions concretes, tampoc se’ns va donar. 
Això, què passa? Que redueix el que fa a la subvenció en total. Però d’aquests diners, 
un 40 per cent era el dedicat a inversió i era dedicat a l’obra que es referia ara vostè, a 
l’obra del Modern. Per tant, d’obra del Modern se’ns ha concedit provisionalment 
1.030.000 euros. Aquests diners ja són segurs.  

Hem presentat al·legacions, perquè per poder estirar més subvenció de les dues 
accions que a nosaltres no se’ns han concedit i, per tant, pujar també el que seria el 40 
per cent d’inversió. 

En definitiva, se’ns ha concedit 1.030.000 euros per a obra del Modern; per tant, això 
queda garantit per poder fer la tercera planta i els serveis comuns. Si de cas, ja li ho 
explicaré més bé. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): A nosaltres, senyor Salellas, no paguem el 
pis a cap associació de veïns, que m’ha semblat que era el que em preguntava, si 
pagàvem el pis de l’Associació de Veïns de Sant Narcís. No. Tenim un conveni amb 
l’Associació de Veïns de Sant Narcís per a la qual paguem els consums, com a altres 
associacions de veïns. 

Jo el cert és que Esquerra Republicana per escrit ens havia demanat feia temps un 
llistat d’aquests convenis, quines relacions i per quin import, i perdonin, jo tenia entès 
que quan responíem un grup municipal ho rebien tots. No? D’acord. Els faré arribar la 
mateixa informació perquè vegin el detall de cadascun d’aquests convenis. 

Només era perquè quedés clar que és un conveni de consums, d’aigua i llum. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si tenia 
res, senyor Berloso… 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Respecte a la senyora Pèlach, la qüestió d’aquí de 
l’edifici de la UNED: en cap moment he dit jo que l’obríem i tal. Simplement em varen 
preguntar com estava, vaig dir que en aquest moment està a urbanisme, que ha de fer 
la comprovació de l’edifici, que, en tot cas, per modificar, perquè és un edifici antic, vull 
dir, perquè estigui en línia de les ordenances actuals. I em van preguntar per què 
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d’allò, i vaig respondre que en principi està reservat per als escoltes de Vista Alegre, i 
després, vull dir, per a associacions que puguem…, o algun servei de l’Ajuntament. És 
tot el que he dit. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. No, respecte al senyor 
Salellas que em deia que no coincidís amb el Ple d’ordenances: és que aquesta 
vegada, bé, va ser una decisió política que es va decidir endarrerir el Ple, dues 
vegades es va decidir endarrerir, i jo m’he trobat que les ordenances tenen uns 
terminis i, per tant, si no ho portava avui o demà, eh?, també es podria haver fet un ple 
demà, però jo crec que això va ser la Junta de Portaveus qui ho va acabar després 
decidint, perquè jo vaig anar un per un a cada un dels regidors a preguntar-li. No?, vull 
dir, jo vaig anar a preguntar-ho a cada un de vosaltres si us semblava bé. (Comentaris 
de fons.) Bé, però això és una altra cosa, però jo el que són les ordenances sí que vaig 
venir-vos-ho a preguntar. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. El senyor Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies. Un minut i mig. Senyor Vázquez, ja he 
passat la queixa del senyal de circulació que tapen els arbres. Una forma molt pràctica 
és fer-ho a través de les TIC. No tinc cap inconvenient o em faci una trucada, sobretot 
per l’agilitat. 

Senyora Ester Costa, es queixava del tema de la il·luminació: estem substituint el tipus 
d’il·luminària per LED, fan una llum més blanca i donarà sensació sobretot més de 
seguretat i més llum. 

Senyor Lluc Salellas, referent a la reparcel·lació de la Clínica Girona, no hi ha hagut 
cap canvi de la reparcel·lació; sí que hi ha hagut unes modificacions perquè el 
registrador ens va demanar una sèrie d’ajustos, però és una qüestió molt tècnica que 
sense cap problema els podem ensenyar. No hi ha hagut cap afectació al que és la 
reparcel·lació. 

Senyora Laia Pèlach, entre vostè i jo ens hem entès, però segurament que la gent no. 
Li explico, ens demanava la queixa per…, o sigui, la possibilitat de no renovar cada 
any les persones que tenen dificultat de mobilitat la targeta del bus social; 
efectivament, crec que té raó. El motiu que sigui cada any és perquè les condicions 
econòmiques podrien variar, però crec que té raó i analitzar-les i allargar-les i posar-ho 
més fàcil per a aquestes persones. 

Senyor Poch, referent al projecte de la plaça Espanya, en breu, perquè ja ho tenim i 
estem preparant la manera amb què fem arribar a la ciutadania, presentarem uns 
esbossos que han fet els serveis tècnics i s’explicaran i la gent podrà votar. 
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També els recordo que això ho presentarem a Adif, perquè hi ha el compromís que ells 
ens facin la reposició. 

Senyor Terés, no teníem queixes d’aquesta activitat que ens comenta, ho mirarem, hi 
aprofundirem, perquè no ens havien arribat queixes. En tot cas, ho mirarem. Sé que 
fan aquesta activitat esportiva, ho he mirat per la pàgina web, i que ocupen espais de 
la ciutat. 

I senyor Pere Albertí, la plaça Pallach encara no està recepcionada. Aquests dies, fora 
d’aquesta última setmana, no havia plogut i no s’ha pogut constatar. Sé que s’ha posat 
la pilona, s’ha desplaçat, s’han canviat les pilones aquelles petites també i s’han fet 
tota una sèrie de millores. El dia 7 de novembre tenim reunió amb els veïns i acabarem 
de veure quins temes falten. 

I el tema del badalot, que és un compromís i que hem d’acabar de solucionar, i 
segurament que a partir d’aquí ja s’hauran solucionat molt els problemes del que és 
l’entrada de l’aigua. 

I referent al carrer Nou del Teatre, és una actuació que és del carrer i que estava 
pendent amb el tema del cinema Modern, però com que això es pot allargar, ja ho 
mirarem. Però ja es va millorar molt la solució la primera vegada que vostè va haver 
aquest comentari. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray - i ja tant per tant 
acabem- respecte al trencament de relacions, no tinc cap intenció de modificar el que 
ja vaig fer. 

Respecte al tema de les xarxes, estem molt satisfets en com s’estan gestionant. 

Senyora Pujola, ja li contestarem. 

Senyor Salellas, efectivament, és un congrés biennal que l’organització és d’aquí de 
Girona, que és –ja li passaré més informació–, però és de juristes. I, de fet, podria ser 
englobat dins de projectes de cooperació, perquè s’anirà canviant, és a dir, es farà 
cada dos anys i un cop es farà a Girona i l’altre a fora, a països amb certes dificultats 
per tractar temes de drets fonamentals, de democràcia, de pobresa, etcètera, eh?, i 
per aportar, doncs, la visió d’aquí, d’aquests juristes d’aquí, etcètera, en aquest sentit. I 
per debatre a diferents països. 

Ja es va fer fa tres anys, de fet, aquí a Girona –ja ho deuen recordar–, i ara han anat 
un any tard, i es farà allà. 

Ho hem tramitat des d’Alcaldia, haguéssim pogut fer-ho perfectament des de 
Cooperació, però també ja tenien tots les partides gairebé disposades. I, per tant, ens 
sembla molt interessant i és treballar en la línia del Premi d’Europa en defensa dels 
drets fonamentals de les persones, de les llibertats, etcètera. Va en aquesta línia 
aquest congrés, és aportació d’altres… I és aquesta l’explicació. 
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Moltes gràcies. Bona nit. 

I dit això, quan són les dotze i tres minuts de la nit 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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