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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 25 DE FEBRER 
DE 2016 

A la ciutat de Girona, a vint-i-cinc de febrer de dos mil setze, essent les 16:30 hores, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde-president Sr. Albert 
Ballesta Tura, amb l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a 
l’efecte de celebrar sessió extraordinària. 

ASSISTENTS: 

ALCALDE-PRESIDENT 

Sr. ALBERT BALLESTA TURA (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 

SRA. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

SR. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) (S’incorpora a les 16:36 hores) 

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) 
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SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) (S’incorpora a les 16:49 hores) 

SR. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 

SR. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 

SRA. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 

SR. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 

SRA. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 

Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

ORDRE DEL DIA 

DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

1. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de creació de les diferents àrees en les 
que s'estructura l'organització. 

2. Donar   compte   del   Decret   de   l'Alcaldia   de   delegació   de   competències 
genèriques i específiques. 

3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de signatura de l'Alcalde- 
President. 

4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de la composició de la  Junta de 
GovernLocal i les seves funcions. 

5. Donar  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  la  designació  dels  Tinents/es 
d'Alcalde. 

6. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de modificació del Decret de l'Alcaldia 
número 2016001823 de data 11 de febrer de 2016 referent a les delegacionsde 
signatures de l'Alcalde-President. 

7. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de modificació del Decret de l'Alcaldia 
de  data  11  de  juny  de  2016  de  creació  de  les  diferents  àrees  en  que 
s'estructura l'organització. 

8. Donar  compte  del  Decret  de  l'Alcaldia  de  revocació  de  les  delegacions 
efectuades per Decret de l'Alcaldia número 2016001819 de data 11 de febrer 
de 2016 de delegació de competències genèriques i específiques. 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA  

9. Aprovar   inicialment,   si   s'escau,   la   modificació   del   Reglament   Orgànic 
Municipal. 

10. Aprovar, si s'escau, el canvi d'horari de la celebració de les sessions plenàries. 
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11. Aprovar,  si  s'escau,  les  retribucions  i  indemnitzacions  dels  regidors  de  la 
corporació. 

12. Aprovar, si s'escau, el nomenament del personal eventual. 

13. Aprovar,  si  s'escau,  el  nomenament  dels  representants  municipals,  en  les 
diferents  institucions  i  organismes  públics  on  es  preceptiva  la  representació 
municipal. 

14. Aprovar, si s'escau la delegació de competències del Ple a favor de la Junta 
de Govern Local. 

15. Aprovar, si s'escau, la creació de la Comissió Informativa de Medi Ambient 
Sostenibilitat. 

_____________________________________________________________________ 

 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Molt bona tarda a tothom. Bona tarda. 
Aniríem a iniciar aquest Ple extraordinari convocat per a avui. 

Tal com vàrem quedar a la Junta de Portaveus… (interferències de fons) Els aparells 
electrònics… Tal com vàrem quedar a la Junta de Portaveus, farem un debat únic 
sobre el tema del cartipàs i després procedirem a votar els temes que són sotmesos a 
votació. És a dir, que de l’1 al 8, del punt 1 al 8 és donar compte al Ple i a partir del 9 
fins al 15 són punts subjectes a votació d’aquest Ple. 

 

DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

1.-  Primer.-  APROVAR  la  nova  organització  política  de  la  Corporació  municipal  
en quan a la determinació de les diferents àrees en les que s’estructura la Corporació  
municipal, àmbit funcional de les mateixes i Tinents/tes d’Alcalde i regidors adscrits a 
cadascuna de les àrees : 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES Presidència: Sr. Eduard Berloso i Ferrer 
Serveis Socials, Habitatge i Cooperació: 
1. Equips d'Atenció Social Primària 
2. Plans comunitaris 
3. Benestar i família 
4. Cooperació al desenvolupament 
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
6. Cooperació i agermanaments 
7. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència 
8. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica 
9. Llar d'avis de Taialà 
10. Centres socials 
11. Consell Municipal de la Gent Gran 
12. Igualtat de gènere 
13. Inclusió social 
14. Consorci la Sopa 
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15. Ajudes d'Emergència 
16. Polítiques de Barris 
17. Consell de Cohesió Social 
18. Comissió Ciutat i Igualtat 
19. Xarxa de Centres Cívics 
20. Habitatge social: Habitatges de Girona 
21. Oficina Municipal d'Habitatge 
22. Associacionisme 
23. Registre d'Entitats 
24. Ocupació de la Via pública 
25. Voluntariat 
Salut: 
26. Salut Pública 
27. Centre Jove de Salut Integral 
Seguretat en el treball: 
28. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals 
Regidora delegada en matèria de salut : Sra. Eva Palau i Gil 
ÀREA D’URBANISME I ACTIVITATS  
Presidència: Marta Madrenas i Mir  
Urbanisme i Activitats 
1. Urbanisme 
2. Llicències 
3. Oficina del Pla General Municipal 
4. Plans especials 
5. Enginyeria, Projectes i obres 
6. Planejament i gestió de l'ús del sòl 
7. Inspecció urbanística 
8. Disciplina urbanística 
9. Plans especials 
10. Unitat municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) 
11. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA) 
12. Oficina de projectes 
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ Presidència: Glòria Plana i Yanes Ocupació: 
1. Ocupació 
2. Foment de l'ocupació i de la iniciativa empresarial 
3. Innovació i Recerca 
4. Promoció empresarial 
5. Economia de proximitat 
6. Agència de Promoció Econòmica 
Empresa: 
7. Promoció econòmica 
8. Desenvolupament local 
9. Indústria. 
10. Oficina d'Informació al Consumidor 
11. Consell Econòmic i Social 
12. Bloom 
Comerç: 
13. Comerç 
14. Consum 
15. Associacions de comerciants 
16. Mercats municipals 
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17. Dinamització comercial 
ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR Presidència: Maria Àngels Planas i Crous 
Hisenda: 
1. Intervenció 
2. Tresoreria 
3. Gestió pressupostària 
4. Comptabilitat pressupostària i financera 
5. Control de l'execució pressupostària 
6. Gestió financera i Tresoreria 
7. Gestió tributària 
8. Recaptació 
9. Inspecció de tributs 
10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica 
11. Control d'entitats dependents de l'Ajuntament 
Règim Interior: 
12. Secretaria General 
13. Vicesecretaria 
14. Secretaria administrativa 
15. Serveis Jurídics 
16. Contractació i Compres 
17. Patrimoni i inventari municipal 
18. Recursos Humans 
19. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
20. Formació 
21. Registre General 
22. Reprografia 
23. Estadística 
24. Servei de Porteria Major, Ordenances i neteja. 
25. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) 
26. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)  
ÀREA DE CIUTADANIA 
Presidència: Isabel Muradàs i Vazquez 
Educació: 
1. Oficina Municipal d'Escolarització 
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental 
3. Escoles bressol 
4. Organisme Autònom d'Educació Musical 
5. Recursos Educatius 
6. Gestió escolar 
7. Consell Municipal d'Educació 
8. Consells Escolars de Centres 
9. Taules Territorials 
Esports: 
10. Servei Municipal d'Esports 
11. Promoció de l'esport 
12. Esport de base 
13. Equipaments i pavellons municipals 
Joventut: 
14. Joventut 
15. Consell Local de Joventut 
16. Centres joves 
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Regidor delegat en matèria de Joventut: Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca 
Participació ciutadana: 
17. Participació 
18. Regidories de barri 
19. Pressupostos participats 
20. Bústia d'avisos 
Regidor  delegat  en  matèria  de  participació  ciutadana:  Sr.  Cristóbal  Sánchez  i 
Torreblanca 
ÀREA DE SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA  
Presidència: Joan Alcalà i Quiñones 
Seguretat: 
1. Seguretat Ciutadana 
2. Policia Municipal 
3. Agents cívics 
4. Protecció Civil 
5. Objectes perduts 
6. Dipòsit de vehicles 
7. Plans d'Emergència 
Mobilitat i Via Pública: 
8. Mobilitat 
9. Coordinació de la Via Pública 
10. Circulació 
11. Pla d'Accessibilitat 
12. Pla de Mobilitat 
13. Estació d'autobusos 
14. Transports Municipals del Gironès 
15. Gestió de la Via Pública 
16. Multes 
17. Taula de Mobilitat 
18. Unitat operativa de serveis 
19. Brigades de manteniment i obres 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
Presidència: Sr. Carles Ribas i Gironès 
Medi ambient i sostenibilitat 
1. Sostenibilitat. 
2. Medi Ambient i Natural 
3. Devesa: Gestió i Pla especial 
4. Quatre Rius i Una Sèquia 
5. Aigües de Girona 
6. TRARGISA 
7. Girona + Neta 
8. Serveis ambientals 
9. Qualitat ambiental i inspecció 
10. Qualitat sonora i contaminacions 
11. Serveis funeraris i cementiris 
12. Brigades de cementiris 
13. Brigades de DDD 
14. Paisatge, Parcs, Jardins i Rius 
15. Brigades de Jardineria 
16. Brigada de Medi ambient 
17. Pla Integral de Residus i Serveis de Neteja 
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18. Agenda Local 21 
19. Taula del Canvi Climàtic 
20. Gestió energètica 
21. Control de plagues i animals 
Segon.- RESERVAR-SE per part de l’Alcaldia de la Corporació municipal les següents 
àrees i competències: 
Presidència: 
1. Gerència 
2. Coordinació d'àrees 
3. Gabinet de l'Alcalde 
4. Relacions institucionals i protocol 
5. Agermanaments i relacions exteriors 
6. Oficina del Defensor de la Ciutadania 
7. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus 
8. Manteniment de l'edifici consistorial 
9. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting 
10. Ajuntament Virtual, Ciutat intel·ligent i Smart City 
11. Consell Participatiu per la Llengua 
12. Gestió Documental, Arxius i Publicacions 
Cultura: 
13. Gestió i equipaments culturals 
14. Lectura i Humanitats 
15. Biblioteques de Girona 
16. Escola Municipal d'Humanitats (EMHU) 
17. Arts Escèniques 
18. Teatre municipal 
19. Patrimoni i Museus 
20. Museu d'Història de Girona 
21. Museu d'Història dels Jueus i el Call 
22. Museu del Cinema 
23. Fundació Rafael Masó. Casa Masó 
24. Museu d'Art Modern i Contemporani 
25. Música. 
26. Auditori de Girona 
27. Girona, ciutat de festivals 
28. Espai Marfà 
29. Arts Visuals i Audiovisuals 
30. Escola Municipal d'Art (EMA) 
31. El Bòlit. Centre d'Art Contemporani 
32. Cultura tradicional i popular 
33. Consell de les Arts i la Cultura 
Regidor delegat en matèria de cultura: Sr. Carles Ribas i Gironès 
Turisme: 
34. Promoció turística 
35. Oficina de Turisme 
36. Punt de Benvinguda 
37. Girona Temps de Flors 
Regidora delegada en matèria de turisme: Sra. Glòria Plana 
Dinamització del territori: 
38. Fires de Sant Narcís 
39. Festes majors de barri 
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Regidora delegada: Sra. Marta Madrenas i Mir 
Projecte ferroviari: 
40. Projecte ferroviari 
Regidor delegat : Sr. Carles Ribas i Gironès 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que 
manifestin la seva acceptació. 
Quart. – DONAR COMPTE el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que 
tingui lloc, i publicar el seu text en el BOP. 
Cinquè.- DIFONDRE el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
 
2.- Primer.-  EFECTUAR  a  favor  dels  membres  que  integren  la  Junta  de  
Govern Local  que  a  continuació  es  relacionen  una  delegació  general  d'atribucions  
de gestió  i  resolució  dels  assumptes  de  les  seves  respectives  Àrees  d'actuació 
d'acord amb la definició funcional de cada àrea determinada resolució de data 25 de 
juny de 2015, i amb els camps d'actuació que a títol merament enunciatiu es recullen 
en el punt  dispositiu  segon  de  la  present  resolució  respecte  de  cada Àrea: 
REGIDOR/REGIDORA ÀREA 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer Serveis a les persones  
Sra. Marta Madrenas i Mir  Urbanisme i Activitats  
Sra. Glòria Plana i Yanes  Promoció i Ocupació  
Sra. Maria Àngels Planas i Crous  Hisenda i Règim Interior  
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez  Ciutadania 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
Sr. Carles Ribas i Gironès Medi Ambient i Sostenibilitat 
Segon.-  Aquesta  delegació  general  comportarà  tant  la  facultat  de  direcció  de 
l'Àrea  corresponent, com la seva gestió, fins i tot la signatura de quants documents de 
tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets, que  siguin  
necessaris  per  a  l'execució  de  la  delegació,  i  en  especial  les  que  a continuació 
s'indiquen, sempre que no estiguin delegades de forma expressa a favor d'un 
regidor adscrit a l'àrea: 
PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D'ÀREA 
1.-  Aprovar  els  expedients  de  contractació  de  qualsevol  naturalesa  relacionats amb  
la  seva  àrea  d'actuació,  quan  la  seva  quantia  no  excedeixi  dels  següents límits: 
1.1 Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en cada 
moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
1.2 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la contractació 
administrativa. 
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s'hagin de 
dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat  dels  
actes  de  reconeixement  d'obligacions,  en  relació  amb  els  quals  la competència 
dels regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a les signatures dels 
corresponents documents comptables 
2.-  Aprovació  dels  projectes  d'obres  i  de  serveis,  quan  no  superin  la  quantia 
prevista per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
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Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
3.-  Aprovació  dels  expedients  i  adjudicació  de  les  concessions  sobre  els  bens 
propis  i  l'adquisició  de  bens  i  drets  quan  el  seu  import  no  superi  els  600.000 
euros  ni  el  10%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  així  com  l'alienació  del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada. 
4.- L'exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la seva 
àrea,  comportant  l'esmentat  exercici  la  incoació  del  corresponent  expedient  i 
imposició de les corresponents sancions així com en el seu cas la resolució dels 
corresponents  recursos interposats. Tot això sens perjudici de la corresponent 
instrucció de l'expedient   pel funcionari de carrera que tingui atribuïda la responsabilitat 
de la unitat   administrativa corresponent o d'altres  unitats administratives. 
5.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les 
àrees i acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i si 
s'escau la   interposició de qualsevol recurs derivats dels procediments de 
reintegraments incoats per l'Administració atorgant de la subvenció. 
Sens perjudici d'això, i a efectes de delimitació de l'àmbit d'actuació de cadascuna de 
les Àrees, correspondran a aquestes, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els 
camps d'actuació i matèries següents: 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
SERVEIS SOCIALS, HABITATGE I COOPERACIÓ 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en  
matèria  de  serveis  socials  d’atenció  primària,  serveis  socials  especialitzats 
(Servei d’Atenció a la Gent Gran i les Dependències, Equip d’Intervenció en Violència  
de Gènere, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), centres cívics, llars de 
jubilats. 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en 
matèria d’habitatge. 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en 
matèria de cooperació. 
- Direcció i gestió de les competències municipals en matèria d’associacionisme, 
igualtat i voluntariat. 
- Aprovar plans directors que requereixin per normativa ser aprovats per acord de la  
Junta  de  Govern  Local.  Quan  la  normativa  no  especifica  també  ho  hem aprovat  
per  Junta  de  Govern  Local  (Regidora  de  Serveis  Socials,  Habitatge  i Cooperació) 
- Aprovar programes municipals que recullen les actuacions concretes a realitzar 
durant  l'any,  de  conformitat  amb  el  que  disposen  les  línies  estratègiques  del 
plans directors aprovats per acord de la Junta de Govern Local, que requereixin ser 
aprovats per acord de la Junta de Govern Local. (ex. 2015005406) (Regidora de 
Serveis Socials, Habitatge i Cooperació). 
- Aprovar els ajuts econòmics d'urgència (ex. 2015000704) 
- Ajuts econòmics extraordinaris per fer front a despeses de menjador escolar. 
- Aprovar factures farmàcies (corresponents a ajudes per a l'adquisició de 
medicaments   realitzades   per   usuaris   dels   Serveis   Bàsics   d'Atenció   Social 
Primària) 
- Autoritzar els usos dels equipaments i de les instal·lacions municipals adscrits a 
Serveis Socials, Habitatge i Cooperació. 
- Autoritzar l’ocupació temporal d’ús de la via pública per a la realització d’activitats per 
part d’entitats sense ànim de lucre. 
- Cessió de material municipal necessari per a la realització d’activitats per part 
d’entitats sense ànim de lucre. 
- Altes, baixes i modificacions del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 



 

10 
 

-  Gestió, tramitació i aprovació de la realització de treballs en benefici  de  la comunitat 
en el marc de la normativa  municipal  sobre  l’execució  alternativa  al pagament de 
deutes amb la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Girona. 
- Col·laborar en l'execució de les ordres i mesures judicials imposades als adolescents 
i joves i amb les penes i mesures penals alternatives imposades a la població adulta, 
així com la col·laboració en programes d'atenció a les víctimes de delictes de 
Girona, i amb els processos de reinserció que se'n derivin, en el marc de l’adhesió 
de  l’Ajuntament de Girona als convenis signats  entre el Departament de Justícia i 
Interior de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC). 
- Vistiplau de certificats en matèries relacionades amb l’àrea. 
AREA D’URBANISME I ACTIVITATS URBANISME 
-  Planificació  del  territori,  que  inclou  les  figures  de  planificació  territorial  de  la 
ciutat, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament 
urbanístic 
-  Gestió  urbanística  i  execució  urbanística,  inclosos  els  seus  instruments  de 
gestió. 
- Edificació, que inclou, entre d’altres matèries, la tramitació, concessió, modificació,   
denegació, concessió de prorrogues i expedició de llicències urbanístiques  i  d’altres  
autoritzacions, i el control de l’activitat relacionada amb les  declaracions  i  
comunicacions  de  caràcter  urbanístic  previstes  al  Reglament de  Protecció  de  la  
Legalitat  Urbanística  aprovat  pel  Decret  64/2014,  de  13  de maig, la Llei 16/2015 de  
simplificació administrativa i l’Ordenança municipal d’obres, excloses les llicències  
d’obres  majors,  així  com  l’expedició  d’aquestes últimes, un cop atorgades per l’òrgan 
competent. 
- Llicències i autoritzacions relatives a l’ocupació de la via pública o de terrenys d’ús 
públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular entre d’altres, la 
instal·lació de contenidors de runa, casetes d’obres, bastides, reserva de càrrega i 
descarrega… 
- Rehabilitació urbana i control del deure de conservació. 
- Vist-i-plau dels certificats de qualificació urbanística, d’obra nova i antiguitat, de 
compatibilitat urbanística i de nombre de policia. 
-  Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la potestat d’imposar les corresponents 
sancions i d’ordenar la restauració de l’ordre jurídic infringit. 
ACTIVITATS 
- Suspensió inscripció de comunicacions al Registre Municipal d’Activitats 
- Requeriments d’inspecció i control d’activitats subjectes al règim de comunicació 
prèvia 
- Autorització inici d’activitats 
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 
- Autoritzacions i denegacions d’ocupació de la via pública per Fires i Mercats al 
carrer 
-  Autoritzacions  i  denegacions  d’ocupació  d’activitats  econòmiques  a  la  via 
pública 
- Vist i plau de certificats en matèries  relacionades amb l’àrea 
ÀREA DE CIUTADANIA EDUCACIÓ 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i obres de millora de les escoles 
d’educació infantil i primària públiques. 
- Gestió dels usos fora del horari i calendari escolar de les escoles d’educació 
infantil i primària públiques 
- Programació, coordinació i gestió del Programa de Recursos Educatius adreçat a 
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centres educatius i ciutadania. 
- Accions per a l’impuls de Girona, ciutat educadora. 
- Programació i gestió de projectes educatius diversos adreçats als centres educatius 
i/o ciutadania. 
- Projectes i accions diversos relacionats amb la planificació escolar i l’escolarització. 
-   Secretaria   tècnica   de   consells   de   participació   relacionats   amb   Educació 
(Consell Municipal d’Educació, Consell d’Infants). 
- Suport a la representació municipal en els consells escolars dels centres educatius 
de la ciutat. 
- Gestió de les escoles bressol municipals. 
- Normativa i gestió de la preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars 
d’infants de la ciutat sostingudes amb fons públics. 
- Coordinació Pla d’Infància. 
- Premis i beques municipals d’Educació. 
- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l’àrea. 
ESPORTS 
- Gestió i coordinació de les instal·lacions esportives municipals i dels usos que si 
porten a terme. 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i de millora de les instal·lacions 
esportives municipals (pavellons, camps de futbol, piscines i de pistes poliesportives 
públiques i escolars) i d’espais esportius públics . 
- Promoure la pràctica esportiva i promoció de l’esport a la ciutat, adreçada a les 
diferents franges d’edat i vessants esportives. 
- Programació  i  gestió  de  projectes  esportius,  adreçats  a  les  entitats,  centres 
educatius i a la ciutadania en general. 
- Donar suport a l’organització dels projectes, activitats o esdeveniments puntuals, que 
puguin portar a terme les entitats, associacions o empreses. 
- Secretaria tècnica del Consell Municipal de l’Esport, com a òrgan de participació 
sectorial. 
-  Accions  per  potenciar  que  la  ciutat,  sigui  un  referent  com  a  Destinació  de 
Turisme Esportiu. 
- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l’àrea. 
ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
- Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics. 
- Inspecció tributària 
- Recaptació tributària 
- Planificació, proposta i gestió pressupostària 
- Vist i plau dels certificats de bens 
- Vist i plau dels certificats d’altes i baixes d’activitats econòmiques 
-  Vist  i  plau  dels  certificats  de  dades  pressupostàries,  comptables  i  de  gestió 
econòmica i financera en general 
- Secretaria General 
- Vicesecretaria 
- Assessoria jurídica 
- Diligenciació dels llibres oficials d’actes acreditatius de l’adopció d’acords pels 
òrgans col·legiats municipals i dels llibres oficials de Decrets d’Alcaldia 
-  Activitats  estadística,  resolució  dels  expedients  de  baixa  i  d’alta  en  el  padró 
municipal d’habitants i vistiplau dels certificats d’empadronament. 
- Coordinació processos electorals 
- Serveis d’informació i atenció a la ciutadania i Registre d’entrada i sortida de 
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documents. 
- Política i gestió de personal 
- Informàtica, i en particular el Pla d’implantació de l’Administració electrònica 
- Portal de transparència 
- Incoació d’expedients disciplinaris en matèria de personal 
- Vist i plau de certificacions en matèria de situacions administratives i de serveis 
prestats 
- Atorgament de bestretes i avançament de nòmina 
- Aprovació de convenis d’alumnes en pràctiques 
- Concessió d’ajuts socials regulats en l’acord-conveni del personal al servei de 
l’Ajuntament 
- Aprovació de reconeixement de triennis 
- Aprovació canvis de torn de la Policia 
-  Aprovació  de  permisos,  llicències,  excedències  i  mesures  de  conciliació  del 
personal al servei de la Corporació. 
-  Nomenament  del  personal  funcionari  i  contractació  del  personal  laboral,  així com 
la finalització del contracte de personal laboral. 
- Aprovació de dietes i desplaçaments del personal de la Corporació municipal. 
- Autorització dels cursos del personal de l’Ajuntament. 
-  En  general,  qualsevol  altre  activitat  relacionada  amb  l’Àrea,  de  competència 
d’aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d’un altre regidor o regidora 
AREA DE SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA SEGURETAT 
- Prefectura superior de la Policia local. 
- Seguretat ciutadana 
- Circulació, que comporta en tot cas la incoació i resolució dels expedients 
sancionadors en matèria de trànsit. 
- Concessió, modificació o denegació de llicències per a la tinença i ús d’armes 
d’aire comprimit, d’acord amb la legislació específica vigent. 
- Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en 
règim de transport especial. 
- La col·laboració en relació amb l'educació vial. 
- La tramitació de denúncies per infraccions en matèria de transports a l'administració 
competent. 
- Gestió, direcció i control sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància en 
instal·lacions i/o equipaments municipals. 
- Gestió, direcció i control sobre la utilització i instal·lació de videocàmeres amb 
finalitats de seguretat  pública  per  les  forces  i  cossos  de  seguretat  en  espais 
públics. 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans, programes i activitats en matèria de 
seguretat ciutadana. 
- Protecció Civil 
- Convocar i presidir les reunions de la Comissió Municipal de Protecció Civil. 
-  Aprovar  les  homologacions  de  la  Comissió  municipal  de  protecció  civil  dels 
plans  d’autoprotecció  de  les  empreses,  establiments,  centres,  dependències, 
instal·lacions o activitats d’interès per al protecció civil local. 
- Gestió dels plans d’autoprotecció de centres i activitats de titularitat municipal en el 
registre electrònic de plans d’autoprotecció de la Generalitat de Catalunya. 
- Activació i desactivació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal davant de 
qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho 
requereixi, i subsidiàriament, l’activació dels plans d’autoprotecció, declarar-ne la 
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desactivació si l’evolució de la situació ho permet. 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l’àrea 
-  En  general,  qualsevol  altre  activitat  relacionada  amb  l’Àrea,  de  competència 
d’aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d’un altre regidor o regidora. 
MOBILITAT I VIA PUBLICA 
- Pla de Mobilitat Urbana 
- Regulació, ordenació i gestió de la via pública en matèria de trànsit 
- Pla d’accessibilitat a la via pública 
- Transports públics de competència municipal 
- Gestió, direcció i control de realització  de  les  obres  municipals  de  reparació simple, 
restauració o rehabilitació i conservació i manteniment de l’espai públic i equipaments  
públics (calçades, voreres, zones de jocs infantils, senyalització, mobiliari urbà, 
semàfors i altres elements de regulació del trànsit) que en cada exercici el 
pressupost municipal assigni a l’àrea 
- Concessió, modificació i denegació d’autoritzacions d’utilitzacions privatives o 
aprofitaments  especials  al  sol,  vol  o  subsòl  de  terrenys  demanials  de  titularitat 
municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques 
siguin necessàries per a la seva realització. 

- Ocupació de la via pública d’ús comú especial amb excepció de terrasses, missatges 
publicitaris sobre edificis i d’aquelles matèries de competència d’altres àrees 
- Concessió de guals i entrades de vehicles 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l’àrea 
- La tramesa i signatura de les comunicacions de qualsevol mena que hagin de 
cursar-se als ciutadans, referides a la via pública i seguretat. 
- En general qualsevol altre activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta 
Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor d’un altre 
regidor o regidora 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
- Gestió, direcció i control del medi ambient 
- Direcció de politiques en matèria de sostenibilitat 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans de sostenibilitat municipal 
- Comunicació i educació ambiental 
- Cementiri i serveis funeraris, que inclou la concessió i denegació de concessions de 
nínxols i sepultures i la expedició dels corresponents títols 
ÀREA REGIDOR ASSUMPTE 
Ciutadania Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca    Joventut i Participació 
Serveis a les Persones    Sra. Eva Palau i Gil                    Salut i seguretat en el treball 
Aquesta delegació comporta tant la direcció política dels diferents departaments 
afectats a la gestió dels esmentats assumptes, com la gestió  de  la  matèria concreta a 
aquesta abasta, fins i tot la signatura de quants documents de tràmit o   definitius, 
incloses les propostes de resolució i els decrets, que siguin necessaris per a 
l’execució de la delegació, i en especial les que a continuació s’indiquen: 
PER  A  TOTS  ELS  REGIDORS  AMB  DELEGACIÓ  ESPECIFICA  I  RESPECTE ELS 
ASSUMPTES DELEGATS 
1.-  Aprovar  els  expedients  de  contractació  de  qualsevol  naturalesa  relacionats amb  
la  seva  àrea  d’actuació,  quan  la  seva  quantia  no  excedeixi  dels  següents límits: 
1.3 Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en cada 
moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
1.4 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la contractació 
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administrativa. 
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s’hagin de 
dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat  dels  
actes  de  reconeixement  d’obligacions,  en  relació  amb  els  quals  la competència 
dels regidors i regidores delegats d’àrea es limitarà a les signatures dels 
corresponents documents comptables 
2.-  Aprovació  dels  projectes  d’obres  i  de  serveis,  quan  no  superin  la  quantia 
prevista per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
3.-  Aprovació  dels  expedients  i  adjudicació  de  les  concessions  sobre  els  bens 
propis  i  l’adquisició  de  bens  i  drets  quan  el  seu  import  no  superi  els  600.000 
euros  ni  el  10%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  així  com  l’alienació  del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada. 
4.- L’exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la seva 
àrea,  comportant  l’esmentat  exercici  la  incoació  del  corresponent  expedient  i 
imposició de les corresponents sancions així com en el seu cas la resolució dels 
corresponents  recursos interposats. Tot això sens perjudici de la corresponent 
instrucció de  l’expedient   pel funcionari de carrera que tingui atribuïda la 
responsabilitat de la unitat   administrativa corresponent o  d’altres unitats 
administratives. 
5.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les 
àrees i acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i si 
s’escau la   interposició de qualsevol recurs derivats dels procediments de 
reintegraments incoats per l’Administració atorgant de la subvenció. 
Sens perjudici d’això, i a efectes de delimitació de l’àmbit d’actuació de cadascuna  de  
les  delegacions  especifiques,  correspondran  a  aquestes,  a  títol merament enunciatiu 
i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries següents : 
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ 
- Aprovació de plans d’actuació de tipus transversal en matèria de polítiques de 
joventut 
- Gestió d’Espais Joves i altres equipaments juvenils, que comportarà l’autorització d’ús 
d’espai a L’Estació Espai Jove i el Químics Espai Jove 
- Gestió de serveis d’informació i d’orientació per a persones joves 
- Programes de suport a associacions juvenils 
- Gestió del programa municipal de casals d’estiu 
- Aprovació dels programes d’activitats dels diferents centres 
SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL 
- Direcció i gestió en matèria de salut 
- Direcció i gestió dels centres municipals d’assistència 
- Direcció i gestió del Centre Jove de Salut Integral 
-  Direcció  i  gestió  en  matèria  de  seguretat  en  el  treball  -  prevenció  de  riscos 
laborals 
Quart.- EFECTUAR a favor dels regidors/ores que a continuació es determinen una 
delegació especifica envers els projectes que a continuació es determinen : 
ÀREA  REGIDOR  PROJECTE
Alcaldia  Sr. Carles Ribas i Gironès Projecte Ferroviari
Alcaldia  Sra. Marta Madrenas i Mir Dinamització del territori (que inclou 
les Fires de Sant Narcís i les festes Majors de Barris ) 
Aquesta delegació comporta la facultat de direcció i gestió dels esmentats projectes, 
així  com la signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses  les  
propostes  de  resolució i els decrets, que  siguin  necessaris  per  a l’execució dels 
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esmentats projectes. 
Cinquè.- DELEGAR de forma indistinta a favor de tots els regidors del Consistori les 
competències que l’art.51.1 del Codi Civil atorga a aquesta Alcaldia per a autoritzar 
els matrimonis civils que es celebrin en aquests municipi. 
Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis 
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. 
Sisè.-  Les  atribucions  delegades  s'hauran  d'exercir  en  els  termes  i  dins  dels 
límits  d'aquesta  delegació,  no  sent  susceptibles  de  ser  delegades  pels  seus 
titulars en un altre òrgan o regidor. 
En el text de les resolucions adoptades  pels  Regidors  i  Regidores  en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la 
inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
“Per  tot  això,  en  exercici  de  les  competències  que  m’han  estat  conferides  en virtut  
de  la  delegació  efectuada  per  l’Alcaldia  d’aquest  Ajuntament,  mitjançant Decret 
núm. ......., de data ........” 
Les resolucions que s'adoptin per delegació,  s’entendran  dictades  per  aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir 
informada de l'exercici de la delegació, sent per tant aquestes,  executives  i 
presumptament legítimes 
Setè.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del ROF aquestes delegacions 
tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als 
Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació d'aquesta Alcaldia. 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors 
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes  
exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat 
d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes que manifestin la 
seva acceptació. 
Novè. – DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que 
tingui lloc, i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l'article 44.2 
del ROF. 
Desè.-  DIFONDRE  el  contingut  d’aquesta  resolució,  de  conformitat  amb  el 
principi de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés ala informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya. 
 

3.-     Primer.-   DELEGAR   a   favor   dels   regidors   que   integren   l’equip   de   
govern municipal, a l’empara del que disposa l’art. 16 de la Llei 30/92, la delegació 
de la firma dels documents que a continuació es detallen: 

Regidora: Isabel Muradàs i Vazquez 
Documents: 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
Regidora:  Marta Madrenas i Mir  
Matèria: Urbanisme i Activitats  
Documents: 
- Convenis Urbanístics en matèria de planejament i gestió 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
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privades 
Regidora: Maria Àngels Planas i Crous  
Matèria: Hisenda i Règim Interior  
Documents: 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
- Contractes personal laboral de l’Ajuntament 
- Actes pressa de possessió de funcionaris 
Regidora: Glòria Plana i Yanes  
Matèria:   Promoció i Ocupació  
Documents: 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
Regidor: Eduard Berloso i Ferrer 
Matèria:  Serveis Socials, Habitatge i Cooperació 
Documents: 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
Regidor:  Joan Josep Alcalà i Quiñones 
Matèria:  Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
Documents: 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
Regidor:  Carles Ribas i Gironès  
Matèria:  Medi Ambient i sostenibilitat  
Documents: 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
- Títols concessionals funeraris 
Regidora: Eva Palau i Gil 
Matèria: Salut i Seguretat en el treball 
Documents: 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
Regidor:  Cristóbal Sánchez Torreblanca Matèria:  Joventut i Participació Documents: 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
Segon.-  les  delegacions  de  signatura  s’hauran  d’exercitar  en  els  termes  i  dins dels  
límits  d’aquesta  resolució,  no  sent  susceptibles  de  ser  delegades  a  favor d’un 
tercer. 
Els actes que es firmin per delegació, s’entendran signats per aquesta Alcaldia com  
a  titular  de  la  competència  originària,  per  la  qual  cosa  al  peu  d’aquests escrits es 
farà constar: 
P.D. de signatura segons decret núm.... El/La ..... 
Signat :..... 
Tercer.- Aquesta delegació de conformitat amb el que disposa l’art. 16.2 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, no requereix publicació, tindrà efectes des de el dia 
següent  a  la  data  d’aquest  Decret,  amb  caràcter  indefinit,  sens  perjudici  de  la 
potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució als funcionaris afectats, entenent-se 
acceptada aquesta delegació de signatura de forma tàcita, si en el termini de 24 
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hores següents no es manifesta res en contra o es fa us de la delegació. 

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

 

4.-  Primer.-  APROVAR  la  nova  configuració  de  la  Junta  de  Govern  Local,  
òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels 
següents membres: 

- President: 

L'Alcalde-President de la Corporació, Sr. Albert Ballesta i Tura. 
- Vocals: 
Regidor Sr. Eduard Berloso i Ferrer  
Regidora Sra. Marta Madrenas i Mir  
Regidora Sra. Glòria Plana i Yanes  
Regidora Sra. Maria Àngels Planas i Crous 
Regidora Sr. Isabel Muradàs i Vazquez  
Regidor Sr. Joan Alcalà i Quiñones 
Regidor Sr. Carles Ribas i Gironès 
Segon.- La periodicitat i determinació del dia i hora de celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local de conformitat amb l’establert a l’art. 41.1 del  
ROM  ha  estat  determinada  en  l’acord  adoptat  pel  Ple  de  la  Corporació  en sessió  
celebrada  el  dia  29  de  juny  de  2015,  celebrant-se  les  esmentades sessions els 
divendres de cada setmana a les 9-15 hores. 

Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual es donar 
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, 
ostentarà per delegació d'aquesta les competències següents: 

EN MATÈRIA D’URBANISME 
- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat 
següents: 
a) Els Plans Parcials Urbanístics. 
b) Els Plans Especials Urbanístics.  
c) Els Plans de Millora Urbana 
- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització ordinaris o complementaris. 

- Admissió a tràmit i aprovació prèvia dels projectes en sol no urbanitzable regulats per 
l’art. 47.4 i 49 del Decret Legislatiu 1/2.010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

- En general l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o de gestió 
urbanística que desenvolupi el planejament general i no estigui atribuïda la seva 
competència al Ple de la Corporació. 

- Atorgar, denegar, modificar, prorrogar o declarar la caducitat de les llicències 
urbanístiques d’obra major regulades a l’Ordenança municipal d’obres. 

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. 

- Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats amb la 
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seva àrea d’actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels següents límits: 

1.1 Respecte els contractes administratius típics quan el seu import sigui superior a  la  
quantia  prevista  per  a  la  contractació  menor,  i  no  excedeixi  de  6.000.000 euros,  ni  
superi  el  10%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  sempre  que  la seva durada 
no sigui superior a quatre anys, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les 
anualitats no superi ni el percentatge indicat,  referit  als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

1.2 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la contractació 
administrativa. 

Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s’hagin de 
dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat  dels  
actes  de  reconeixement  d’obligacions,  en  relació  amb  els  quals  la competència 
dels regidors i regidores delegats d’àrea es limitarà a les signatures dels 
corresponents documents comptables 

2.- Aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan superin la quantia prevista per  
a  la  contractació  menor,  i  no  superin  el  10%  dels  recursos  ordinaris  del 
pressupost  i  en  tot  cas  la  quantitat  de  6.000.000  euros  i  estiguin  previstos  al 
pressupost. 

3.-  Aprovació  dels  expedients  i  adjudicació  de  les  concessions  sobre  els  bens 
propis i l’adquisició de bens i drets quan el seu import superi els 600.000 euros si be 
no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni en tot cas la 
quantitat de 3.000.000 euros així com l’alienació del patrimoni que no superi el 
percentatge ni la quantia indicada. 

EN MATÈRIA D’ACTIVITATS. 

- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats incloses a 
l’annex II de la Llei 20/2.009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. 

- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats regulades per  
la  Llei  11/2009,  de  6  de  juliol,  de  regulació  administrativa  dels  espectacles públics i 
les activitats recreatives 

-  Atorgar  llicències  i  les  seves  modificacions  posteriors  relatives  als  centres  de 
culte, regulats per la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de Centres de Culte. 

EN MATÈRIA DE PERSONAL 

- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla de 
personal aprovada pel Ple de la Corporació. 

- Aprovar les Bases de les proves de selecció de personal funcionari, de carrera o 
interí, o laboral, fix o temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, així 
com les seves convocatòries, sens perjudici del que disposa l’art. 99.1 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local en la seva redacció actual. 

- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació, a excepció de les que 
comportin la separació del servei 

EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 



 

19 
 

- Aprovació de les bases que regularan l’atorgament de subvencions per part de la  
Corporació  municipal  a  persones  físiques  o  jurídiques  per  la  realització 
d’activitats  d’interès  públic  o  social,  així  com  la  corresponent  convocatòria  i 
atorgament  de  les  mateixes,  prèvia  formulació  de  proposta  per  la  comissió 
corresponent. 

- Aprovar l’atorgament d’ajuts i subvencions directes a persones físiques o jurídiques  
per al realització d’activitats d’interès públic o social (art. 15 c) de l’Ordenança 
Municipal Subvencions), així com la minuta del corresponent conveni regulador de l’ajut 
o   subvenció, amb l’excepció de les ajudes d’emergència social. 

EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

- Incoació i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.  

EN MATÈRIA D’HISENDA 

- Modificació de preus públics de diferents activitats i serveis municipals 

- Aprovació dels padrons dels diferents recursos de naturalesa tributària. 

-  Aprovació  de  calendari  de  pagament  de  recursos  de  naturalesa  tributària  i 
d’altres ingressos públics. 

- Aprovar la prorroga de l’autorització a entitats de dipòsit perquè actuïn com a 
entitat  col·laboradores  de  l’Ajuntament  de  Girona  en  la  recaptació  de  tributs  i 
preus públics en la modalitat de cobrament en finestreta única. 

EN MATÈRIA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

-Aprovació dels expedients d’ordenació de la mobilitat que comportin canvis de 
sentit de circulació i regulacions del trànsit d’àmbit de barri o superior. 

- Concessió, revocació i autorització de les transmissions de llicències de taxi. 

-Atorgament d’autoritzacions d’ocupació de conductes de titularitat municipal instal·lats 
en el domini públic. 

EN MATÈRIA DE SERVEIS A LES PERSONES 

- Aprovar les convocatòries i bases de premis i beques de treballs de recerca i 
altres 

- Aprovar la programació d’activitats de la Xarxa de Centres Cívics. 

- Aprovació dels plans d’autoprotecció i emergència dels edificis municipals.  

EN MATÈRIA DE COMERÇ 

- Aprovar les concessions i traspassos de les parades de Mercat de Majoristes de 
Fruites i verdures de Girona (MERCAGIRONA) i del Mercat municipal d’abastaments 
de Girona (MERCAT DEL LLEÓ). 

- Autoritzacions i traspassos de les parades dels mercats de marxants.  

D’ALTRES MATÈRIES 

-  Aprovació  de  convenis  de  col·laboració  amb  ens  de  naturalesa  pública  o  bé amb 
associacions i fundacions privades o d’altres ens de naturalesa privada i en el seu 
cas l’autorització i disposició de la corresponent despesa. 

Segon.- Les delegacions efectuades   podran ésser   revocades o abocades per 
l’Alcaldia  en  qualsevol  moment,  no  sent  susceptibles  de  ser  delegades  en  cap altre 
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òrgan. 

En  el  text  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern,  en  virtut  d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 

“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en  
virtut  de  la  delegació  efectuada  per  l’Alcalde/essa-President/a,  mitjançant Decret 
...... de data ......” 

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com  
a  titular  de  la  competència  originària,  a  la  qual  s’haurà  de  mantenir informada  
de  l’exercici  de  la  delegació,  i  seran  immediatament  executius  i presumptament 
legítims. 

Tercer.- Aquest  delegacions, de conformitat  amb  el  que  disposa  l’art. 44.2 del 
Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, tindran 
efecte des de el dia següent a l’adopció de la present resolució, sens perjudici de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i tindran caràcter 
indefinit, sens perjudici de la potestat d’advocació per part d’aquesta Alcaldia. 

 Quart.-  NOTIFICAR  aquesta  resolució  a  tots  els  Regidors  afectats  i  als  Caps 
d’Àrea i de Secció de les diferents Àrees municipals. 

Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens 
locals. 

Sisè. DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del ROF. 

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

 

 

5.-   Primer.- NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes des del 
dia d'avui, als/a les Regidors/Regidores membres de la Junta de Govern Local que 
a continuació es detallen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els 
casos de vacant, malaltia o qualsevol d'altre impossibilitat: 
*  Vicealcalde  i  Primer  Tinent  d'Alcalde  de  la  Corporació  :  Sr.  Eduard  Berloso  i 
Ferrer 
* Segona Tinenta d'Alcalde : Sra. Marta Madrenas i Mir 
* Tercera Tinenta d'Alcalde : Sra. Glòria Plana i Yanes 
* Quarta Tinenta d'Alcalde :  Sra. Maria Àngels Planas i Crous 
* Cinquena Tinenta d’Alcalde: Sra. Isabel Muradàs i Vazquez 
* Sisè Tinent d’Alcalde : Sr. Joan Alcalà i Quiñones 
* Setè Tinent d’Alcalde : Sr. Carles Ribas i Gironès 
Segon.- Establir que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les 
atribucions i competències  que em reconeix la legislació vigent i en especial 
l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons bancaris seran desenvolupades pels  
Tinents  d'Alcalde,  de  conformitat  amb  l'ordre  establert  a l'apartat anterior. 
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Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als Tinents d'Alcalde afectats, als efectes de la  
seva acceptació del càrrec, fent-los constar que hauran de mantenir informada 
aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a Alcalde accidental, no 
podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per 
aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves. 

Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió 
extraordinària  que  es  convoqui  en  compliment  del  que  preveu  l'article  38  del 
ROF. 

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

 

6.-     Primer.-  MODIFICAR  les  delegacions  de  signatura  efectuades  amb  data  11  
de febrer de 2016 (Decret núm. 2016001823) i DELEGAR a favor dels regidors que 
integren l’equip de govern municipal, a l’empara del que disposa l’art. 16 de la Llei 
30/92, la delegació de la firma dels documents que a continuació es detallen: 

REGIDOR/A 
Isabel Muradàs i Vazquez 
MATÈRIA  
Educació i Esports 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
REGIDOR/A 
Marta Madrenas i Mir 
MATÈRIA 
Urbanisme i Activitats 
DOCUMENTS 
- Convenis Urbanístics en matèria de planejament i gestió 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
REGIDOR/A 
Maria Àngels Planas i Crous 
MATÈRIA 
Hisenda i Règim Interior 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
- Contractes personal laboral de l’Ajuntament 
- Actes presa de possessió de funcionaris 
REGIDOR/A 
Glòria Plana i Yanes 
MATÈRIA 
Promoció i Ocupació 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
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REGIDOR/A 
Eduard Berloso i Ferrer 
MATÈRIA 
Serveis Socials, Habitatge i Cooperació 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
REGIDOR/A 
Joan Josep Alcalà i Quiñones 
MATÈRIA 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
REGIDOR/A 
Carles Ribas i Gironès 
MATÈRIA 
Medi Ambient i sostenibilitat 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
- Títols concessionals funeraris 
REGIDOR/A  
Eva Palau i Gil  
MATÈRIA 
Salut i Seguretat en el treball 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 
REGIDOR/A 
Cristóbal Sánchez Torreblanca 
MATÈRIA 
Joventut i Cooperació 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades 

Segon.-  les  delegacions  de  signatura  s’hauran  d’exercitar  en  els  termes  i  dins dels  
límits  d’aquesta  resolució,  no  sent  susceptibles  de  ser  delegades  a  favor d’un 
tercer. 

Les actes que es firmin per delegació, s’entendran signats per aquesta Alcaldia com  
a  titular  de  la  competència  originària,  per  la  qual  cosa  al  peu  d’aquests escrits es 
farà constar: 

P.D. de signatura segons decret núm.... 

El/La ..... Signat :..... 

Tercer.- Aquesta delegació de conformitat amb el que disposa l’art. 16.2 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, no requereix publicació, tindrà efectes des de el dia 
següent  a  la  data  d’aquest  Decret,  amb  caràcter  indefinit,  sens  perjudici  de  la 
potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 

 Quart.-  NOTIFICAR  la  present  resolució  als  funcionaris  afectats,  entenent-se 
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acceptada aquesta delegació de signatura de forma tàcita, si en el termini de 24 
hores següents no es manifesta res en contra o es fa us de la delegació. 

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

 

7.-  Primer.-  APROVAR  la  modificació  de  la  organització  política  de  la  
Corporació municipal en  quan a la determinació de les diferents àrees en les que 
s’estructura la Corporació municipal, àmbit funcional de les mateixes i Tinents/tes 
d’Alcalde i regidors adscrits a cadascuna de les àrees establerta amb data 11 de 
febrer de 2016 : 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
Presidència : Sr. Eduard Berloso i Ferrer 
Serveis Socials, Habitatge, Cooperació i Participació: 
1. Equips d'Atenció Social Primària 
2. Plans comunitaris 
3. Benestar i família 
4. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència 
5. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica 
6. Llar d'avis de Taialà 
7. Centres socials 
8. Consell Municipal de la Gent Gran 
9. Igualtat de gènere 
10. Inclusió social 
11. Consorci la Sopa 
12. Ajudes d'Emergència 
13. Polítiques de Barris 
14. Consell de Cohesió Social 
15. Comissió Ciutat i Igualtat 
16. Xarxa de Centres Cívics 
17. Habitatge social: Habitatges de Girona 
18. Oficina Municipal d'Habitatge 
19. Associacionisme 
20. Registre d'Entitats 
21. Ocupació de la Via pública 
22. Voluntariat 
23. Participació 
24. Regidories de barri 
25. Pressupostos participats 
26. Bústia d'avisos 
Salut: 
27. Salut Pública 
28. Centre Jove de Salut Integral 
Seguretat en el treball: 
29. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals 
Regidora delegada en matèria de salut: Sra. Eva Palau i Gil 
Cooperació: 
30. Cooperació al desenvolupament 
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31. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
32. Cooperació i agermanaments 
Regidor delegat en matèria de cooperació: Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca 
ÀREA D’URBANISME I ACTIVITATS 
Presidència: Marta Madrenas i Mir  
Urbanisme i Activitats 
1. Urbanisme 
2. Llicències 
3. Oficina del Pla General Municipal 
4. Plans especials 
5. Enginyeria, Projectes i obres 
6. Planejament i gestió de l'ús del sòl 
7. Inspecció urbanística 
8. Disciplina urbanística 
9. Plans especials 
10. Unitat municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) 
11. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA) 
12. Oficina de projectes 
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 
Presidència: Glòria Plana i Yanes 
Ocupació: 
1. Ocupació 
2. Foment de l'ocupació i de la iniciativa empresarial 
3. Innovació i Recerca 
4. Promoció empresarial 
5. Economia de proximitat 
6. Agència de Promoció Econòmica 
Empresa: 
7. Promoció econòmica 
8. Desenvolupament local 
9. Indústria. 
10. Consell Econòmic i Social 
11. Bloom 
Comerç: 
12. Comerç 
13. Consum 
14. Associacions de comerciants 
15. Mercats municipals 
16. Dinamització comercial 
ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
Presidència: Maria Àngels Planas i Crous 
Hisenda: 
1. Intervenció 
2. Tresoreria 
3. Gestió pressupostària 
4. Comptabilitat pressupostària i financera 
5. Control de l'execució pressupostària 
6. Gestió financera i Tresoreria 
7. Gestió tributària 
8. Recaptació 
9. Inspecció de tributs 
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10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica 
11. Control d'entitats dependents de l'Ajuntament 
Règim Interior: 
12. Secretaria General 
13. Vicesecretaria 
14. Secretaria administrativa 
15. Serveis Jurídics 
16. Contractació i Compres 
17. Patrimoni i inventari municipal 
18. Recursos Humans 
19. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
20. Formació 
21. Registre General 
22. Reprografia 
23. Estadística 
24. Servei de Porteria Major, Ordenances i neteja. 
25. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) 
26. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) 
27. Manteniment de l'edifici consistorial 
ÀREA DE CIUTADANIA 
Presidència: Isabel Muradàs i Vazquez 
Educació: 
1. Oficina Municipal d'Escolarització 
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental 
3. Escoles bressol 
4. Organisme Autònom d'Educació Musical 
5. Recursos Educatius 
6. Gestió escolar 
7. Consell Municipal d'Educació 
8. Consells Escolars de Centres 
9. Taules Territorials 
Esports: 
10. Servei Municipal d'Esports 
11. Promoció de l'esport 
12. Esport de base 
13. Equipaments i pavellons municipals 
Joventut: 
14. Joventut 
15. Consell Local de Joventut 
16. Centres joves 
Regidor delegat en matèria de Joventut: Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca 
ÀREA DE SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
Presidència: Joan Alcala i Quiñones 
Seguretat: 
1. Seguretat Ciutadana 
2. Policia Municipal 
3. Agents cívics 
4. Protecció Civil 
5. Objectes perduts 
6. Dipòsit de vehicles 
7. Plans d'Emergència 
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Mobilitat i Via Pública: 
8. Mobilitat 
9. Coordinació de la Via Pública 
10. Circulació 
11. Pla d'Accessibilitat 
12. Pla de Mobilitat 
13. Estació d'autobusos 
14. Transports Municipals del Gironès 
15. Gestió de la Via Pública 
16. Multes 
17. Taula de Mobilitat 
18. Unitat operativa de serveis 
19. Brigades de manteniment i obres 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
Presidència : Sr. Carles Ribas i Gironès 
Medi ambient i sostenibilitat 
1. Sostenibilitat. 
2. Medi Ambient i Natural 
3. Devesa: Gestió i Pla especial 
4. Quatre Rius i Una Sèquia 
5. Aigües de Girona 
6. TRARGISA 
7. Girona + Neta 
8. Serveis ambientals 
9. Qualitat ambiental i inspecció 
10. Qualitat sonora i contaminacions 
11. Serveis funeraris i cementiris 
12. Brigades de cementiris 
13. Brigades de DDD 
14. Paisatge, Parcs, Jardins i Rius 
15. Brigades de Jardineria 
16. Brigada de Medi ambient 
17. Pla Integral de Residus i Serveis de Neteja 
18. Agenda Local 21 
19. Taula del Canvi Climàtic 
20. Gestió energètica 
21. Control de plagues i animals 
Segon.- RESERVAR-SE per part de l’Alcaldia de la Corporació municipal les següents 
àrees i competències: 
Presidència: 
1. Coordinació d'àrees 
2. Gabinet de l'Alcalde 
3. Relacions institucionals i protocol 
4. Agermanaments i relacions exteriors 
5. Oficina del Defensor de la Ciutadania 
6. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus 
7. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting 
8. Ajuntament Virtual, Ciutat intel·ligent i Smart City 
Cultura: 
9. Gestió i equipaments culturals 
10. Lectura i Humanitats 
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11. Biblioteques de Girona 
12. Escola Municipal d'Humanitats (EMHU) 
13. Arts Escèniques 
14. Teatre municipal 
15. Patrimoni i Museus 
16. Museu d'Història de Girona 
17. Museu d'Història dels Jueus i el Call 
18. Museu del Cinema 
19. Fundació Rafael Masó. Casa Masó 
20. Museu d'Art Modern i Contemporani 
21. Música. 
22. Auditori de Girona 
23. Girona, ciutat de festivals 
24. Espai Marfà 
25. Arts Visuals i Audiovisuals 
26. Escola Municipal d'Art (EMA) 
27. El Bòlit. Centre d'Art Contemporani 
28. Cultura tradicional i popular 
29. Consell de les Arts i la Cultura 
30. Consell Participatiu per la Llengua 
31. Gestió Documental, Arxius i Publicacions 
Regidor delegat en matèria de cultura : Sr. Carles Ribas i Gironès 
Turisme: 
32. Promoció turística i congressual 
33. Oficina de Turisme 
34. Punt de Benvinguda 
35. Girona Temps de Flors. 
Regidora delegada en matèria de turisme: Sra. Glòria Plana Yanes 
Dinamització del territori: 
36. Fires de Sant Narcís 
37. Festes majors de barri 
Regidora delegada: Sra. Marta Madrenas i Mir 
Projecte ferroviari: 
38. Projecte ferroviari 
Regidor delegat : Sr. Carles Ribas i Gironès 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que 
manifestin la seva acceptació. 

Quart. – DONAR COMPTE el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que 
tingui lloc, i publicar el seu text en el BOP. 

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

 

8.-  Primer.- REVOCAR les delegacions efectuades amb data 11 de febrer de 2016 
a favor dels diferents Tinents d’Alcalde de la Corporació i regidors delegats mitjançant 
resolució d’Alcaldia núm. 2016001819. 

Segon.-  EFECTUAR  a  favor  dels  membres  que  integren  la  Junta  de  Govern 
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Local  que a continuació es relacionen una delegació general d’atribucions de gestió i  
resolució  dels  assumptes  de  les  seves  respectives  Àrees  d’actuació d’acord amb 
la definició funcional de cada àrea determinada resolució de data 25 de juny de 2015, 
i amb els camps d’actuació que a títol merament enunciatiu es recullen en el punt  
dispositiu  segon  de  la  present  resolució  respecte  de  cada Àrea : 
REGIDOR/REGIDORA ÀREA 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer  Serveis a les persones  
Sra. Marta Madrenas i Mir Urbanisme i Activitats  
Sra. Glòria Plana i Yanes Promoció i Ocupació  
Sra. Maria Àngels Planas i Crous   Hisenda i Règim Interior 
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez Ciutadania 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
Sr. Carles Ribas i Gironès Medi Ambient i Sostenibilitat 
Segon.-  Aquesta  delegació  general  comportarà  tant  la  facultat  de  direcció  de 
l’Àrea  corresponent,  com  la  seva  gestió,  fins  i  tot  la  signatura  de  quants 
documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets, que  
siguin  necessaris  per  a  l’execució  de  la  delegació,  i  en  especial  les  que  a 
continuació s’indiquen, sempre que no estiguin delegades de forma expressa a 
favor d’un regidor adscrit a l’àrea: 
PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D’ÀREA 

1.-  Aprovar  els  expedients  de  contractació  de  qualsevol  naturalesa  relacionats amb  
la  seva  àrea  d’actuació,  quan  la  seva  quantia  no  excedeixi  dels  següents límits: 

1.1 Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en cada 
moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

1.2  Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la contractació 
administrativa. 

Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s’hagin de 
dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat  dels  
actes  de  reconeixement  d’obligacions,  en  relació  amb  els  quals  la competència 
dels regidors i regidores delegats d’àrea es limitarà a les signatures dels 
corresponents documents comptables 

2.-  Aprovació  dels  projectes  d’obres  i  de  serveis,  quan  no  superin  la  quantia 
prevista per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

3.-  Aprovació  dels  expedients  i  adjudicació  de  les  concessions  sobre  els  bens 
propis  i  l’adquisició  de  bens  i  drets  quan  el  seu  import  no  superi  els  600.000 
euros  ni  el  10%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  així  com  l’alienació  del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada. 

4.- L’exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la seva 
àrea,  comportant  l’esmentat  exercici  la  incoació  del  corresponent  expedient  i 
imposició de les corresponents sancions així com en el seu cas la resolució dels 
corresponents  recursos interposats. Tot això sens perjudici de la corresponent 
instrucció de   l’expedient pel funcionari de carrera que tingui atribuïda la responsabilitat 
de la unitat   administrativa corresponent o d’altres unitats administratives. 

5.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les 
àrees i acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i si 
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s’escau la   interposició de qualsevol recurs derivats dels procediments  de 
reintegraments incoats per l’Administració atorgant de la subvenció. 

Sens perjudici d’això, i a efectes de delimitació de l’àmbit d’actuació de cadascuna de 
les Àrees, correspondran a aquestes, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els 
camps d’actuació i matèries següents: 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
SERVEIS SOCIALS, HABITATGE I PARTICIPACIÓ 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en  
matèria de serveis socials d’atenció primària, serveis socials especialitzats (Servei  
d’Atenció a la Gent Gran i les Dependències, Equip  d’Intervenció  en Violència de  
Gènere,  Equip  d’Atenció  a  la  Infància  i  l’Adolescència),  centres cívics, llars de 
jubilats. 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en 
matèria d’habitatge. 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en 
matèria de cooperació. 
- Direcció i gestió de les competències municipals en matèria d’associacionisme, 
igualtat i voluntariat. 
- Aprovar plans directors que requereixin per normativa ser aprovats per acord de la  
Junta  de  Govern  Local.  Quan  la  normativa  no  especifica  també  ho  hem aprovat  
per  Junta  de  Govern  Local  (Regidora  de  Serveis  Socials,  Habitatge  i Cooperació). 
- Aprovar programes municipals que recullen les actuacions concretes a realitzar 
durant  l'any, de conformitat amb el que disposen les línies estratègiques del plans 
directors aprovats per acord de la Junta de Govern Local, que requereixin ser 
aprovats per acord de la Junta de Govern Local. (ex. 2015005406) (Regidora de 
Serveis Socials, Habitatge i Cooperació). 
- Aprovar els ajuts econòmics d'urgència (ex. 2015000704) 
- Ajuts econòmics extraordinaris per fer front a despeses de menjador escolar. 
-  Aprovar factures farmàcies (corresponents a ajudes per a l'adquisició de 
medicaments   realitzades  per  usuaris  dels  Serveis  Bàsics  d'Atenció  Social Primària) 
- Autoritzar els usos dels equipaments i de les instal·lacions municipals adscrits a 
Serveis Socials, Habitatge i Cooperació. 
- Autoritzar l’ocupació temporal d’ús de la via pública per a la realització d’activitats per 
part d’entitats sense ànim de lucre. 
- Cessió de material municipal necessari per a la realització d’activitats per part 
d’entitats sense ànim de lucre. 
- Altes, baixes i modificacions del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 
- Gestió, tramitació i aprovació de la realització de treballs en benefici de la comunitat  
en el marc de la normativa municipal sobre l’execució alternativa al pagament de 
deutes amb la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Girona. 
- Col·laborar en l'execució de les ordres i mesures judicials imposades als adolescents 
i joves i amb les penes i mesures penals alternatives imposades a la població adulta, 
així com la col·laboració en programes d'atenció a les víctimes de delictes de 
Girona, i amb els processos de reinserció que se'n derivin, en el marc de l’adhesió 
de  l’Ajuntament  de  Girona  als  convenis  signats  entre  el Departament de Justícia 
i Interior de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC). 
- Vistiplau de certificats en matèries relacionades amb l’àrea. 
AREA D’URBANISME I ACTIVITATS URBANISME 
-  Planificació  del  territori,  que  inclou  les  figures  de  planificació  territorial  de  la 
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ciutat, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament 
urbanístic 
-  Gestió  urbanística  i  execució  urbanística,  inclosos  els  seus  instruments  de 
gestió 
- Edificació, que inclou, entre d’altres matèries, la tramitació, concessió, modificació,   
denegació, concessió de prorrogues i expedició de llicències urbanístiques i d’altres  
autoritzacions, i el control de l’activitat relacionada amb les declaracions  i  
comunicacions  de  caràcter  urbanístic  previstes  al  Reglament de  Protecció  de  la  
Legalitat  Urbanística  aprovat  pel  Decret  64/2014,  de  13  de maig,  la  Llei  16/2015  
de  simplificació  administrativa i l’Ordenança municipal d’obres, excloses les llicències 
d’obres majors,  així  com  l’expedició  d’aquestes últimes, un cop atorgades per l’òrgan 
competent. 
- Llicències i autoritzacions relatives a l’ocupació de la via pública o de terrenys d’ús 
públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular entre d’altres, la 
instal·lació de contenidors de runa, casetes d’obres, bastides, reserva de càrrega i 
descarrega… 
- Rehabilitació urbana i control del deure de conservació. 
- Vist-i-plau dels certificats de qualificació urbanística, d’obra nova i antiguitat, de 
compatibilitat urbanística i de nombre de policia. 
- Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la potestat d’imposar les corresponents 
sancions i d’ordenar la restauració de l’ordre jurídic infringit. 
ACTIVITATS 
- Suspensió inscripció de comunicacions al Registre Municipal d’Activitats 
- Requeriments d’inspecció i control d’activitats subjectes al règim de comunicació 
prèvia 
- Autorització inici d’activitats 
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 
- Autoritzacions i denegacions d’ocupació de la via pública per Fires i Mercats al 
carrer. 
-  Autoritzacions  i  denegacions  d’ocupació  d’activitats  econòmiques  a  la  via 
pública. 
- Vist i plau de certificats en matèries  relacionades amb l’àrea. 
ÀREA DE CIUTADANIA 
EDUCACIÓ 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i obres de millora de les escoles 
d’educació infantil i primària públiques. 
- Gestió dels usos fora del horari i calendari escolar de les escoles d’educació 
infantil i primària públiques. 
- Programació, coordinació i gestió del Programa de Recursos Educatius adreçat a 
centres educatius i ciutadania. 
- Accions per a l’impuls de Girona, ciutat educadora. 
- Programació i gestió de projectes educatius diversos adreçats als centres educatius 
i/o ciutadania. 
- Projectes i accions diversos relacionats amb la planificació escolar i l’escolarització. 
-  Secretaria  tècnica  de  consells  de  participació  relacionats amb Educació (Consell 
Municipal d’Educació, Consell d’Infants). 
-  Suport  a  la  representació  municipal  en  els  consells  escolars  dels  centres 
educatius de la ciutat. 
- Gestió de les escoles bressol municipals. 
- Normativa i gestió de la preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars 
d’infants de la ciutat sostingudes amb fons públics. 
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- Coordinació Pla d’Infància. 
- Premis i beques municipals d’Educació. 
- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l’àrea. 
ESPORTS 
- Gestió i coordinació de les instal·lacions esportives municipals i dels usos que si 
porten a terme. 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i de millora de les instal·lacions 
esportives municipals (pavellons, camps de futbol, piscines i de pistes poliesportives 
públiques i escolars) i d’espais esportius públics. 
- Promoure la pràctica esportiva i promoció de l’esport a la ciutat, adreçada a les 
diferents franges d’edat i vessants esportives. 
-  Programació i gestió de projectes esportius,  adreçats  a  les  entitats,  centres 
educatius i a la ciutadania en general. 
-  Donar  suport a  l’organització dels projectes, activitats o esdeveniments puntuals, 
que puguin portar a terme les entitats, associacions o empreses. 
- Secretaria tècnica del Consell Municipal de l’Esport, com a òrgan de participació 
sectorial. 
-  Accions  per  potenciar  que  la  ciutat,  sigui  un  referent  com  a  Destinació  de 
Turisme Esportiu. 
- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l’àrea. 
ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
- Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics 
- Inspecció tributària 
- Recaptació tributària 
- Planificació, proposta i gestió pressupostària 
- Vist i plau dels certificats de bens 
- Vist i plau dels certificats d’altes i baixes d’activitats econòmiques 
-  Vist  i  plau  dels  certificats  de  dades  pressupostàries,  comptables  i  de  gestió 
econòmica i financera en general 
- Secretaria General 
- Vicesecretaria 
- Assessoria jurídica 
- Diligenciació dels llibres oficials d’actes acreditatius de l’adopció d’acords pels 
òrgans col·legiats municipals i dels llibres oficials de Decrets d’Alcaldia 
-  Activitats  estadística,  resolució  dels  expedients  de  baixa  i  d’alta  en  el  padró 
municipal d’habitants i vistiplau dels certificats d’empadronament. 
- Coordinació processos electorals 
- Serveis d’informació i atenció a la ciutadania i Registre d’entrada i sortida de 
documents. 
- Política i gestió de personal 
- Informàtica, i en particular el Pla d’implantació de l’Administració electrònica 
- Portal de transparència 
- Incoació d’expedients disciplinaris en matèria de personal 
- Vist i plau de certificacions en matèria de situacions administratives i de serveis 
prestats 
- Atorgament de bestretes i avançament de nòmina 
- Aprovació de convenis d’alumnes en pràctiques 
- Concessió d’ajuts socials regulats en l’acord-conveni del personal al servei de 
l’Ajuntament 
- Aprovació de reconeixement de triennis 
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- Aprovació canvis de torn de la Policia 
-  Aprovació  de  permisos,  llicències,  excedències  i  mesures  de  conciliació  del 
personal al servei de la Corporació. 
-  Nomenament  del  personal  funcionari  i  contractació  del  personal  laboral,  així com 
la finalització del contracte de personal laboral. 
- Aprovació de dietes i desplaçaments del personal de la Corporació municipal. 
- Autorització dels cursos del personal de l’Ajuntament. 
-  En  general,  qualsevol  altre  activitat  relacionada  amb  l’Àrea,  de  competència 
d’aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d’un altre regidor o regidora 
AREA DE SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA SEGURETAT 
- Prefectura superior de la Policia local. 
- Seguretat ciutadana 
-  Circulació,  que  comporta  en  tot  cas  la incoació  i  resolució  dels  expedients 
sancionadors en matèria de trànsit. 
- Concessió, modificació o denegació de llicències per a la tinença i ús d’armes 
d’aire comprimit, d’acord amb la legislació específica vigent. 
- Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en 
règim de transport especial. 
- La col·laboració en relació amb l'educació vial. 
- La tramitació de denúncies per infraccions en matèria de transports a l'administració 
competent. 
- Gestió, direcció i control sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància en 
instal·lacions i/o equipaments municipals. 
- Gestió, direcció i control sobre la utilització i instal·lació de videocàmeres amb 
finalitats  de  seguretat  pública  per  les  forces  i  cossos  de  seguretat  en  espais 
públics. 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans, programes i activitats en matèria de 
seguretat ciutadana. 
- Protecció Civil 
- Convocar i presidir les reunions de la Comissió Municipal de Protecció Civil. 
-  Aprovar  les  homologacions  de  la  Comissió  municipal  de  protecció  civil  dels 
plans  d’autoprotecció  de  les  empreses,  establiments,  centres,  dependències, 
instal·lacions o activitats d’interès per al protecció civil local. 
- Gestió dels plans d’autoprotecció de centres i activitats de titularitat municipal en el 
registre electrònic de plans d’autoprotecció de la Generalitat de Catalunya. 
- Activació i desactivació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal davant de 
qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho 
requereixi, i subsidiàriament, l’activació dels plans d’autoprotecció, declarar-ne la 
desactivació si l’evolució de la situació ho permet. 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l’àrea 
-  En  general,  qualsevol  altre  activitat  relacionada  amb  l’Àrea,  de  competència 
d’aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d’un altre regidor o regidora. 
MOBILITAT I VIA PUBLICA 
- Pla de Mobilitat Urbana 
- Regulació, ordenació i gestió de la via pública en matèria de trànsit 
- Pla d’accessibilitat a la via pública 
- Transports públics de competència municipal 
-  Gestió, direcció i control  de  realització  de  les  obres  municipals  de  reparació 
simple, restauració o rehabilitació i conservació i manteniment de l’espai públic i 
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equipaments  públics (calçades, voreres, zones de jocs infantils, senyalització, mobiliari 
urbà, semàfors i altres elements de regulació del trànsit) que en cada exercici el 
pressupost municipal assigni a l’àrea 
- Concessió, modificació i denegació d’autoritzacions d’utilitzacions privatives o 
aprofitaments  especials  al  sol,  vol  o  subsòl  de  terrenys  demanials  de  titularitat 
municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques 
siguin necessàries per a la seva realització 
- Ocupació de la via pública d’ús comú especial amb excepció de terrasses, missatges 
publicitaris sobre edificis i d’aquelles matèries de competència d’altres àrees 
- Concessió de guals i entrades de vehicles 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l’àrea 
- La tramesa i signatura de les comunicacions de qualsevol mena que hagin de 
cursar-se als ciutadans, referides a la via pública i seguretat. 
-  En  general  qualsevol  altre  activitat  relacionada  amb  l’Àrea,  de  competència 
d’aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d’un altre regidor o regidora 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
- Gestió, direcció i control del medi ambient 
- Direcció de politiques en matèria de sostenibilitat 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans de sostenibilitat municipal 
- Comunicació i educació ambiental 
- Cementiri i serveis funeraris, que inclou la concessió i denegació de concessions de 
nínxols i sepultures i la expedició dels corresponents títols 
Tercer.- EFECTUAR a favor dels regidors que a continuació es relacionen una 
delegació especifica d’atribucions sobre els assumptes que a continuació  es 
relacionen: 
ÀREA 
Serveis a les Persones i Ciutadania 
REGIDOR 
Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca 
ASSUMPTE  
Cooperació i Joventut 
ÀREA 
Serveis a les Persones 
REGIDOR 
Sra. Eva Palau i Gil 
ASSUMPTE 
Salut i seguretat en el treball 
Aquesta delegació comporta tant la direcció política dels diferents departaments 
afectats a la  gestió dels  esmentats  assumptes,  com  la  gestió  de  la  matèria 
concreta a aquesta abasta, fins i tot la signatura de quants documents de tràmit o 
definitius,   incloses les propostes de resolució i els decrets, que siguin necessaris per 
a l’execució de la delegació, i en especial les que a continuació s’indiquen: 

PER  A  TOTS  ELS  REGIDORS  AMB  DELEGACIÓ  ESPECIFICA  I  RESPECTE ELS 
ASSUMPTES DELEGATS 

1.-  Aprovar  els  expedients  de  contractació  de  qualsevol  naturalesa  relacionats amb  
la  seva  àrea  d’actuació,  quan  la  seva  quantia  no  excedeixi  dels  següents límits: 

1.1 Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en cada 
moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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1.2 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la contractació 
administrativa. 

Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s’hagin de 
dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat  dels  
actes  de  reconeixement  d’obligacions,  en  relació  amb  els  quals  la competència 
dels regidors i regidores delegats d’àrea es limitarà a les signatures dels 
corresponents documents comptables. 

2.- Aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan no superin la quantia prevista 
per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

3.-  Aprovació  dels  expedients  i  adjudicació  de  les  concessions  sobre  els  bens 
propis  i  l’adquisició  de  bens  i  drets  quan  el  seu  import  no  superi  els  600.000 
euros  ni  el  10%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  així  com  l’alienació  del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada. 

4.- L’exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la seva 
àrea,  comportant  l’esmentat  exercici  la  incoació  del  corresponent  expedient  i 
imposició de les corresponents sancions així com en el seu cas la resolució dels 
corresponents  recursos interposats. Tot això sens perjudici de la corresponent 
instrucció de   l’expedient pel funcionari de carrera que tingui atribuïda la responsabilitat 
de la unitat   administrativa corresponent o d’altres unitats administratives. 

5.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les 
àrees i acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i si 
s’escau la   interposició de qualsevol recurs derivats dels procediments de 
reintegraments incoats per l’Administració atorgant de la subvenció. 

Sens perjudici d’això, i a efectes de delimitació de l’àmbit d’actuació de cadascuna  de  
les delegacions especifiques,  correspondran  a  aquestes,  a  títol merament enunciatiu 
i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries següents: 

JOVENTUT I COOPERACIÓ 
- Aprovació de plans d’actuació de tipus transversal en matèria de polítiques de 
joventut 
- Gestió d’Espais Joves i altres equipaments juvenils, que comportarà l’autorització d’ús 
d’espai a L’Estació Espai Jove i el Químics Espai Jove 
- Gestió de serveis d’informació i d’orientació per a persones joves 
- Programes de suport a associacions juvenils 
- Gestió del programa municipal de casals d’estiu 
- Aprovació dels programes d’activitats dels diferents centres 
SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL 
- Direcció i gestió en matèria de salut 
- Direcció i gestió dels centres municipals d’assistència 
- Direcció i gestió del Centre Jove de Salut Integral 
-  Direcció  i  gestió  en  matèria  de  seguretat  en  el  treball  -  prevenció  de  riscos 
laborals 
Quart.- EFECTUAR a favor dels regidors/ores que a continuació es determinen una 
delegació especifica envers els projectes que a continuació es determinen: 
ÀREA 
Alcaldia 
REGIDOR 
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Sr. Carles Ribas i Gironès 
PROJECTE 
Projecte Ferroviari 
ÀREA  
Alcaldia 
REGIDOR 
Sra. Marta Madrenas i Mir 
PROJECTE 
Dinamització del territori (que inclou les Fires de Sant Narcís i les festes Majors de 
Barris) 
Aquesta delegació comporta la facultat de direcció i gestió dels esmentats projectes,  
així com la signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses  les  
propostes  de resolució i els decrets, que siguin necessaris per a l’execució dels 
esmentats projectes. 

Cinquè.- DELEGAR de forma indistinta a favor de tots els regidors del Consistori les 
competències que l’art.51.1 del Codi Civil atorga a aquesta Alcaldia per a autoritzar 
els matrimonis civils que es celebrin en aquests municipi. 

Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis 
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. 

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

En el text de les resolucions adoptades pels Regidors i Regidores en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 

“Per  tot  això,  en  exercici  de  les  competències  que  m’han  estat  conferides  en virtut  
de  la  delegació  efectuada  per  l’Alcaldia  d’aquest  Ajuntament,  mitjançant Decret 
núm. ......., de data ........” 

Les  resolucions  que  s'adoptin  per  delegació,  s’entendran  dictades  per  aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir 
informada  de  l'exercici  de  la  delegació,  sent  per  tant  aquestes,  executives  i 
presumptament legítimes. 

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

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

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes que manifestin la 
seva acceptació. 

Novè.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l'article 44.2 del 
ROF. 
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Desè.- DIFONDRE el contingut  d’aquesta  resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya. 

 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Per tant, jo ara donaria la paraula a la 
regidora i tinenta d’alcalde d’Hisenda i Règim Interior, a la Maria Àngels Planas, 
perquè, doncs, faci la seva part expositiva. Després donaria la paraula a tots els grups 
i després procediríem a la votació. D’acord? 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el que 
portem a informació del Ple, la modificació del cartipàs de l’Ajuntament tant allò que és 
competència del Govern en virtut de la seva organització com també d’aquells 
aspectes en ser propis del Ple i, per tant, necessiten la seva aprovació. 

Aquest Ajuntament, com la resta del país, té un cartipàs que es va aprovar en el Ple 
del dia 29 de juny de l’any passat. Avui és necessària aquesta modificació perquè, bé, 
va haver-hi el fet excepcional, com tothom sap, que es va esdevenir l’11 de gener 
quan es va produir la renúncia del llavors alcalde, Carles Puigdemont, per assumir la 
Presidència de la Generalitat. 

Avui ara us passaré a detallar, doncs, quina és l’organització municipal del Govern que 
proposem i quins són els canvis que es proposen. Es proposa, en primer lloc, la 
creació de l’Àrea de Sostenibilitat, que en l’anterior organització –com vostès saben– 
estava inclosa dintre de l’Àrea d’Hisenda i de Sostenibilitat, i com la resta d’àrees 
estarà presidida i coordinada per un tinent d’alcalde. 

També la denominació de la primera Tinença d’Alcaldia com a Vicealcaldia, que 
presideix i coordina l’Àrea del Servei a les Persones. 

La creació de les regidories delegades de Cultura i de Turisme, que estaran adscrites 
a l’Àrea d’Alcaldia. 

La supressió de la Gerència Municipal. 

Llavors, també la reestructuració, la reassignació del personal eventual, amb la qual hi 
haurà una supressió de la Coordinació d’Arts Escèniques, la Coordinació de Promoció 
i Ocupació i l’Assessor Jurídic, i llavors es crearan un comissionat de cultura, de 
comunicació i transparència –la coordinació de Promoció, Ocupació i Turisme, en 
aquest cas– i l’assessor de l’Àrea del Servei a les Persones. També amb la 
readscripció de la Coordinació de Programes a l’Àrea de l’Alcaldia, la Coordinació de 
Programes anirà a l’Àrea d’Alcaldia. 
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També es reestructuraran algunes àrees pel que fa a les competències i alguna 
competència passarà d’una àrea a l’altra de les que hi havia en el cartipàs que teníem 
fins ara. El canvi, pel que fa…, també portem l’horari dels plens: fins ara començaven 
a dos quarts de vuit i, bé, es proposa que comencin a les sis de la tarda, tal com es va 
consensuar a la Junta de Portaveus. 

Llavors, també portem el nomenament dels representants municipals a les diferents 
institucions; a causa dels canvis, doncs, cal canviar el nom d’algunes persones: ara ja 
no pot ser Carles Puigdemont, sinó que ha de ser el nou alcalde, i també en els 
organismes públics on és prescriptiva la representació municipal. 

També portem la modificació puntual en el ROM pel que fa a la inclusió de la 
Coordinació Tècnica del Govern com a òrgan. 

També un dels punts que portem és la fixació del sou de l’Alcaldia en règim de la 
dedicació exclusiva, atès que –com tothom sap– no hi ha sou, bé, en el cartipàs no hi 
havia sou de l’alcalde. I la proposta que nosaltres portem a Ple són 3.300 euros 
mensuals líquids, és a dir, aproximadament suposa 68.500 euros. La proposta per a 
aquest règim…, nosaltres entenem que portem aquesta proposta perquè la proposta 
per a aquest règim de dedicació exclusiva es troba en la mitjana dels sous que 
perceben alcaldies de les ciutats que tenen més o menys la mateixa dimensió i les 
mateixes característiques. I aquesta proposta també es fa d’acord amb els criteris i els 
topalls expressats per diferents grups polítics d’aquest consistori. 

Per raons d’eficàcia, també es proposa delegar diverses competències del Ple a favor 
de la Junta de Govern Local, amb la voluntat d’agilitzar l’Administració i fer-la més 
eficient. Estem parlant, per exemple, a títol d’exemple, de la tramitació de les 
sol·licituds de les subvencions, perquè no (. . .) els terminis, per ser bastant més àgils, 
no? 

I, bé, en termes generals, aquestes són les modificacions de manera global que 
portem; aquesta és la nostra proposta de govern i que haurà de ser debatuda i 
aprovada. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Planas. 
Senyora Veray, té la paraula. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Sincerament he de dir 
que pensava que avui la meva intervenció en aquest Ple podria ser molt diferent de la 
que finalment serà. 

La senyora Planas ens presentava de manera rigorosa i tècnica el que se sotmet a 
votació aquí sense haver fet cap reflexió política de la situació en què ens presentem o 
que finalment se celebra aquest Ple. I l’ordre d’intervencions de menys a més fa que jo 
sigui la portaveu que primer ha d’intervenir, cosa que avui hagués agraït ser l’última, 
més que res perquè el portaveu del Govern i el portaveu d’altres formacions polítiques 
que avui, doncs, han canviat la situació en què ens trobem o arribem en aquest plenari 
haguessin intervingut. 

Però sóc la primera i, per tant, possiblement sonarà estrany o estranya la meva 
intervenció, però he de començar dient que ho lamento molt, lamento molt d’entrada ja 
com s’ha portat tot el tema del Ple d’aquest cartipàs, que no vull oblidar que s’havia 
d’haver celebrat divendres i que va ser anul·lat in extremis després d’una junta de 
portaveus que va evidenciar que no hi havia acord. 
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Semblava que avui arribàvem amb una situació totalment diferent en aquest Ple; ahir a 
la tarda es van succeir un seguit de compareixences de premsa on diferents 
formacions polítiques, entre elles la meva, i vaig ser jo personalment qui ho va 
anunciar, anunciàvem un acord amb l’equip de govern per tirar endavant el que avui 
se’ns plantejava. 

Com deia, lamento, doncs, que aquesta situació en dotze hores hagi canviat i ens 
hàgim situat a un altre extrem, que és que en aquests moments crec que no hi ha 
ningú assegut en aquest Ple que sigui capaç de descobrir o de deduir com acabaran 
les votacions aquesta tarda. 

Crec sincerament que tornarem a passar a la història una setmana més, la ciutat de 
Girona, per fer el ridícul. I jo no sé els altres portaveus, però jo en començo a estar una 
mica cansada. 

Crec que el Govern ha de governar i l’oposició hem de fer d’oposició. Hem de trobar 
punts d’equilibri per arribar a consensos amb el Govern; tots les formacions polítiques 
d’aquesta formació i el Govern també, doncs, han de fer l’esforç per trobar punts 
d’equilibri i punts de consensos amb els grups que formem part d’aquest plenari. 

Jo arribava a un acord ahir amb l’equip de govern i, per tant, jo el mantinc. Sé que el 
Govern no em pot respondre, perquè no sumem els vots suficients per tirar-ho 
endavant, però jo represento un partit que quan arriba a un acord el porta fins al final; 
represento i parlo en nom d’un partit que té paraula, que manté la seva paraula fins a 
l’últim moment. I si hi ha comportaments que al llarg de les hores que passen entre 
que s’anuncia un acord i se celebra el Ple, quan hi ha coses que no m’agraden les 
comento, però si he donat la paraula, la dono fins al final. 

Ara bé, he tingut converses amb el Govern després de conèixer el canvi de parer 
d’alguna formació política, que dedueixo, i així ho he traslladat i així hem tingut la 
conversa, m’allibera també en aquest sentit del pes o de la responsabilitat que jo tenia 
amb relació a l’acord, perquè no em poden garantir tot allò acordat, perquè –com deia– 
no sumem. 

Per tant, jo el primer que vull deixar molt clar és que em sento alliberada, no per falta 
de responsabilitat, de seny, de sentit comú o de rigor, que és sota la premissa sota la 
qual jo vaig actuar en els últims cinc dies en aquesta ciutat des del moment en què 
l’equip de govern va demanar que m’assegués a la taula per arribar a un acord amb 
ell. Jo no trenco res de tot això, sinó que intentaré avui seguir actuant amb tota la 
responsabilitat i el rigor que sempre m’ha caracteritzat i que, a més i per sobre de tot, 
caracteritza el meu partit, que és –com deia– que tenim paraula i mantenim la paraula. 

Hi ha una cosa que es diu dignitat política –hi ha una cosa que es diu dignitat política–, 
hi ha una cosa que es diu mirar més enllà dels interessos del partit, hi ha una cosa que 
es diu i que s’ha de posar per sobre de tot que és la nostra ciutat, que és Girona. 

Jo vaig arribar a un acord marcant prioritats que no han sorprès a ningú, perquè són al 
meu programa electoral; crec que es negocia i s’arriba a acords posant per davant i a 
sobre la taula un programa electoral. Jo acordava prioritats, prioritats que crec que fins 
i tot alguns estan cansats de sentir-me repetir, com és la rehabilitació del cinema 
Modern, fer el Pla estratègic de turisme, cultura i comerç a la ciutat de Girona, la 
d’impulsar més i millor els plans de dinamització comercial, la de ser exigents amb la 
Generalitat de Catalunya perquè ens pagui el deute que té amb aquesta ciutat per 
poder així fer més i millors polítiques socials i polítiques d’ocupació, la de continuar i 
recuperar…, i és un tema que n’he parlat llargament amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
perquè d’una vegada per totes ens doni una solució amb què hem de fer amb la plaça 
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Catalunya, que hi tenim un problema important. També havia arribat a acords per 
estudiar el que s’hagi d’ubicar una nova comissaria de la policia local a la ciutat de 
Girona a la zona sud-oest, que també és una petició que no només la fem nosaltres, 
sinó que jo crec que la compartim tots els grups d’aquest plenari. 

Tot això –tot això–, jo independentment de la votació d’avui ho seguiré defensant i 
seguiré treballant amb l’equip de govern perquè això es tiri endavant. I espero poder 
comptar amb el suport d’altres partits que també han defensat aquestes prioritats a la 
ciutat de Girona per tirar-ho endavant, però espero comptar-hi d’una manera fiable i 
d’una manera finalista, i és que no es canviï d’opinió al llarg del camí, i encara menys 
amb tantes poques hores, com són dotze hores o tretze hores d’una decisió a l’altra. 

Com deia, jo havia fet un pacte de ciutat… 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Hauríem d’anar acabant, és que ha 
passat ja quasi un minut… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, senyor Ballesta, però és que són set punts i 
ho resumim en una intervenció avui. Són set punts. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Té raó, té raó, disculpi. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Crec que avui ens podem allargar una mica 
més. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Té raó, té raó, té raó. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé –com deia–, jo seguiré treballant en aquestes 
prioritats, sent conscient com sóc que deu més un fan onze i no fan tretze. Molt, sent 
conscient com sóc que deu més un fan onze i no fan tretze. 

Però jo voldria –i vaig acabant la meva intervenció–, però sí que voldria fer una 
reflexió. I la reflexió és: jo no sé què diran els altres portaveus –i com he dit, no encerto 
a endevinar quin serà el vot de cada grup amb relació a allò que avui es planteja–, el 
que sí que sé és que si avui no s’aprova res del que s’està plantejant la situació demà 
en aquest ajuntament és la que és avui: que hi haurà vuit càrrecs de confiança perquè 
en el Ple de cartipàs de fa vuit mesos una força política va donar els seus quatre vots 
perquè hi haguessin vuit càrrecs de confiança; que seguirà havent-hi la figura del 
gerent en exercici a l’Ajuntament de Girona, quan se’ns havia plantejat que s’anul·lava, 
i per tant, que tot continuarà com estava fins al dia d’avui, cosa que crec que tots en 
algun moment hi ha hagut coses d’aquestes que hem criticat o que hem dit que no ens 
agradaven i, per tant, demanàvem que es canviessin.  

Ho dic perquè crec que totes les forces polítiques aquí representades hem de fer un 
plus de responsabilitat abans d’arribar al final d’aquest Ple i celebrar la votació amb 
relació a allò que hem dit, allò que hem plantejat, allò que hem acordat, els que ho 
hem acordat, i allò que finalment pot passar amb relació a la votació que es farà en el 
Ple d’avui. 

Per això acabo la meva intervenció dient com deia al principi que jo me sento 
alliberada de l’acord, no perquè jo l’hagi trencat, perquè jo no he trencat res, al 
contrari, jo mantinc la meva paraula; me sento alliberada, anuncio que no m’oposaré 
frontalment a allò que proposa avui el Govern i que seguiré treballant –com deia– per 
tirar endavant les prioritats que jo havia arribat a acords, que són del meu programa 
electoral, que per al meu grup municipal són importantíssimes i que cal treballar-hi. I 
que amb relació al que passi després de la votació, doncs, malauradament, començo a 
pensar que faran que allò que jo ahir deia a la meva roda de premsa, i acabava dient: 
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«espero que demà torni la normalitat», en aquest cas, divendres, «torni la normalitat a 
la ciutat de Girona», molt em temo que no serà possible. 

Però vull deixar molt clar que si no és possible segur que de qui no és culpa és del 
Partit Popular de Catalunya a la ciutat de Girona. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Veray. Senyora 
Pujola, té la paraula. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. El meu grup ha estat negociant 
amb l’equip de govern durant quasi tres setmanes; ha estat negociant punts que 
nosaltres crèiem que eren bons per a la ciutadania en el seu conjunt. 

Tal com el meu grup sempre ha exposat i ha defensat, l’equip de govern ens tindrà 
sempre al seu costat quan les propostes i millores a realitzar siguin en benefici de tota 
la ciutat i de tots els gironins i gironines. 

No obstant això, i com ja hem expressat altres vegades, quan sigui el mateix equip de 
govern el que creï aquests problemes i que, per tant, intenti dividir els gironins i posar 
per davant el seu projecte separatista i de confrontació, ens tindran fent una oposició 
ferma. 

Finalment, hem pogut veure quines eren les prioritats de l’equip de govern de 
Convergència, un equip de govern que ha marcat una clara prioritat: un sou, unes 
cadires i un projecte separatista per davant de l’interès comú de ciutat i de tots els 
gironins. 

Ciutadans va presentar a l’equip de govern un document detallat on marcàvem com a 
clara prioritat treballar conjuntament per als interessos de la nostra ciutat i els beneficis 
dels nostres ciutadans. Sí que volem deixar clar, i així ho hem expressat públicament, 
que en cap cas aquest era un acord de govern; era només un acord puntual de 
cartipàs, un acord en clau ciutat, un acord que passava pel respecte institucional. Era 
un acord de sentit comú. 

Ciutadans entén que la ciutat de Girona ha tingut un bloqueig institucional i els gironins 
i gironines no es mereixen sortir cada dia als mitjans de comunicació perquè el seu 
ajuntament estigui bloquejat. Per això, Ciutadans ha estat negociant un acord de 
cartipàs, que, hi insisteixo, no un acord de govern, per poder desencallar aquesta 
situació. 

Aquest acord va arribar a incloure una bateria de mesures per a la ciutat tals com la 
professionalització de les àrees de Turisme i Cultura, les millores en la transparència 
dels pressupostos participats, així com una major inversió en els barris més 
necessitats. Es va aconseguir incloure també la rehabilitació dels parcs infantils per a 
tots aquells nens que pateixen discapacitats i també l’adaptació de la llera verda del riu 
des del carrer del Carme fins a plaça Catalunya, obtenint així una reactivació 
econòmica i una reactivació laboral d’una entrada a la ciutat que nosaltres creiem que 
a dia d’avui és una entrada molt fosca. 

Inclús en aquest mateix acord, i entenent que a la situació social actual no és 
justificable cobrar el màxim establert per llei, vam entendre que tenint un alcalde amb 
dedicació exclusiva a Girona havia de tenir un sou que es correspongués amb la seva 
dedicació i responsabilitat a la nostra ciutat. No obstant això, en un context en el qual 
aquest Ajuntament estava negant ajudes per una suposada manca de recursos a 
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persones necessitades de la nostra ciutat, entenem que no podem carregar a les 
arques públiques un increment salarial per part dels càrrecs públics. 

Ciutadans havia acordat que el sou corresponent a l’alcalde fos exactament el mateix 
que el sou que tenia el gerent, figura que quedava eliminada en aquest nou cartipàs, i 
guanyant així un alcalde amb dedicació exclusiva. Fet que amb l’exalcalde de Girona 
els nostres ciutadans no havien pogut viure. 

La situació que vivim ens demana responsabilitat i ens demana sobretot sensibilitat 
envers els nostres ciutadans, per això entenem que tots els acords als quals havíem 
arribat en clau ciutat i millora per a la nostra ciutadania els continuarem defensant. I, 
òbviament, els els presentarem en clau de moció, i també demanem o demanarem 
que siguin igual de conseqüents, tal com volien signar avui a canvi d’una cadira i un 
sou, ho signin en benefici dels ciutadans de Girona, que són qui realment s’ho 
mereixen. 

Per tant, avui mateix ens hem vist obligats a posar sobre la taula unes condicions 
innegociables per a Ciutadans: hem instat l’equip de govern a centrar les negociacions 
i, per tant, a poder reconduir la situació en un interès i en un benefici únicament i 
exclusivament en clau de ciutat, hem instat el Govern del senyor Ballesta que no 
continuï formant part de l’Associació de Municipis per la Independència posant per 
davant l’interès de tots els gironins. Malauradament, l’equip de govern s’ha mostrat 
inamovible en la seva intenció de posar per davant el projecte separatista als 
interessos de la ciutat. 

Durant tres setmanes –com ja he dit–, Ciutadans ha intentat treballar per tot allò que 
ens uneix i Convergència ha decidit en l’últim moment posar per davant tot allò que 
ens separa. 

Sí que voldríem expressar que el primer acord i el més important al qual vam arribar va 
ser el de deixar apartades les ideologies, ideologies que són clarament antagòniques 
entre Convergència i Ciutadans, perquè crèiem que ens havíem de centrar i parlar 
únicament i exclusivament –com he dit– de tot allò que ens uneix i no de tot allò que 
ens separa. 

El que ha quedat de manifest durant tot aquest procés, que ha durat –com he dit– 
quasi tres setmanes, és la manca de serietat i la gran divisió interna que afecta 
Convergència i Unió: després d’haver arribat a acords de ciutat, ens trobem unes 
declaracions basades en la falta de respecte, les quals han trencat de cop la premissa 
principal de les negociacions entre els dos partits. 

Li demanem que d’una vegada per totes posi els interessos dels gironins i gironines 
per davant dels interessos del seu partit. I m’agradaria recalcar que no han de tenir 
cap dubte que Ciutadans seguirà treballant per a la ciutat, tal com sempre ha fet; 
seguirà treballant per a tots els gironins i gironines, i seguirà treballant, i el més 
important, per a tot allò que ens uneix, i no ens tindran al costat per treballar per a tot 
allò que ens separa. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pujola. 
Senyora Paneque, té la paraula. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Realment, avui sí que es 
fa difícil la intervenció sense saber quines seran les valoracions posteriors; jo tampoc, 
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senyora Veray, endevino a saber quines seran les votacions dels diferents grups 
municipals.  

I, per tant, com que veig, senyor alcalde, que és estricte en el temps, em reservo un 
segon torn de paraula per si calgués fer consideracions polítiques una vegada 
escoltats la resta de portaveus. 

Miri, jo crec que tots els regidors d’aquest plenari convenim que no podem entrar en la 
situació més crítica que ha tingut aquest Ajuntament al llarg de la seva història. Fa uns 
dies Anna Puig escrivia al punt: «Confiem que hi ha marge i que arribi una solució, 
perquè un segon ajornament ja es podria qualificar d’esperpèntic.» I en aquest sentit 
s’ha d’apel·lar a la responsabilitat dels que estan obligats a negociar perquè no tenen 
majoria per decidir i dels que ens toca fiscalitzar el Govern, que en cap cas és sinònim  
d’abocar-lo en un atzucac. 

I això és precisament el que ha intentat el Partit dels Socialistes de Catalunya en 
aquests quinze dies, posant una sola proposta –pensem que coherent des del principi– 
sobre la taula per tal de desencallar aquesta situació, fins i tot aquest matí posant 
opcions que pensàvem que ens podien desencallar i passar aquest Ple amb la dignitat 
que mereix aquesta institució. 

Pensem que una institució és fonamental per a la ciutat de Girona, que en aquest 
plenari estem representats el conjunt de la ciutadania, expressada en diferents forces 
polítiques sortides d’unes eleccions democràtiques. 

Pensem que l’Ajuntament de Girona es deu a construir amb tot l’esforç i il·lusió una 
ciutat per a tots i que Girona té oportunitats de ser, si entre tots assumim les nostres 
responsabilitats, una ciutat moderna, lliure, acollidora, que fomenti la participació, la 
transparència i la cultura i on es gestionin els problemes més immediats dels veïns, 
però alhora es tingui un enfocament sobre el futur de Girona.  

Per això, nosaltres a banda de presentar propostes sobre el sou i sobre els càrrecs de 
confiança, que eren punts concrets de l’ordre del dia, vàrem presentar a l’equip de 
govern un conjunt de deu prioritats que nosaltres pensàvem que eren bones per al 
futur de la nostra ciutat. I en aquest sentit, els dèiem que en la nostra humil opinió això 
ho convertia en un acord deu punts millor com a mínim, perquè pensàvem que eren 
eixos que podien desenvolupar un projecte de futur per a la ciutat. 

Però haig de lamentar que tot això que dic no té absolutament res a veure amb els 
episodis que hem viscut els últims dies. Amb el màxim respecte, a l’alcalde li dic que 
s’ha d’aturar la imatge d’un govern en transició durant tres anys a la ciutat de Girona. 
Jo entenc, senyor Ballesta, que vostè no ha tingut un inici fàcil, però precisament això 
fa més necessari que mai que presenti quins són els eixos i els vectors del futur de la 
nostra ciutat. 

Girona necessita un impuls polític capaç de construir un projecte transversal que 
promogui el creixement econòmic, a la vegada que reparteixi benestar, que cuidi les 
persones, que garanteixi la igualtat de la dona, que sumi la diversitat de la gent i que 
estigui al costat d’associacions de veïns i que es governi de cara endins enlloc de cap 
enfora. 

Perquè ens fa la sensació que aquest mes tot està per fer: el dia que l’anterior alcalde, 
el senyor Puigdemont i avui president de Catalunya, vaig reafirmar-me en el 
compromís de anomenar un per un els problemes que considerem que té aquesta 
ciutat per resoldre des de fa més de cinc anys. Ho vaig fer per responsabilitat amb 
aquest Ajuntament i amb aquesta institució democràtica, tot i que era un moment difícil 
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perquè hi havia molta gent comprensiblement que estava molt feliç i molt contenta per 
aquesta decisió, però ho vàrem fer per responsabilitat. 

El Trueta està deixant de ser l’hospital de referència de comarques gironines, 
l’aeroport de Girona tornarà a reduir un 10 per cent la seva plantilla per enèsima 
vegada, i a Girona s’ha d’afrontar un pla de xoc i recursos públics per al problema de 
la cronificació de l’atur. Les nostres deu propostes anaven encaminades a aquests 
reptes que tenim de futur com a ciutat. 

El plenari d’avui hauria d’haver passat quasi en silenci, sense cap soroll. Vostès tenien 
l’encàrrec de presentar un projecte polític i de fer una proposta de cartipàs prou 
austera i responsable perquè ni tan sols hagués estat notícia. Però hem arribat a una 
situació límit que no ho és ni per a mi ni per a vostès, però sí que ho és per a la ciutat, 
per a Girona. 

Al nostre entendre, el salari dels responsables públics és una qüestió important també. 
La gestió dels diners de l’Ajuntament s’ha de portar amb molta més cura i 
responsabilitat que no si fossin els diners d’un mateix.  

El salari mitjà d’un treballador a Catalunya és de 25.675 euros bruts anuals; els salaris 
a l’Administració pública, de mitjana 27.000 euros bruts; els salaris dels directius a 
Espanya han augmentat un 7 per cent l’any 2013, mentre que els dels empleats s’han 
reduït un 0,48. 

Darrere la profunda escletxa social oberta hi ha un factor de desigualtat en la 
redistribució de les rendes de riquesa. No estem d’acord amb els 68.000 euros, 68.500 
que se’ns proposen, per això no hi podem votar a favor; la nostra era una altra 
proposta. 

I vull dedicar aquestes últimes paraules a l’alcalde de Girona: com a màxima autoritat 
democràtica de la ciutat li demano que recuperi el pols de la ciutat, que decideixi amb 
coratge a favor dels gironins i al marge dels interessos del seu partit, que s’adoni que 
Girona no pot viure durant tres anys en un estat de transició, que no podem mirar cap 
a una altra banda quan la ciutat exigeix la responsabilitat de tots nosaltres. Que la taxa 
d’atur és massa elevada i que Girona no evoluciona al ritme de creixement d’altres 
ciutats catalanes. És necessari recuperar l’empenta, parlar de política amb majúscules, 
tocar de peus a terra i preocupar-nos dels salaris de la majoria dels gironins, que es 
troben en unes condicions que no són prou bones. 

En tot això, nosaltres pensem que vostè ha de tenir una oportunitat, però també el 
deure de saber-la aprofitar per a Girona. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Paneque. 
Senyora Pèlach, té la paraula. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. Avui vivim 
un nou episodi d’un espectacle denigrant per a la ciutat, un espectacle que el Govern 
n’ha sigut el director, però al qual s’apunten a ballar alguns grups de l’oposició. 

Avui tornarem a ser portada als diaris donant una imatge que Girona no es mereix. 
S’ha venut l’ànima al diable i el diable l’ha traït. 

Aquest matí estava disposat a un pacte amb la dreta espanyolista, una dreta que ens 
ha denunciat a bona part dels regidors d’aquest Ple per posar-nos a disposició del 
Parlament; una dreta que ha orquestrat i ha aplaudit totes i cadascuna de les ofensives 
a l’autonomia de Catalunya. 
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Ara veiem una rebaixa menor del sou; està disposat a fer el que sigui per mantenir uns 
determinats privilegis, personals i de partit. Un sou que encara és molt més elevat del 
que tenen la majoria dels seus conciutadans. I mantenir uns privilegis de partit basats 
en una estructura de càrrecs de confiança que ens costaran anualment prop d’1 milió 
d’euros. 

El cartipàs que avui votem és la conseqüència d’un pacte intern, és una conseqüència 
del pacte intern que el va portar del número 19 de la llista a l’Alcaldia directament; són 
divuit renúncies que resulten en noves quotes de poder –aviat ja no hi cabran aquí 
dalt–; divuit renúncies que resulten en canvis de cromos incomprensibles; divuit 
renúncies que resulten en invencions de figures inexistents –perquè suposo que sap 
que posar vicealcalde en un títol al costat de tinent d’alcalde no serveix per crear una 
figura en una ciutat–; divuit renúncies que resulten en recol·locacions inexplicables de 
càrrecs de confiança –perquè es veu que hi ha gent que serveix per a tot, tant dins 
com fora de l’Ajuntament, perquè les portes giratòries es veu que entre 
administracions a Girona també serveixen–; divuit renúncies que ens porten també a 
supeditar la vocació de servei a un sou que encara supera en un 17 per cent el que va 
tenir la darrera alcaldessa. 

Tot això, aquest cartipàs, part d’aquest cartipàs és encara també l’herència d’un pacte 
amb Esquerra Republicana, i per tant, també aquí apel·lem als companys i companyes 
d’Esquerra Republicana que trenquin amb aquest pacte i amb el que en el seu 
moment, doncs, van pactar. Estem parlant, per exemple, doncs, de nomenaments de 
diversos organismes i institucions de l’Ajuntament. 

Tot plegat ha anat lligat a unes setmanes de desconcert per funcionament matusser, 
en el qual hem vist modificacions de decrets, convocatòries i desconvocatòries de 
plens, comunicacions amb l’oposició a cop de roda de premsa; tot plegat també 
envoltat d’una manca absoluta de diàleg: nosaltres encara no hem rebut cap trucada. 
Primer fan i després busquen el suport.  

Tot plegat, a més a més, al límit de la legalitat: tenim sobre la taula també un informe 
del secretari que ens diu que els càrrecs de confiança que avui portem a ple no estan 
prou motivats –que això, a més a més, companys i companyes d’Esquerra 
Republicana, ja passava a l’anterior cartipàs. 

Tot plegat ens porta a una forma caduca de fer política, una forma de fer política que 
Girona no es mereix. 

Ens queden tres anys, ens queden tres anys per davant. Nosaltres tenim la sensació 
que la màquina encara no ha engegat i, a més a més, venim d’unes darreres 
setmanes per oblidar. Ens preocupa i molt el que ens espera. Si ha de seguir així, 
senyor Ballesta, si us plau, dimiteixi. I si no pensa dimitir, si us plau, posis a treballar, 
practiqui el diàleg que pregona i comenci a pensar en Girona, en els seus barris i en la 
seva gent. Deixi de fer politiqueig de partit i comenci a fer política de ciutat. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pèlach. Senyora 
Roca, té la paraula. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest 
Ple d’avui és la culminació d’una sèrie d’errors que varen començar ara fa una miqueta 
més d’un mes, i vostè ha anat d’error en error i ha fallat en les formes, i la institució 
n’ha sortit perjudicada: Girona no es mereix tot el que ha passat durant tot aquest 
temps. 
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I, finalment, ha hagut de pactar, ha hagut de pactar amb dos partits –al final només ha 
estat un– que estan radicalment en contra del procés d’emancipació que el poble de 
Catalunya demana que portem a bon terme. I la gent no ha entès per què han pactat –
només feia falta veure les xarxes, veure els diaris–, la gent no ha entès per què han 
pactat amb ells. 

I sobretot els ha semblat una deslleialtat als 20.000 ciutadans que a les últimes 
eleccions varen votar forces independentistes: van votar la CUP, van votar 
Convergència o van votar la meva formació. 

Vostè podia haver votat amb nosaltres aquest cartipàs, senyor Ballesta, podia haver 
votat, sí, podia haver escollit votar el nostre cartipàs, però ha escollit votar el cartipàs 
que li oferien o les propostes que li oferien el PP i Ciutadans –finalment, Ciutadans, 
doncs, no ha pogut ser, però… 

Ahir vam tenir una conversa molt llarga i molt intensa en el seu despatx i jo li vaig dir 
que vostè no sap negociar; vostè es va enfadar, però jo li vaig dir: «És que si vostè 
sabés negociar, no estaríem aquí. És que si vostè sabés negociar, el primer Ple no 
s’hauria hagut de desconvocar, perquè hauria estat capaç de pactar amb els grups i 
mirar a veure què passava i tirar endavant aquell Ple.» No va ser possible, i avui 
veurem què passa, veurem quines votacions. No en tenim ni idea, no en té ni idea 
ningú, de les votacions que hi haurà en aquest Ple i del resultat final, no? 

Nosaltres vàrem posar a sobre de la taula un cartipàs i el vàrem posar a la seva 
aprovació, eh?, vam dir: «A nosaltres ens agradaria fer això.» I ho vam fer perquè com 
que ningú no movia fitxa, vam dir: «Bé, doncs, nosaltres per responsabilitat agafem 
aquest cartipàs i li presentem.» 

I jo me’n recordo quan el primer Ple que vostè va estar aquí jo li vaig dir: «Si us plau, 
parlem –parlem, parlem.» Escolti, no, tot allò res de res de res, perquè quan nosaltres 
vàrem entregar aquest projecte de cartipàs que ens semblava que per a la ciutat era 
molt favorable, que vàrem fer extensiu a tots els altres grups de l’oposició perquè ens 
semblava que tothom s’hi podia sumar, la resposta que vàrem rebre va ser el silenci. 
Absolut silenci. Perquè després vaig saber que vostès no s’havien cregut que aquell 
cartipàs era un cartipàs honest, i ho era molt; nosaltres pensàvem que era una molt 
bona proposta. Vaja, està aquí a disposició i per tornar-lo a mirar si volen. Era un 
projecte complet de ciutat. I vostès, doncs, no en varen ni voler saber res. 

Ara fa uns vint minuts, vint minuts abans de començar el Ple vostè m’ha trucat i m’ha 
dit, doncs, que hi havia una de les parts del nostre cartipàs que s’acceptava. Miri, 
nosaltres no l’hi votarem. Per què? Doncs, perquè el nostre cartipàs era un tot que 
parlava de model de ciutat. I sí que hi havia una part que feia referència als sous, però 
era una part més. Hi havia coses molt importants en aquest cartipàs: hi havia, per 
exemple, que el Ple tingués més representació i més debat, hi havia la qüestió dels 
ajuntaments dels barris, hi havia la qüestió que tots els regidors i regidores, 
estiguessin a l’oposició o estiguessin a l’equip de govern, poguessin anar als barris i 
fossin un referent per al barri. I hi havia la qüestió dels càrrecs de confiança, que ens 
semblava que s’havien de limitar, sobretot ara. És veritat que nosaltres vam votar en el 
primer cartipàs, però ara les coses han canviat i sabem que hi ha a sobre de la taula 
un informe del secretari que qüestiona que aquests càrrecs i tants càrrecs siguin 
idonis. Per tant, no agafi d’aquest nostre cartipàs una sola cosa, per què no parlem 
d’aquest cartipàs en total? No, vostè agafa una sola cosa; doncs nosaltres li diem que 
no, que no li votarem. 
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Poc abans de la roda de premsa, de la primera roda de premsa que vostès van fer, 
faltaven set minuts per a la roda de premsa, vostè també em va trucar –vostè truca 
molt just sempre–, i em va dir dues frases i aquestes dues frases eren un oxímoron, 
però perfecte. La primera frase deia: «Vull que entreu al Govern.» I la segona frase 
deia: «La vostra proposta de cartipàs no l’hem ni estudiada perquè està molt lluny de 
la nostra.» Escolti, però per què vol que entrem a Govern si la nostra proposta de 
ciutat està tan allunyada de la seva? Per què vol que entrem a Govern? És que, és 
clar, no s’acaba d’entendre, perquè nosaltres tenim el nostre propi model de ciutat que 
vostè reconeix que no l’accepta de cap manera perquè no vol ni sentir a parlar, ni 
asseure’s a parlar del cartipàs. Aleshores per què vol que entrem a Govern? Si no és 
pels vots, no sé per què vol que entrem a Govern, senyor Ballesta, de veritat. 

Vostè a última hora va dir..., però en roda de premsa, tot això, és que ahir va ser un 
dia molt complex, no va haver-hi cap comunicació o quasi cap comunicació directa i tot 
van ser rodes de premsa, whatsapps, etcètera, va dir que la nostra proposta era molt 
poc seriosa i ho era molt seriosa, molt seriosa. I, en tot cas, com jo li vaig dir a la 
regidora Planas, em va dir: «No veig bé això dels barris.» Vaig dir: «Parlem-ne, 
d’acord, poder no, potser s’ha de buscar la forma... Parlem-ne.» És que no n’han 
volgut parlar. I va dir que era poc seriosa, vostè va dir que era poc seriosa. Doncs 
miri... 

I després també va dir que Esquerra Republicana no pot pretendre governar des de 
l’oposició, i això també ho va dir el senyor Ribas. El senyor Ribas va dir «no es poden 
quedar al replà i voler saber què passa a dintre» i no sé què, vostè va dir «qui menja 
pollastre s’ha de menjar als óssos»... Bé, miri, jo no sé si es pot governar des de 
l’oposició o no, poder no, però és que s’ha de governar, la ciutat. La ciutat s’ha de 
governar. Digui’m ara quant fa que no portem al Ple, que vostès no porten al Ple, una 
qüestió important. L’alcalde anterior sempre deia: «És que l’oposició vol governar a 
cop de moció.» Sort, sort que fem mocions, perquè, si no, escolti, els plens de seguida 
estarien. És clar, quant fa que no portem una cosa important? Quant fa? No, barra, no, 
és així, és així. 

M’esperaré al torn de rèplica per acabar, simplement dir que amb Esquerra 
Republicana - MES, ni el PP, ni els Ciutadans haurien tingut possibilitat de tenir cap 
influència en el Govern de la ciutat. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Roca. Senyor 
Ribas, té la paraula. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyora Veray, 
gràcies per la seva responsabilitat. L’únic que puc manifestar és que vostè va entendre 
i la seva formació va entendre que estàvem parlant del cartipàs, que és una feina 
d’organització purament i «llanament», que no era fer política, ni aprofitar quan es fa 
una eina d’organització d’un equip de govern, que pretén governar i que, per tant, vol 
gestionar la ciutat, va entendre vostè perfectament que sí que podia demanar algunes 
qüestions o recalcar algunes qüestions, però que l’important era treballar pel futur. 

Senyora Pujola, sincerament, el que no farà Convergència i Unió és renunciar el seu 
ADN, i això ho sabia vostè abans com després. No vulgui aprofitar ara, perquè es posa 
de manifest una realitat, un pensament, un desig, un somni que té Convergència i Unió 
com a país, com a construcció d’un país, per exposar o potser amagar el pacte que 
han fet a Madrid i intentar compaginar-ho tot alhora. La realitat és una: Convergència i 
Unió des de fa molt temps va apostar amb una idea molt clara de construcció d’un 
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país. I això ho portàvem abans de parlar..., vostè ha dit tres setmanes, escolti, em 
sembla hem parlat fa una setmana, tres dies o quatre dies, no vagi més enllà, perquè 
em sembla que és voler dir coses que no són. I això hi era, hi és i hi serà, perquè 
efectivament és el nostre ADN i el que no pot pretendre vostè és comprar-nos el nostre 
ADN. I això és el que vam voler deixar clar ahir en la roda de premsa, ni més ni menys. 

Si avui la senyora Arrimadas surt al matí posant de manifest que l’intranquil·litza 
aquesta és en realitat, no sé qui no ha entès el discurs del president, ni de la història i 
el bagatge que té aquesta ciutat des de fa quatre anys i mig. La gent que avui estem 
en el Govern de la ciutat de Girona creiem que Catalunya pot ser un estat 
independent, i treballem amb aquesta finalitat. Això no deixa, això no deixa que quan 
parlem de gestió i d’organització pròpiament d’un municipi, de com vol l’equip de 
govern gestionar ( . . . ) un municipi tractar. A mi el que em sorprèn és que amb dotze 
hores, amb dotze hores... (Sona un senyal acústic.) Em sembla que no havia ni 
començat, senyor alcalde. Amb dotze hores, vostè ha canviat de parer tot i que les 
úniques coses que han variat, i ho ha dit, és el projecte separatista, i hi era. I, escolti, 
sortir de l’AMI no en sortirem, no en sortirem, tingui-ho molt clar perquè és una realitat i 
una aposta molt clara com a partit en defensa d’un país. 

La gent de la CUP, ho vaig dir en el seu moment a la roda de premsa, jo respecto..., 
des del principi vostès van posar molt clarament quina era la seva ideologia, la seva 
idea, evidentment n’estem molt distanciats amb molts conceptes. I, per tant, el que 
vaig dir en el seu moment és que entenia que el seu posicionament distava molt del 
propi de Convergència, per això era molt difícil poder realment tancar aquest acord de 
cartipàs. De totes maneres, saben que sempre estem oberts a parlar sobre l’altra 
qüestió, si això fa falta. 

Li agafo la seva paraula i li vaig dir, senyora Paneque, i em sembla que també l’alcalde 
també li ha dit en el seu moment, els deu punts els hem recollit, els estem treballant 
amb la finalitat de construir quelcom per a la ciutat de Girona que puguem participar-hi 
tots i que ens hi sentim còmodes tots, però entenem que avui estem parlant de 
cartipàs. És a dir, l’encoratgem –i nosaltres ho farem a partir de demà mateix– a poder 
dialogar i treballar, però enteníem que el que convenia era parlar d’organització i de la 
necessitat d’organitzar-se l’equip de govern. 

Senyora Roca, jo vaig dir que volia ballar amb vostè, i vostè no vol ballar amb mi. Es 
resumeix així. Parafrasejant, ara que està de moda, algun futbolista: no hace falta 
decir nada más. Però en definitiva, jo el que li volia dir és una cosa. Ha dit en tot 
moment «el nostre cartipàs», «nostre», i el comú? On és? Tot d’un moment ha fet 
referència al seu cartipàs, «nostre cartipàs», «no ha acceptat el nostre cartipàs», «no 
ha acceptat...» Que no pintem re nosaltres? Que no pintem re aquí? Home, jo suposo 
que en tot diàleg és una porta, l’altra porta, però vostè ha manifestat en tot moment 
que volia que fos el seu, el seu, el seu. I això realment entristeix perquè fa molt poc 
anàvem junts, pel sí, per construir quelcom en aquest país que hauria de començar 
des de l’àmbit municipal fins a l’àmbit pròpiament de país. I per tres cops, i per tres 
cops els hem ofert que carreguin amb nosaltres la motxilla, i la carreguin de veritat. I 
sí, és cert, volen quedar-se al replà, no volen acabar de fer el pas. I estic convençut 
que si fan aquest pas i carreguen amb nosaltres la motxilla, Girona tirarà molt més 
endavant; segur que col·laboraran i segur que aconseguirem punts d’encontre en les 
dues parts. Això és el que es va voler reflectir en el seu moment. Si hi ha una qüestió 
de tacticisme o voluntat –no ho sé– electoralista, però queda molt, queden tres anys i 
mig, podem fer molta feina pel camí. Evidentment nosaltres enteníem que no només 
havíem de parlar del nostre, sinó d’aquell cartipàs que podíem fer junts, junts per 
Girona i junts pel país, aquesta era l’única realitat. 
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Moltíssimes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. Bé, jo 
voldria aclarir un tema, perquè ha sortit aquí reiteradament i fins i tot ha sigut un tema 
que ha estat subjecte d’exposició a la premsa, i jo li demanaria al secretari de 
l’Ajuntament que informi sobre el seu informe dels assessors. Si us plau, faci’n un 
resum, perquè s’ha posat en qüestió que els assessors, segons el seu parer, no eren 
legals i jo voldria que això s’aclarís, perquè és que voldria deixar aquest tema clar. 

Sr. secretari: Bé, l’informe està incorporat a l’expedient. De totes maneres, jo he fet 
dos informes, un a petició de l’Alcaldia i un altre que està incorporat a l’expedient, i en 
els dos informes dic el mateix, que el personal eventual és legal sempre que es 
compleixin les condicions que marca la normativa, ni més ni menys, això és el que he 
dit al meu informe. Res més. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): I per tant, senyor secretari, després de 
tots els passos que hem fet, vostè entén que ens adeqüem a la normativa. 

Sr. secretari: Jo únicament dic això, que si es justifica que es compleixen les funcions 
que marca la normativa... (Veus de fons.) 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Perdonin, han parlat vostès, ara parla el 
senyor secretari i parlo jo. 

Sr. secretari: Sempre que es compleixin les funcions que marca la normativa, doncs 
per mi no hi ha cap problema. Ja incorporava una memòria a l’expedient de l’ordre del 
dia i aquí s’ha acabat, per mi s’ha acabat, jo ja he informat a petició de vostè i, per 
l’altra banda, he incorporat el meu informe a l’expedient. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltíssimes gràcies, senyor secretari, 
pel seu aclariment, perquè com que sembrava dubtes, doncs jo volia deixar, aquest 
tema, clar. Bé, procediríem... Bé, volen fer un torn de rèplica? Doncs, en tot cas, 
senyora Veray, torni. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Torno a ser la primera. (Veus de fons.) Aniré 
ràpid, sí. Gràcies, senyor alcalde. Miri, jo no em puc estar de contestar a la senyora 
Roca en dos temes. Primer, recordar-li que quan el Ple d’investidura des de l’oposició 
es va intentar fer un front comú perquè Convergència i Unió no mantingués l’Alcaldia, 
vostè en una roda de premsa i a preguntes d’un periodista de si la proposta, crec 
recordar que era de la senyora Paneque, dient..., li van dir: «Però vostè seria capaç de 
posar-se d’acord amb Ciutadans i el PP per fer alcalde algú diferent al que presenta 
Convergència i Unió?» Vostè va dir: «Home, si fa falta, sí.» Bé, doncs les seves 
paraules d’aquell dia contrasten bastant avui que diu que el PP i Ciutadans –parlo en 
nom del PP– no tindria cap influència al Govern si vostè fos l’alcaldessa. Bé, veig que 
va en funció dels seus interessos personals i de partit com pensa. De mi no sentirà mai 
una frase d’aquestes, perquè jo crec que tots els que estem aquí asseguts estem i 
sorgim d’unes eleccions –i ho ha dit molt bé la senyora Paneque– democràtiques del 
maig, que tots hem d’intentar arribar a acords i, a més, li dic, no l’he sentit més renegar 
del vot del meu grup municipal quan li hem donat suport a les seves mocions, i així 
també ajuden a tirar-les endavant. 

Per tant, crec que hauria de moderar-se una mica a l’hora de fer i dir certes 
afirmacions. Recordar-li, i ja sé que vostè ho ha dit, però jo li torno a recordar que 
després de les votacions d’avui, el cartipàs que queda diu que té vuit càrrecs de 
confiança, aquest Ajuntament, perquè vostès volen que tingui vuit càrrecs de 
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confiança. Hi insisteixo, perquè és molt important: en seguirem tenint vuit, perquè 
vostè va voler que en tinguéssim vuit. 

Senyor Ribas, el seu cartipàs, el compartit, és el que hi han ara, el compartit és el que 
hi ha ara, aquest és el seu cartipàs. Nosaltres hem apostat perquè hi hagués un 
cartipàs diferent i que no fos el cartipàs de Convergència i Esquerra, sinó que fos un 
cartipàs pactat amb formacions polítiques que, efectivament, i tant, senyora Roca, i 
m’hi mantinc, frontalment contra la independència, només faltaria, també va en el meu 
ADN, que diu el senyor Ribas que va en el seu, el contrari, doncs en el meu ADN va la 
defensa de la unitat d’Espanya. Això, miri, ja sé que no li agrada, però és així i no ho 
canviarà ni vostè, ni ningú, ja li dic. 

I jo vull acabar aquest torn de rèplica altre cop amb el que no he dit en la meva 
intervenció. Mirin, tots, exercici de responsabilitat i d’autocrítica. Si arribem avui a 
aquesta situació, crec que tots devem tenir alguna part de culpa, alguns més que 
altres. Nosaltres hem fet un exercici de responsabilitat i de rigor. El senyor Ribas 
m’agraïa la responsabilitat, però no s’equivoqui, senyor Ribas, li agraeixo que me 
l’agraeixi, però no s’equivoqui, la meva responsabilitat i el meu rigor és amb la ciutat 
de Girona i amb els gironins i amb les gironines, no amb un govern concret, ni un color 
polític concret. Sap perfectament que hi ha línies vermelles que ens separen i de molt i 
que ni jo les creuaré mai, ni espero que vostès les creuin, perquè també ja m’han 
demostrat que no les creuaran.  

Per tant, per sobre de tot, responsabilitat i rigor amb Girona i els seus habitants, amb 
Girona i els gironins. I avui els gironins crec que deuen compartir amb mi que tornem a 
fer el ridícul i al final els perjudicats són ells i la ciutat, i crec que això no s’ho mereix 
cap dels més de 96.000 gironins, dels quals més de 50.000 tenen dret a vot i només 
20.000 –no és ni el 50 per cent– donen suport als independentistes. 

Moltes gràcies 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Veray. Senyora 
Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. Senyor Ribas, el meu grup s’ha 
mostrat predisposat, i així ho hem demostrat, a parlar quantes vegades fossin 
necessàries; l’última vegada, aquest mateix matí a les nou al despatx del senyor 
alcalde. Nosaltres hem demostrat que hem sigut capaços de fer propostes de ciutat i si 
vostè hagués estat en aquestes reunions o, ja que no hi ha estat en cap, el seu grup 
hagués parlat amb vostè i li hagués explicat quin era el primer acord, el primer, senyor 
Ribas, al qual va arribar Ciutadans amb Convergència, era deixar les ideologies a un 
costat. I vostè per la falta de comunicació que ha tingut amb el seu partit surt ahir en 
roda de premsa a fer unes declaracions ofensives, unes declaracions on vostè i el seu 
grup han demostrat que no seran capaços de governar ni arribar a un acord amb un 
cartipàs per intentar fer propostes per a tothom. I, senyor Ribas, no li tiri vostè la pilota 
a la senyora Arrimadas perquè aquí, si algú té la culpa que aquestes negociacions i 
que a hores d’ara nosaltres no continuem parlant, és vostè, no és la senyora 
Arrimadas, senyor Ribas, és vostè. I, per tant, demagògia, poca, senyor Ribas, 
demagògia, poca. I com li he dit, nosaltres hem estat parlant fins l’últim dia i fins 
l’última hora. Però sap què li diré? Que en una cosa sí que estem d’acord, senyor 
Ribas, que vostès tenen un somni i sap què? Que en això es quedarà, senyor Ribas, 
en un somni. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pujola. Senyora 
Paneque... 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Breument, però sí per fer alguns aclariments. 
No ho sé, hi ha hagut moltes reunions al seu despatx, senyor alcalde, i hi ha gent molt 
ofesa. Alguna cosa no deu haver acabat de fer-se bé. 

En tot cas, respecte a l’afirmació que feia el senyor Ribas, el seu portaveu, respecte 
«no, és que només volíem parlar de cartipàs, només de cartipàs». Des del primer dia 
els vàrem dir: «Nosaltres ho fem xecs en blanc, nosaltres no fem votacions puntuals, 
nosaltres volem parlar de Girona i del seu futur.» Ho vam dir des del primer dia. 

I finalment tampoc hem tingut un debat sobre el cartipàs, hem tingut un dels debats 
més tristos i més buits dels cinc anys que porto de regidora en aquest Ajuntament, i 
s’ha centrat únicament i exclusivament en el sou de l’alcalde. Per tant, tampoc és que 
hàgim tingut un gran debat sobre el cartipàs ni l’organització de la ciutat. 

La senyora Veray ens apel·lava a la responsabilitat de dir, home, aquest cartipàs si 
més no, en nombre càrrecs de confiança és millor que l’anterior. Però és que nosaltres 
–un mal menor– també vàrem expressar que tampoc hi volíem donar suport. 

Sobre els càrrecs eventuals, jo no tinc per costum desvetllar converses que s’hagin 
tingut a nivell privat, no per res, entenc que la transparència és explicar allò que 
s’acorda amb la màxima claredat possible i no deixant res amagat. Però sí que diré, ja 
que ha sortit el tema de l’informe del secretari, que una de les propostes que havíem 
fet aquest matí per tal de desencallar la situació era deixem el punt dels càrrecs 
eventuals sobre la taula per parlar-ne amb calma a la llum de l’informe del secretari i 
per poder-ho consensuar amb la resta de forces polítiques i ens [encallem #, 01.00.44] 
amb els altres punts. Per tant, és una de les ofertes que havíem fet des de Partit dels 
Socialistes perquè enteníem que això potser podia desencallar d’alguna manera. 

I finalment, de la senyora Roca, sincerament, esperava un altre tipus d’intervenció. 
Senyora Roca, vostè tampoc pot venir aquí com la màxima ofesa d’aquest plenari. 
Anem a veure, vostès varen votar un cartipàs fa vuit mesos amb un càrrec més de 
confiança i amb un lloc de gerent. Vostè diu: «És que les circumstàncies han canviat.» 
Miri, les de Junts pel Sí i la d’Esquerra i Convergència, desconec si han canviat, però 
les de la ciutat, no, i allò que era bo fa uns mesos, deu ser bo ara. Per tant, tampoc es 
poden erigir quaranta-vuit hores abans del Ple amb un cartipàs propi enviant-lo a 
l’oposició com si fos una oferta de govern. I jo també sincerament els haig de dir que 
vostès s’han d’aclarir, no es pot governar des de l’oposició i quan un governa ha 
d’acceptar les responsabilitats de les decisions que pren; i el que no es pot fer és art i 
part sense assumir responsabilitats. 

Per tant, això sí que li volia dir perquè, sincerament, esperava un altre tipus 
d’intervenció per part del seu grup municipal. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Paneque. 
Senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, també molt breu. Només perquè 
crec que a vegades es tendeix a confondre la ciutadania. A veure, evidentment avui és 
un ple de cartipàs i el que s’havia de parlar era de cartipàs. Jo ja m’he perdut una mica 
de si volen parlar de cartipàs o no volen parlar de cartipàs. Perquè nosaltres sí que 
hem parlat de cartipàs i precisament el que hem posat sobre la taula i vam posar en el 
seu moment, doncs, són tema de sous, temes de càrrecs de confiança, que són temes 
estrictament de cartipàs. Mentre que, en canvi, els pactes que han transcendit que 
havien arribat –almenys ahir es va fer públic d’aquesta manera– tant amb el PP com 
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els Ciutadans, em penso que anaven carregats de tot d’altres coses que no eren propi 
pròpiament de cartipàs. Jo aquí m’he perdut una mica de realment quin era el seu 
interès i què era el que estaven negociant. D’acord? Nosaltres sí que hem parlat de 
cartipàs i creiem que aquest és l’objecte d’avui i que aquest era l’objecte de les 
negociacions. 

Els punts distants em penso que no neguen la possibilitat de posar-se a parlar, em 
penso que no ho neguen. És cert que nosaltres partíem..., i de la proposta que ja vam 
fer, doncs, també fa vuit mesos, segurament era prou distant, però em penso que això 
no nega la possibilitat d’asseure’s a la taula i parlar. I en qualsevol cas, m’inquieta 
constatar que se sent més proper i, per tant, sí que està disposat a negociar amb PP i 
Ciutadans que no pas amb la nostra formació. Fa unes setmanes en el cas de les 
funeràries, ja vam poder veure que, quan calia, s’acostaven a la dreta i no tenia cap 
problema a negociar i a posar-se d’acord amb PP i Ciutadans. Ens preocupa, ens 
preocupa, perquè aquesta vegada es repeteix i això és el que estava disposats (. . .). 

I finalment comentar que la responsabilitat amb la ciutat no sempre ha de voler dir, 
doncs, acceptar el que faci falta. La responsabilitat a la ciutat precisament, a vegades 
pot voler dir no i no permetre depèn de quines propostes, que precisament considerem 
que no són bones per a la ciutat. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pèlach. Senyora 
Roca... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies, senyor alcalde. Bé, a la senyora 
Veray dir-li que si jo recordo bé, quan va haver-hi la proposta de la senyora Paneque, 
jo vaig dir que estàvem oberts al diàleg amb tots, però que no intentaríem maniobres 
estranyes, jo crec que vaig dir això. 

Aleshores, la qüestió del cartipàs... Vam aprovar el cartipàs el mes de juny perquè, si 
no, la ciutat quedava parada, quan hi ha eleccions... (Veus de fons.) No, com ara no, 
senyora Paneque, no... (Veus de fons.) No. Quan hi ha eleccions, s’ha de fer el 
cartipàs, que és una organització de l’Ajuntament. Aleshores, nosaltres, tot i que en el 
meu discurs també vaig dir que hi havia moltes i moltes coses que no m’agradaven, 
per responsabilitat, doncs, vam votar que sí. 

I finalment, el senyor Ribas..., vostè diu que jo parlo del nostre cartipàs, és igual, el 
nostre, el seu, és parlar el que m’ha faltat, és parlar. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Roca. Senyor Ribas... 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Breument. 
Justament parlava de responsabilitat, senyora Veray, per confrontar-la amb els 
Ciutadans, que tenen aquesta responsabilitat interessada, interessada al fet que un 
renunciï al que és i al que deixa de ser. 

Miri, senyora Pujola, jo tinc un somni, vostè sembla que té un malson, i té un malson 
que li dura. I francament en aquest malson deu ser emprenyador de veritat perquè 
està funcionant com un pèndol, va a la dreta, va a l’esquerra, a la dreta, a l’esquerra... 
Algun dia espero que aquest pèndol s’aturi i es defineixin d’una vegada, perquè neixen 
aquí amb un posicionament, a Madrid sembla que en van amb un altre, ara vénen aquí 
i diuen que els separatistes no sé què. Li faltarà poc..., dintre de poc començarem a 
sentir realment arguments que faran «frapar» de veritat. Em sap greu que tingui 
aquests malsons, però jo i el nostre grup, Convergència i Unió, seguirà tenint aquest 
somni. I li puc assegurar que molta gent que ha tingut somnis els ha pogut fer realitat 
algun cop, i espero que aquest sigui així. 
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Senyora Roca, ja no sé si proposar-li un tango o un cha-cha-chá. (Rialles.) Però 
francament és que només ha parlat del nostre, del nostre, en tot moment, del nostre i 
el diàleg..., fins i tot em sembla que avui hi havia una reunió a les dotze que al final 
han anul·lat. Llavors diu «manca de diàleg» però, és clar, si anul·len les reunions... 
(Veus de fons.) Tenim un problema d’emissor i receptor, em sembla. Però, com deia a 
la roda de premsa, el problema d’emissor i receptor..., quin contingut hi ha al mig? I al 
mig construir alguna cosa junts. I quan vam votar el primer cartipàs, jo crec i creia 
sincerament que era per obrir la porta a construir quelcom junts que anava en favor 
d’aquest país. Realment em vaig arribar o ens vam arribar a creure –disculpin, la resta 
del meu grup–, ens vam arribar a creure que era l’oportunitat per encoratjar-nos que 
durant disset mesos ens crèiem que realment estàvem fent quelcom important per a 
aquest país, i que ho podíem iniciar des de Girona, estan junts al Parlament, obviant 
diferències que són lògiques i evidents, però amb un principi bàsic: enfortir l’àmbit 
municipal per construir les arrels i els pilars bàsics d’un país nou. Per això els hem 
reclamat per tres vegades, i ho torno a repetir, pujar la motxilla ben encarregada de 
pedres, suar-la, però no de la distància, sinó estant a dintre. Això és l’únic que els 
reclamàvem, re més, aquesta aposta clara de país i pel nostre futur. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. Bé, ara 
sóc jo el que vull fer una cloenda del tema i llavors passaríem a la votació. Bé, s’ha 
parlat molt de mi, de moment, jo he deixat que parlessin de mi; jo voldria dir vàries 
coses. Hem fet, i ho he dit públicament i ho reitero, vàrem fer unes modificacions 
perquè el cartipàs n’hi ha i funciona, unes modificacions, atesa la circumstància, que 
vull recordar que és una circumstància de país: jo no hauria d’estar assegut en 
aquesta cadira, perquè en aquesta cadira hi havia el senyor Carles Puigdemont, 
president de la Generalitat de Catalunya, avui, i jo estic aquí per una qüestió de país i 
això que quedi clar. 

A partir d’aquí, a partir d’aquí, fem un cartipàs, ara parlaré del tema de la negociació, 
fem un cartipàs en el qual creem una regidoria delegada de turisme, una regidoria 
delegada de cultura, traiem la figura del gerent, cosa que em sap molt greu perquè sap 
la persona que no hi ha res contra ella i que, en tot cas, era una reestructuració que 
m’ha tocat fer a mi internament, i això també s’ha de dir i s’ha de posar en valor. Per 
tant, reestructurem la figura del gerent, passem dels vuit assessors que ens havien 
aprovat a set i, a més a més, si ho recorda, vaig tenir la deferència quant a tots els 
grups polítics i, perdonin, però és així, el meu despatx, com s’ha dit, ha estat molt 
concorregut, doncs els vaig cridar un dimarts, a vostè la vaig cridar abans i li vaig dir: 
«Mireu-vos-ho, estudieu-lo, si hi ha coses a modificar, parlem-ne.» La vaig tornar a 
cridar i després em vaig trobar dues coses: la resposta a la premsa, la resposta a la 
premsa abans que me la donés vostè. Perdoni, senyora Roca, això no és de rebut, 
això no és de rebut. 

Per altre cantó, escolti, estem parlant d’una organització d’una modificació del cartipàs 
i, per tant, bé, doncs en aquest sentit, com que vostès estaven molt tancats, nosaltres 
vàrem obrir negociacions amb altres grups perquè el que pertoca és governar la ciutat. 
I a més a més, es va suspendre, es va suspendre el Ple del divendres passat perquè 
hi va haver un compromís de parlar d’una proposta seriosa amb vostès, proposta 
seriosa que, perdoni, li reitero, allò no és una proposta seriosa encara que vostè vulgui 
fer creure que és una proposta seriosa, no ho és, no ho és. Sobre el tema de 
negociació, escolti, si jo la crido al meu despatx i li dic «digues-me què és el que no et 
sembla bé», i m’assabento l’endemà que no li sembla bé i punt. És clar, què vol que 
faci jo? Què vol que faci? Bé, en tot cas, jo m’havia d’expressar, jo ho havia de dir, 
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perquè és que, si no, sembla que aquí només parlen vostès i aquí cadascú ha de dir la 
seva. 

I finalment, jo voldria dir que tot aquest sidral ha voltat sobre un tema, que ha sigut el 
meu sou, bàsicament el tema era aquest. Bé, doncs..., i, a més a més, se m’ha 
escorxat a la plaça pública, perquè se m’ha escorxat. Bé, escoltin, jo no vull defensar 
el meu sou, jo vull defensar el sou de l’alcalde de Girona, sigui l’Albert Ballesta, sigui 
qui sigui. M’entén? M’entenen? Per tant, estem defensant això. La senyora Pèlach em 
diu: «És que no hem sigut cridats a negociar.» Escolti, és que, és clar, és que després 
de la seva proposta, què volen que els cridi a negociar? És que, és clar, ofèn la 
intel·ligència, sincerament, ofèn la intel·ligència. Sí, sí, perquè, a més a més, demostra 
una cosa, demostra que si els seus votants es miressin bé el seu programa electoral, 
potser no els votarien tant, demostra això. Bé, poden dir el que vulguin. 

En tot cas, ara passaríem al punt de votació. Donem doncs, per assabentats dels 
punts 1 al 8 o, en tot cas, si volen, els llegim, però entenem que no cal. 

VOTACIÓ 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

9.- Aprovar  inicialment,  si  s'escau,  la  modificació  del  Reglament  Orgànic 
Municipal. 

Primer.-  El  Ple  de  la  Corporació,  en  sessió  de  data  14  de  febrer  de  1995,  va 
aprovar  definitivament  el  Reglament  Orgànic  Municipal  vigent,  si  bé  ha  estat 
objecte  de  modificació  en  sessions  de  dates  20  de  desembre  de  1999,  7 
d'octubre de 2003, 14 d'abril de 2009 i 16 d'abril de 2012. 

Segon.- Que l'esmentat acord del Ple de la Corporació, de data 14 de febrer de 
1995,  es  va  sotmetre  a  informació  pública  durant  un  termini  de  trenta  dies 
mitjançant publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 11  
de  març  de  1995  i  al  Tauler  d'anuncis  de  la  Corporació,  sense  que  es 
presentessin  al·legacions  o  suggeriments  contra  el  mateix,  restant  aprovat 
definitivament. 

Tercer.- En data 25 de gener de 2016 ha estat objecte de celebració la sessió 
plenària per a l'elecció del nou Alcalde/essa de l'Ajuntament de Girona, havent 
resultat escollit Alcalde el Sr. Albert Ballesta Tura. 

Quart.- Consta a l'expedient memòria de l'Alcaldia relativa a les modificacions a 
introduir en el Reglament Orgànic Municipal. 

Cinquè.-  El  Secretari  de  la  Corporació  ha  emès  informe  en  relació  amb  el 
procediment a seguir per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- Articles 52.2.d) i 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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Segon.-  Article  47.2.f)  de  la  Llei  7/1985,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim 
Local. 

Tercer.- Articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics al Ple de la Corporació es 
proposa l'adopció dels següents: 

Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal, que 
forma part d'aquest acord com Annex. 

Segon.-   APROVAR   la   renumeració   dels   articles   del   Reglament   Orgànic 
Municipal. 

Tercer.- SOTMETRE aquest acord al tràmit d'informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària  i  
en  el  taulell  d'anuncis  de  la  Corporació,  als  efectes  d'examen  de l'expedient  i  
de  formulació  de  les  reclamacions  i  suggeriments  que  s'estimin pertinents. 

De  no  presentar-se  reclamacions  o  suggeriments  en  l'esmentat  termini,  es 
considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Passaríem a la votació del punt número 
9, aprovar inicialment si s’escau la modificació del Reglament Orgànic Municipal. 
Vots... Ah, sí, perdoni, senyor secretari, llegeixi la proposta. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana de 
Catalunya - MES, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, 
Partit Popular de Catalunya, integrat per un membre, i els vots en contra dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): 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 Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  
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Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal  C’s, senyors/es Míriam Pujola Romero, Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 

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

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

 

10.-  Aprovar,  si  s'escau,  el  canvi  d'horari  de  la  celebració  de  les  sessions 
plenàries. 

Primer.- Amb data 29 de juny de 2015 el Ple de la Corporació va aprovar l'acord de 
periodicitat de celebració de les sessions plenàries i de les Juntes de Govern Local  
d'acord  amb  el  que  estableix  l'article  19  i  41  del  Reglament  Orgànic Municipal. 

Segon.- Atès que amb data 25 de gener de 2016  ha estat objecte de celebració la 
sessió plenària per a l'elecció del nou Alcalde/essa de l'Ajuntament de Girona, 
havent resultat escollit Alcalde el Sr. Albert Ballesta i Tura. 

Tercer.- Atès que es considera necessària la modificació de l'horari de celebració de 
les sessions plenàries. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.-  L'art.  19  del  Reglament  Orgànic  Municipal  preveu  l'aprovació  de  la 
periodicitat i hora de celebració de les sessions plenàries ordinàries. 

Vist  els  anteriors  antecedents  i  fonaments  jurídics,  es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació municipal l'adopció dels següents, 

ACORDS 

Primer.- MODIFICAR el punt primer l'acord plenari de data 29 de juny de 2015 que fa 
referència a la periodicitat i horari de celebració de les sessions plenàries ordinàries i 
establir la celebració de les sessions plenàries ordinàries per al segon dilluns de cada 
mes a les 18 hores. 

Segon.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
taulell d'anuncis de la Corporació. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'Alcalde-President així com a la resta de 
regidors i regidores que integren el consistori municipal. 

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

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): El punt 10 seria aprovar el canvi 
d’horari de la celebració de les sessions plenàries. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstenció ? 

Aprovat per unanimitat. (Veus de fons) 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

11.- Aprovar, si s'escau, les retribucions i indemnitzacions dels regidors de la 
corporació. 

S'ha desestimat la proposta següent amb l’esmena inclosa d’acord amb allò que 
estableix l’art. 97 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. 

Primer.- Amb data 29 de juny de 2015 el Ple de la Corporació va aprovar l'acord on 
s'establia el règim de dedicació dels regidors així com els imports a percebre per les 
assistències als diferents òrgans col·legiats de l'Ajuntament. 
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Segon.-  Amb  data  11  de  gener  de  2016  el  Ple  de  la  Corporació  municipal  va 
prendre coneixement de la renúncia al càrrec d'Alcalde i regidor de l'Ajuntament de 
Girona del Sr. Carles Puigdemont i Casamajó. 

Tercer.- Amb data 25 de gener de 2016 ha estat objecte de celebració la sessió 
plenària per a l'elecció del nou Alcalde/essa de l'Ajuntament de Girona, havent resultat 
escollit Alcalde el Sr. Albert Ballesta i Tura. 

Quart.- Amb data 11 de febrer de 2016 es va emetre proposta quin contingut en la seva 
part dispositiva i en el punt primer era : 

"...MODIFICAR el punt primer de l'acord aprovat en sessió plenària extraordinària de 
data 29 de juny de 2015 en el qual es relacionen els regidors que exerceixen les  
funcions  del  seu  càrrec  en  règim  de  dedicació  exclusiva,  i  incorporar  el següent 
càrrec : 

CÀRREC NÚMERO DEDICACIÓ 

Alcalde-President 1 100% 

La retribució de l'esmentat càrrec és la que a continuació es determina : CÀRREC 
DEDICACIÓ  RETRIBUCIÓ ( bruta anual ) 

Alcalde-President 100% 75.000 euros 

Cinquè.-  Atès  que  és  voluntat  del  grup  municipal  i  mitjançant  el  seu  portaveu 
presentar una esmena a la proposta esmentada en el punt quart. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- Atès el que desposa l'art.97.5 del reglament d'Organització Funcionament i 
Règim Jurídic dels ens locals, en quan a la possibilitat d'introduir esmenes  a  
dictàmens  emesos  mitjançant  escrits  presentat  al  President  de  la Corporació 
municipal. 

Segon.-  Atès  que  de  conformitat  amb  l'establert  a  la  Llei  7/85,  de  2  d'abril,  de 
Bases de Règim Local ( arts.74 i 75 )i preceptes concordants del Reial Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  Reglament  d'Organització  i 
Funcionament  dels  ens  locals  (  arts.13  i  38  ), és  competència  del  Ple  de  la 
Corporació  la  determinació  del  règim  retributiu  dels  diferents  membres  de  la 
Corporació municipal. 

Vist els anteriors antecedents es proposa al Ple esmenar la proposta emesa amb data 
11 de febrer de 2016 en els següents termes : 

Primer.-  MODIFICAR  el  punt  primer  de  l'acord  aprovat  en  sessió  plenària 
extraordinària de data 29 de juny de 2015 en el qual es relacionen els regidors que  
exerceixen  les  funcions  del  seu  càrrec  en  règim  de  dedicació  exclusiva,  i 
incorporar el següent càrrec : 

CÀRREC NÚMERO DEDICACIÓ Alcalde-President 1 100% 

La retribució de l'esmentat càrrec és la que a continuació es determina : CÀRREC 
DEDICACIÓ  RETRIBUCIÓ ( bruta anual ) 

Alcalde-President 100% 68.500 euros 

Les esmentades retribucions es meritaran fraccionadament en forma de catorze 
pagues iguals, a raó d'una paga per mes, llevat dels mesos de juny i desembre, en 
que es meritaran dues pagues, segons el règim previst per a les retribucions fixes i 
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periòdiques dels funcionaris de l'Administració Local, i el seu pagament es realitzarà 
dins dels mateixos períodes que aquests. 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. Albert Ballesta Tura. 

Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l'art.51.2 del ROF. 

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

En el punt 11, aprovar, si s’escau, les retribucions i indemnitzacions dels regidors de la 
Corporació... Primer cal aprovar l’esmena, en tot cas. Que primer cal aprovar 
l’esmena, hi ha la introducció d’una esmena, una modificació, s’aprova l’esmena i 
llavors s’aprovaria la... O sigui, si s’aprova l’esmena, s’entén aprovada la proposta. Per 
tant... (Veus de fons.) Val, d’acord. 

Doncs vots a favor? (Veus de fons.) Tot. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: Es desestima, per tant, amb els vots en contra dels grups municipals 
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, els vots a favor del Grup Municipal Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, i l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, l’aprovació de la modificació del punt de l’acord 
aprovat en sessió plenària extraordinària del 29 de juny de 2015, en el qual es 
relacionaven els regidors que exercien les funcions del seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva incorpora el següent càrrec: alcalde-president de la Corporació, un 
membre dedicació cent per cent, càrrec alcalde-president dedicació cent per cent, 
retribució a 68.500. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta queda desestimada per majoria simple dels 
assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Vots en contra: 

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

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

Abstenció: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

12.- Aprovar, si s'escau, el nomenament del personal eventual. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

Primer.-  Amb  data  25  de  gener  de  2016  es  va  celebrar  sessió  plenària  per  a 
l'elecció  del  nou  Alcalde-President  de  l'Ajuntament  de  Girona,  sent  escollit 
Alcalde-President de l'Ajuntament de Girona el Sr. Albert Ballesta i Tura. 

Segon.-  Arrel  de  l'elecció  del  nou  Alcalde-President  i  en  l'exercici  de  les  seves 
funcions  de  direcció  de  la  política  i  l'Administració  municipal  que  li  atorguen 
l'art.21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, l'Alcalde-President Sr. 
Albert Ballesta i Tura procedirà a l'establiment de la corresponent organització 
municipal,  sent  voluntat  del  mateix  el  nomenament  de  personal  de  confiança  i 
assessorament per garantir funcions d'assessorament que requereixen un grau de 
confiança i relacionades amb la pressa de decisions polítiques. 

Tercer.-  consta  a  l'expedient  memòria  justificativa  de  la  creació  de  les  places 
necessàries per al desenvolupament de les esmentades funcions d'assessorament. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- L'art.89 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local preveu que 
el personal al servei dels ens locals està integrat per funcionaris de carrera, 
personal laboral i eventual, i alhora preveu l'art.90 preveu que correspon al Ple de  
la  Corporació  municipal  l'aprovació  de  la  plantilla  de  personal  en  la  que 
s'integraran les places reservades per a personal eventual. 

Segon.- L'art.104 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, preveu 
que   correspon   al   Ple   de   la   Corporació   municipal   determinar   el   nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual.. 

Alhora l'art.104 bis de l'esmentada normativa i arrel de la modificació introduïda per  
la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  va  determinar  el  número  màxim  de places 
dotades amb personal eventual en funció del nombre de població existent a cada 
municipi. 

Vist  els  anteriors  antecedents  i  fonaments  jurídics,  es  proposa  al  Ple  de  la 
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Corporació municipal l'adopció dels següents, 

Primer.-  DETERMINAR  el  següent  número,  característiques  i  retribucions  de 
càrrecs   destinats   a   personal   de   confiança   i   assessorament   d'autoritats 
municipals: 
NUMERO CARACTERÍSTIQUES RETRIBUCIONS 
1 Comissionat de Cultura, Comunicació i Transparència    53.967,82 euros 
1 Cap Gabinet Alcaldia                                                           53.967,82 euros 
1  Coordinador programes                                                      53.967,82 euros 
1  Coordinador ciutadania                                                       53.967,82 euros 
1 Coordinador promoció, ocupació i turisme                         53.967,82 euros 
1 Coordinador sostenibilitat                                                    53.967,82 euros 
1 Assessor serveis a les persones                                         53.967,82 euros 
El nomenament de les persones que proveïren els esmentats càrrecs correspon a 
l'Alcalde-President de la Corporació municipal. 
Segon.- MODIFICAR la plantilla de personal amortitzant les places i creant alhora les 
places que a continuació es determinaran : 

PLACES AMORTITZADES: 
1 PLAÇA GERENT-COORDINADOR 
1 PLAÇA ASSESSOR JURÍDIC 
1 PLAÇA COORDINADOR PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 
1 PLAÇA COORDINADOR ARTS ESCÈNIQUES  
PLACES CREADES: 
1 PLAÇA COMISSIONAT CULTURA, COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
1 PLAÇA ASSESSOR SERVEIS A LES PERSONES 
1 PLAÇA DE COORDINADOR/A PROMOCIÓ, OCUPACIÓ I TURISME 
Tercer.-  MODIFICAR  la  relació  de  llocs  de  treball  amortitzant  els  llocs  i  creant 
alhora els llocs de treballs que a continuació es determinen : 
LLOCS DE TREBALL AMORTITZATS 
1 LLOCS DE TREBALL DE GERENT-COORDINADOR 
1 LLOC DE TREBALL DE ASSESSOR JURÍDIC 
1 LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 
1 LLOC DE TREBALL COORDINADOR ARTS ESCÈNIQUES  
LLOCS DE TREBALL CREATS 
1  LLOC  DE  TREBALL  DE  COMISSIONAT  DE  CULTURA,  COMUNICACIÓ  I 
TRANSPARÈNCIA. 
1  LLOC DE TREBALL D'ASSESSOR SERVEIS A LES PERSONES 
1   LLOC   DE   TREBALL   DE   COORDINADOR/A   PROMOCIÓ,   OCUPACIÓ   I 
TURISME 
Quart.- MANTENIR el numero, característiques i retribucions de càrrecs destinats a 
personal de confiança i assessorament dels grups polítics municipals acordat en 
sessió plenària de data 29 de juny de 2015. 

Cinquè.- EXPOSAR al públic per un termini de quinze dies la modificació de la 
plantilla de personal mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província de  
Girona  i  al  taulell  d'anuncis  de  la  Corporació  municipal  a  fi  i  efecte  que  els 
interessats puguin formular les al·legacions que estimin procedents. 

Si  en  l'esmentat  termini  no  es  formulen  al·legacions  s'entendrà  definitivament 
aprovada la modificació de plantilla sense necessitat d'un nou acord plenari. 

Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al taulell d'anuncis de 
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la Corporació municipal la modificació de la relació de llocs de treball. 

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

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Aniríem a aprovar el punt dotzè. 
Aprovar, si escau, el nomenament del personal eventual. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: Es desestima, per tant, amb els vots en contra dels grups municipals 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per dos membres, el vot a favor del Grup Municipal 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, i l’abstenció del Grup Municipal del 
Partit Popular, integrat per un membre, la modificació del número, característiques i 
retribucions dels càrrecs destinats a personal de confiança i assessorament 
d’autoritats municipals. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta es desestima per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Vots en contra: 

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

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

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

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

Abstenció  
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Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

13.-   Aprovar, si s'escau, el nomenament dels representants municipals, en 
les diferents institucions i organismes públics on és preceptiva la representació 
municipal. 

Primer.-  Amb  data  29  de  juny  de  2015  el  Ple  de  l'Ajuntament  va  aprovar  en 
sessió  plenària  extraordinària  l'acord  de  nomenament  de  representants  de  la 
Corporació  en  les  diferents  entitats,  institucions  i  organismes  en  els  quals, 
d'acord amb els seus estatuts es requereix la presència corporativa. 

Segon.-  Amb  data  11  de  gener  de  2016  el  Ple  de  la  Corporació  municipal  va 
prendre coneixement de la renúncia al càrrec d'Alcalde i regidor de l'Ajuntament de 
Girona del Sr. Carles Puigdemont i Casamajó. 

Tercer.-  Amb  data  11  de  gener  de  2016  el  Ple  de  la  Corporació  municipal  va 
prendre  coneixement  de  la  renúncia  al  càrrec  de  regidor  de  l'Ajuntament  de 
Girona del Sr. Juan Maria Castel Sucarrat. 

Quart.- Amb data 25 de gener de 2016 ha estat objecte de celebració la sessió 
plenària per a l'elecció del nou Alcalde/essa de l'Ajuntament de Girona, havent 
resultat escollit Alcalde el Sr. Albert Ballesta i Tura. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.-  l'article  38   del   Reglament   d'Organització,   Funcionament   i   Règim 
Jurídic de les  Entitats  Locals,  de  28  de  novembre  de  1986  estableix  que 
s'adoptaran pel Ple de la corporació els acords corresponents al nomenament de 
representant de la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en 
els quals es requereix la presència corporativa. 

Vist  els  anteriors  antecedents  i  fonaments  jurídics,  es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació municipal l'adopció dels següents, 

ACORDS: 

Primer: Modificar l’acord plenari de data 29 de juny de 2015 de nomenament de 
representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en  
els  quals  es  requereix  la  presència  dels  membres  de  la  corporació  en  el 
següent sentit: 

1. ENS ASSOCIATIUS 
1.1. Mancomunitat Intermunicipal del Gironès 
1. Albert Ballesta Tura 
2. Carles Ribas i Gironès 
3. Marta Madrenas i Mir 
4. Maria Àngels Planas i Crous 
1.2. Mancomunitat Urbanística Girona-Vilablareix-Salt 
1. Albert Ballesta Tura 
2. Marta Madrenas i Mir 
3. Maria Àngels Planas i Crous 
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2. ORGANISMES AUTÒNOMS 
2.1. Patronat Municipal Call de Girona 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Glòria Plana i Yanes 
3. Eduard Berloso i Ferrer 
4. Maria Mercè Roca i Perich 
5. Jordi Barris i Duran 
6. Joaquim Rodríguez Vidal 
7. Manuel Vázquez Rodríguez 
8. Concepció Veray Cama 
2.2. Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona 
President: Albert Ballesta Tura 
Vicepresident: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
3. Eva Palau i Gil 
4. Ricard Calvo i Pla 
5. Marc Daunis i Fabregó 
6. Joaquim Rodríguez Vidal 
7. Manuel Vázquez Rodríguez 
8. Concepció Veray Cama 
3. SOCIETATS 
3.1. TRARGISA. Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a 
diverses Corporacions Locals 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
3. Joan Alcalà i Quiñones 
4. Marta Madrenas i Mir 
5. Martí Terés i Bonet 
3.2.   Iniciatives   i   Projectes   Municipals,   S.A.   Societat   Mercantil   de   capital 
íntegrament públic 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Marta Madrenas i  Mir 
3. Maria Àngels Planas i Crous 
4. Eduard Berloso i Ferrer 
5. Martí Terés i Bonet 
6. Laia Pèlach i Saget 
7. Manuel Martín Vertedor 
8. Miriam Pujola Romero 
9. Concepció Veray Cama 
3.3. Vivendes de Girona, S.A. (atorgament condició entitat urbanística especial) 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Eva Palau i Gil 
3. Ricard Calvo i Pla 
3.4. Societat Mixta SERMUNEGI,S.A. President: Albert Ballesta Tura 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
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3. Martí Terés i Bonet 
3.5. Transports Municipals del Gironès, S.A. Empresa Mixta 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Joan Alcalà i Quiñones 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
3. Ricard Calvo i Pla 
4. Pere Albertí i Serra 
3.6. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. Empresa Mixta 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Martí Terés i Bonet 
3.7. Cementiri de Girona, S.A. Empresa Mixta 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Pere Albertí i Serra 
4. CONSORCIS 
4.1. Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa 
President: Albert Ballesta Tura 
Vicepresident: Eduard Berloso i Ferrer 
1. Eva Palau i Gil 
2. Ricard Calvo i Pla 
3. Josep Manel Barbero i García 
4. Elisabeth Riera i Alemany 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
4.2. Normalització Lingüística de Catalunya 
Carles Ribas Gironès 
4.3. Vies Verdes 
Carles Ribas i Gironès 
4.4. Localret 
Maria Àngels Planas i Crous 
4.5. Les Gavarres 
Carles Ribas i Gironès 
4.6. Ter 
Carles Ribas i Gironès 
4.7. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona 
1. Joan Alcalà i Quiñones 
2. Marta Madrenas i Mir 
4.8. Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals (CTAX) Carles Ribas Gironès 
4.9. Consorci d'Arts Escèniques de Salt-Girona 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
5. PATRONATS I FUNDACIONS 
5.1. Patronat de la Fundació Rafael Masó 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Glòria Plana i Yanes 
Representants dels grups municipals: 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Ester Costa i Fita 
4. Manuel Martín Vertedor 
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5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 
5.2. Patronat de la Fundació Auditori Palau de Congressos 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Marta Madrenas i Mir 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
Representants dels grups municipals: 
1. Glòria Plana i Yanes 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Lluc Salellas i Vilar 
4. Sílvia Paneque Sureda 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
5.3. Patronat Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
Representants dels grups municipals: 
1. Glòria Plana i Yanes 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Lluc Salellas i Vilar 
4. Joaquim Rodríguez Vidal 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 
5.4. Patronat Privada "Joan Bruguera" President: Albert Ballesta Tura 
Eduard Berloso i Ferrer 
5.5. Fundació Fira de Girona 
Albert Ballesta Tura 
1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Glòria Plana i Yanes 
3. Maria Mercè Roca i Perich 
5.6. Patronat Catalunya Món 
President: Albert Ballesta Tura 
5.7. Fundació Privada "Girona, Universitat i Futur" Albert Ballesta Tura 
5.8. Fundació Privada "Prudenci Bertrana" 
1. Albert Ballesta Tura 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
5.9. Fundació Privada "Carles Pi i Sunyer, d'Estudis Locals i Autonòmics" Maria Àngels 
Planas i Crous 
5.10. Fundació Casa de Cultura de Girona 
Glòria Plana i Yanes 
5.11. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Eduard Berloso i Ferrer 
5.12. Fundació Parc Científic i Tecnològic: 
1. Albert Ballesta Tura 
2. Martí Terés i Bonet 
5.13. Fundació Fita 
Albert Ballesta Tura 
5.14. Fundació Teatre Lliure 
Carles Ribas Gironès 
5.15. Patronat Turisme Costa Brava Girona, SA Albert Ballesta Tura 
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6. ÒRGANS COMPLEMENTARIS 
6.1. Consell Municipal d'Educació 
President: Albert Ballesta Tura 
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
3. Pere Albertí i Serra 
4. Maria Mercè Roca i Perich 
5. Laia Pèlach i Saget 
6. Joaquim Rodríguez Vidal 
7. Manuel Vázquez Rodríguez 
8. Concepció Veray Cama 
6.2. Consell Municipal de la Gent Gran 
President: Albert Ballesta Tura 
Regidor de Serveis Socials: Eduard Berloso i Ferrer 
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Eva Palau i Gil 
2. Ricard Calvo i Pla 
3. Ester Costa i Fita 
4. Elisabeth Riera Alemany 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 
6.3. Taula de Mobilitat President: Albert Ballesta Tura Joan Alcalà i Quiñones 
Marta Madrenas i Mir 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Ricard Calvo i Pla 
3. Josep López i Jovani 
4. Manuel Martín Vertedor 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
6.4. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
President: Albert Ballesta Tura 
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Martí Terés i Bonet 
3. Laia Pèlach i Saget 
4. Sílvia Paneque i Sureda 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 
6.5. Consell Econòmic i Social de Girona 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Glòria Plana i Yanes 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
3. Marta Madrenas i Mir 
4. Maria Mercè Roca i Perich 
5. Toni Granados i Aguilera 
6. Sílvia Paneque i Sureda 
7. Miriam Pujola Romero 
8. Concepció Veray Cama 
6.6. Comissió de Seguiment per a l'Ús de la Llengua Catalana 
Albert Ballesta Tura 
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1. Carles Ribas Gironès 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Lluc Salellas Vilar 
4. Joaquim Rodríguez Vidal 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 
6.7. Consell Participatiu per la Llengua 
President: Albert Ballesta Tura 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
3. Maria Mercè Roca i Perich 
4. Biel de Montserrat i Valls 
5. Joaquim Rodríguez Vidal 
6. Manuel Vázquez Rodríguez 
7. Concepció Veray Cama 
6.8. Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic 
President: Albert Ballesta Tura 
Regidor de Sostenibilitat:  Carles Ribas i Gironès 
1. Joan Alcalà i Quiñones 
2. Pere Albertí i Serra 
3. Jordi Navarro i Morera 
4. Elisabeth Riera Alemany 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
6.9. Creu Roja 
Regidor de Serveis Socials:  Eduard Berloso i Ferrer 
6.10. Comissió Delimitació del Terme Municipal 
Albert Ballesta Tura 
1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Eva Palau i Gil 
6.11. Consell Municipal de l'Esport de Girona 
1. Isabel Muradàs i Vázquez 
2. Pere Albertí i Serra 
3. Toni Granados i Aguilera 
4. Joaquim Rodríguez Vidal 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 
6.12. Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals 
President: Albert Ballesta Tura 
Regidor de Serveis Socials: Eduard Berloso i Ferrer 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Pere Albertí i Serra 
3. Núria Palomar i Vidal 
4. Elisabeth Riera Alemany 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 
6.13. Consell Rector Escola de Música del Gironès 
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
6.14. Consell Esportiu del Gironès 
Regidora d'Esports:  Isabel Muradàs i Vázquez 
6.15. Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona 
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President: Albert Ballesta Tura 
Regidor de Serveis Socials:  Eduard Berloso i Ferrer 
1. Eva Palau i Gil 
2. Ricard Calvo i Pla 
3. Laia Pèlach i Saget 
4. Sílvia Paneque i Sureda 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
6.16. Consell Català del Moviment Europeu 
Maria Àngels Planas i Crous 
7. REPRESENTACIÓ EN CONSELLS ESCOLARS 
7.1. Centres públics d'educació infantil i primària 
Escola Joan Bruguera: Glòria Plana i Yanes 
Escola Eiximenis: Eduard Berloso i Ferrer 
Escola Annexa-Joan Puigbert:  Eduard Berloso i Ferrer 
Escola Mare de Déu del Mont: Joan Alcalà Quiñones 
Escola Cassià Costal: Glòria Plana i Yanes 
Escola Verd: Carles Ribas i Gironès 
Escola Taialà: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Santa Eugènia: Marta Madrenas i Mir 
Escola Migdia: Maria Àngels Planas i Crous 
Escola Montjuic: Eva Palau i Gil 
Escola Carme Auguet: Isabel Muradàs i Vázquez 
Escola Dalmau Carles: Marta Madrenas i Mir 
Escola Montfalgars: Marta Madrenas i Mir 
Escola Pla de Girona: Isabel Muradàs i Vázquez 
Escola Font de la Pólvora: Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
Escola Vila-roja: Isabel Muradàs i Vázquez 
Escola Marta Mata: Maria Àngels Planas i Crous 
Escola Domeny: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Pericot: Maria Àngels Planas i Crous 
Escola El Bosc de la Pabordia: Maria Àngels Planas i Crous 
Escola Balandrau: Joan Alcalà i Quiñones 
7.2. Instituts públics d'ensenyament secundari 
Institut Jaume Vicens Vives: Eduard  Berloso i Ferrer 
Institut Santa Eugènia: Marta Madrenas i Mir 
Institut Santiago Sobrequés: Maria Àngels Planas i Crous 
Institut Carles Rahola i Llorens: Joan Alcalà i Quiñones 
Institut Montilivi: Isabel Muradàs i Vázquez 
Institut Narcís Xifra Masmitjà: Isabel Muradàs i Vázquez 
Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona: Glòria Plana i Yanes 
Institut Cartanyà: Isabel Muradàs i Vázquez 
7.3. Centres concertats 
Escola Bell·lloc del Pla: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Dr. Masmitjà: Carles Ribas i Gironès 
Escola La Salle: Carles Ribas i Gironès 
Escola Les Alzines: Maria Àngels Planas i Crous 
Escola Maristes-Girona: Glòria Plana i Yanes 
Escola Pare Coll: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Sagrada Familia: Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
Escola Sagrat Cor de Jesús: Isabel Muradàs i Vázquez 
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Escola Vedruna: Carles Ribas i Gironès 
7.4. Escoles bressol municipals 
EB Baldufa: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
EB Cavall Fort: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
EB El Pont: Regidora  d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
EB El Tren: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
EB Garbí: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
EB L'Olivera: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
7.5. Llars d'Infants (titularitat del Departament d'Educació) 
Llar   d'infants   Sant   Ramon   Nonat:   Regidora   d'Educació:   Isabel   Muradàs   i 
Vázquez 
Llar d'infants El Tarlà: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
7.6. Centres públics d'educació especial 
EE Font de l'Abella: Isabel Muradàs i Vázquez 
EE Palau: Maria Àngels Planas i Crous 
7.7. Escola d'Adults 
Carles Ribas i Gironès 
7.8. Conservatori de Música 
Glòria Plana i Yanes 
7.9. Escola Oficial d'Idiomes 
Glòria Plana i Yanes 
7.10. Centre de Formació d'Adults nou de Girona 
Joan Alcalà Quiñones 
8. ALTRES REPRESENTACIONS 
8.1. Comissió de Desembassament del riu Ter 
Carles Ribas i Gironès 
Suplent: Marta Madrenas i Mir 
8.2. Comissions de Brigada i Parc Principal de Prevenció i Extinció d'Incendis, i de 
Salvament de Catalunya 
Joan Alcalà i Quiñones 
8.3 Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Girona 
Marta Madrenas i Mir 
8.4 Comissió de Transports de Catalunya 
Joan Alcalà i Quiñones 
8.5. Gerència d'Infraestructura de la defensa Comissió de Seguiment 
Marta Madrenas i Mir 
8.6 Associació Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat 
Carles Ribas i Gironès 
8.7. Consell del Centre de Normalització Lingüística 
Carles Ribas Gironès 
8.8. Associació Internacional de ciutats educadores 
Isabel Muradàs i Vázquez 
8.9. Xarxa espanyola de ciutats saludables 
Carles Ribas i Gironès 
8.10. Consell d'iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona 
(CILMA) 
Carles Ribas i Gironès 
8.11. Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) Isabel Muradàs i Vázquez 
8.12 Comissió seguiment conveni Sala Truffaut 
Albert Ballesta Tura 
8.13 Fundació Institut Català d'Oncologia 
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Eva Palau i Gil 
8.14 Forum Español para la Prevención i la Seguridad Urbana 
Joan Alcalà i Quiñones 
8.15 Consells Territorials de la Propietat Immobiliària 
Marta Madrenas i Mir 
8.16 Fundació Servei Girona de Pedagogia Social SER.GI Eduard Berloso i Ferrer 
8.17 Red Española de Ciudades per el Clima 
Carles Ribas i Gironès 
8.18  Associació  per  la  Promoció  i  el  Desenvolupament  de  les  Comarques 
Gironines (AGI) Marta Madrenas i Mir 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als regidors de la Corporació Municipal així  
com  als  seus  respectius  Caps  d’Àrea  i  Caps  de  Servei  i  a  les  entitats, 
institucions i organismes que es relacionen. 

Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l’art.51.2 del ROF. 

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

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Aniríem, doncs, al punt tretzè. Aprovar, 
si escau, el nomenament de representants municipals en les diferents institucions i 
organismes públics on és preceptiva la representació municipal. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, amb els vots a favor dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat 
per quatre membres, i el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, integrat per 
un membre, i els vots en contra dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat 
per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, la modificació de l’Acord Plenari de 
data 29 de juny de 2015 de nomenament de representants de la Corporació i en les 
diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència de 
membres de la Corporació. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  
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Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet.  

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, Toni Granados Aguilera. 

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

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

 

14.-   Aprovar,  si  s'escau,  la  delegació  de  competències  del  Ple  a  favor  de  
la Junta de Govern Local. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

Primer.-  Amb  data  29  de  juny  de  2015  el  Ple  de  la  Corporació  municipal  va 
acordar  delegar  en  la  Junta  de  Govern  Local  les  següents  competències  a 
l'ampra del que disposa l'art.22 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim 
Local: 

a)   La   concertació   de   les   operacions   de   crèdit,   la   quantia   acumulada   de les 
quals,  dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris 
del  pressupost  -  llevat  les  de  Tresoreria  quan  l'import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en 
l'exercici anterior -, tot de conformitat amb el text refós de la Llei reguladora 
d'Hisendes Locals. En aquests supòsits, se'n donarà compte al Ple en la primera 
sessió que celebri. 

b)  L'adopció  d'acords  sobre  l'exercici  d'accions  judicials  i  administratives  i  la 
defensa de la Corporació en matèria de competència plenària. 

c)  L'autorització  o  denegació  de  compatibilitat  del  personal  al  servei  d'aquesta 
entitat local. 

Segon.-  Atès  que  es  necessari  a  fi  i  efecte  de  garantir  una  major  eficiència  i 
eficàcia  en  la  tramitació  i  resolució  de  diferents  expedients  i  assumptes,  és 
considera adient i fent ús de les potestats d'autoorganització que atorgue als ens 
locals l'art,4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, modificar les 
delegacions  efectuades  amb  data  29  de  juny  de  2015  a  favor  de  la  Junta  de 
Govern Local en matèries de competència plenària. 

Primer.- l'art.22.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, preveu la   
possibilitat   de   delegar   l'òrgan   plenari   de   la   Corporació   determinades 
competències en la Junta de Govern Local. 

Vist  els  anteriors  antecedents  i  fonaments  jurídics,  es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació municipal l'adopció dels següents, 
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Primer.-  DELEGAR  en  la  Junta  de  Govern  Local,  a  l’empara  del  que  disposa 
l'art.22.4  de  la  Llei  7/85,  de  2  d'abril,  de  Bases  de  Règim  Local,  les  següents 
atribucions i competències : 

a) La concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, 
dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost - llevat de les de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions 
vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici 
anterior-,  tot  de  conformitat  amb  el  Text  Refós  de  la  Llei  reguladora  de  les 
Hisendes  Locals.  En  aquests  supòsit  es  donarà  compta  al  Ple  en  la  primera 
sessió que celebri. 

b) La declaració d'especial interès o utilitat pública per concórrer circumstàncies 
socials, culturals historic-artístiques o de foment de l'ocupació de les construccions,  
instal·lacions  o  obres  als  efectes  de  gaudir  del  percentatge  de bonificació 
corresponent de l'Impost Sobre Construccions, Instal·lacions o Obres. 

c)  L'adopció  d'acords  sobre  l'exercici  d'accions  judicials  i  administratives  i  la 
defensa de la Corporació municipal en matèria de competència plenària. 

d) La declaració de lesivitats dels actes de la Corporació municipal. 

e) L'inici, proposta de resolució i resolució dels procediments de revisió d'ofici dels 
actes nuls de ple dret 

f) L'aprovació dels criteris d'assignació dels complements de productivitat per als 
diferents programes. 

g) La sol·licitud i acceptació de subvencions i ajuts davant de persones físiques o 
jurídiques  públiques  o  privades  i  que  tinguin  com  a  destinatari  la  Corporació 
municipal. 

h)  La  imposició  de  les  sancions  per  faltes  greus  i  molt  greus  que  preveu 
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals. 

Per  a  l'adopció  dels  esmentats  acords  per  la  Junta  de  Govern  Local  serà 
preceptiu  en  tot  cas  la  convocatòria  i  celebració  de  la  corresponent  comissió 
informativa  als  efectes  de  dictaminar  la  corresponent  proposta,  llevat  dels 
supòsits d'urgència, de conformitat amb el que disposa l'art.123 del ROF. 

Segon.- Les competències delegades s'hauran d'exercir per la Junta de Govern 
Locals  en  els  termes  i  límits  establerts  en  el  present  acord  de  delegació,  no 
poden ser delegades les esmentades competències en cap altre òrgan. 

En els fonaments jurídics de la resolució acordada en l'exercici de les funcions 
delegades, s'haurà de fer constar el següent text : 

" les competències que exerceix la Junta de Govern Local han estat delegades pel  
Ple  de  la  Corporació  municipal  en  l'exercici  de  les  facultats  que  venen 
determinades a l'art.22.4 de la Llei de Bases de Règim Local, en sessió plenària de 
data …." 

Tercer.- Dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en l'exercici de les 
facultats  delegades,  s'haurà  de  donar  compte  al  Ple  de  la  Corporació  en  la 
propera sessió que celebri. 

Quart.-  L'eficàcia  de  la  delegació  sortirà  efectes  i  de  conformitat  amb  el  que 
disposa l'art.51.2 del ROF, des de el dia següent a l'adopció de l'acord. 
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Cinquè.-  NOTIFICAR  la  present  resolució  als  regidors  titulars  de  les  diferents 
àrees  en  les  que  s'organitza  la  Corporació  municipal,  així  com  la  resta  de 
regidors que integren el govern municipal i als caps d'àrea i de secció. 

Sisè.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l'art.51.2 del ROF. 

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

 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Aniríem al punt 14, aprovar, si escau, la 
delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: Es desestima, per tant, amb els vots en contra dels grups municipals 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i amb el vot a favor del Grup 
Municipal Convergència i Unió, integrat per deu membres, i l’abstenció del Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya, delegant la Junta de Govern a la part ( . . . ) 
del que disposa l’article 22.4 de la Llei 7/85, les competències determinades en la 
proposta. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta es desestimada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Abstencions: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Vots en contra: 

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

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

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

 

15.-   Aprovar, si s'escau, la creació de la Comissió Informativa de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. 

Primer.-  Amb  data  29  de  juny  de  2015  el  Ple  de  la  Corporació  municipal  va 
acordar  la  creació  de  les  diferents  comissions  informatives  com  a  òrgans 
complementaris de l'organització municipal fent ús de les potestats d'autoorganització 
que atorga als ens locals l'art. 4 de la Llei de Bases de Règim Local  i  en  el  Text  
Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya aprovada per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l'article 6.3 del Reglament Orgànic Municipal. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.-  L'art.  20  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  de 
Règim  Local,  en  la  nova  redacció  introduïda  per  la  Llei  57/2003,  de  16  de 
desembre,  estableix  la  constitució  obligatòria  d'òrgans  que  tinguin  per  estudi, 
informe i consulta tots els assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple 
així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els 
regidors que ostentin delegacions, sens perjudici de les competències de control 
que corresponen al Ple. 

Vist  els  anteriors  antecedents  i  fonaments  jurídics,  es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació municipal l'adopció dels següents, 

Primer.-  MODIFICAR  l'acord  del  Ple  de  la  Corporació  Municipal  de  data  29  de juny   
de   2015   en   el   qual   es   creaven   com   a   òrgans   complementaris   de 
l'organització  municipal  les  comissions  informatives  per  a  l'estudi,  informe  i 
consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, establint les 
següents comissions informatives: 
Comissió Informativa d'Alcaldia 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones 
Comissió Informativa d'Urbanisme i Activitats 
Comissió Informativa de Promoció i Ocupació 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 
Comissió Informativa de Ciutadania 
Comissió Informativa de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
Comissió Informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Segon.-   Cada   Comissió   Informativa   estarà   integrada   per   un   total   de   8 
membres corporatius, amb representació de tots els Grups municipals presents en la 
Corporació i amb la següent distribució: 
3 membres del Grup de CiU 
1 membres del Grup d'ERC-MES 
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1 membres del Grup de la CUP-Crida per Girona 
1 membres del Grup de PSC-CP 
1 membre del Grup C's 
1 membre del Grup PPC 
Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i els  
seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició 
definitiva de cada Comissió Informativa. 
Tercer.-  La  Constitució  de  les  Comissions  Informatives,  per  iniciar  les  seves 
activitats, les  seves  funcions  i  el  seu  règim  de  funcionament,  serà  d'acord amb  
el  Reglament Orgànic Municipal. 

Quart.-  L'àmbit  material  de  cada  Comissió  Informativa  serà  el  mateix  que 
l'establert per Decret d'Alcaldia aprovat el dia 11 de febrer de 2011 mitjançant el que 
es creen les diferents àrees en les que s'organitza l'Ajuntament. 

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució als titulars de les diferents àrees en les que  
s'organitza  la  Corporació  municipal,  així  com  la  resta  de  regidors  que integren 
el govern municipal i als caps d'àrea i de servei. 

Sisè.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l'art.51.2 del ROF. 

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

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): El punt quinzè és aprovar, si escau, la 
creació de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, i el Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, el vot en 
contra del partit de Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, la 
modificació de l’Acord del Ple de data 29 de juny de 2015 afegint la Comissió 
Informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. Es 
dóna el Ple per acabat. Bona tarda.  

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
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Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Vots en contra: 

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

Abstenció: 

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

 

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, quan són les 17:46 hores s’aixeca la 
sessió per ordre de la presidència, i s’estén la present acta de la qual jo, el secretari, en 
dono fe. 

 

 

 

José Ignacio Araujo Gómez 


