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SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 10 D’ABRIL DE 2017 
 
A la ciutat de Girona, a les sis i quatre minuts de la tarda del dia deu d’abril de dos mil 
disset es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa-presidenta, Sra. Marta Madrenas Mir, amb l’assistència 
dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió 
ordinària. 
 
ASSISTENTS: 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTOBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 
Sr. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. ACTA 
Aprovar l’acta de la sessió ordinària de data 13 de març de 2017. 

2.  INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
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Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
Sentència núm. 44, de 15 de febrer de 2017. 
Sentència núm. 41, de 22 de febrer de 2017. 
Sentència núm. 42, de 22 de febrer de 2017.  
Sentència núm. 44, de 22 de febrer de 2017. 
Sentència núm. 49, de 28 de febrer de 2017. 
Sentència núm. 88, de 6 de març de 2017. 
Sentència núm. 70, de 16 de març de 2017. 
Informe relatiu a la intervenció tècnica per al control i seguiment dels bens 
adscrits a la societat d’economia mixta AGISSA. 

4. RATIFICACIONS 
Decret de l'Alcaldia de data 10 de març de 2017 relatiu a informació pública de 
l'expedient per la cessió d'ús a favor del Departament d'Ensenyament de dues 
parcel·les de propietat municipal de superfície 2.402,40 m2 i 2.650,33 m2 
respectivament, ubicades al carrer de Can Prunell, durant un termini de deu 
anys, per destinar-les a la instal·lació de mòduls prefabricats per la segona seu 
de l'Institut Ermessenda de Girona. 

      PROPOSTES 
Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació. 

5. Aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible de Girona (PACES). 
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 

6. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Miguel dos 
Santos Dos Sanjos. 

7. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal David Anda 
Bataller. 

8. Aprovar la modificació de la plantilla de l’exercici 2017. 
9. Modificació del contracte de selecció d’un soci privat per a la constitució d’una 

societat d’Economia Mixta per a la gestió del servei de recollida d’escombraries 
i neteja viària, adjudicat a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. 

10.  Aprovar la modificació del pressupost 2017. 
 Comissió Informativa d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. 

11.  Aprovar inicialment la modificació puntual PGOU núm. 68, ampliació Hospital 
Josep Trueta. 

12.  PROPOSTES URGENTS 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 
13. Moció que presenta la Federació d’Associacions de Veïns de Girona referint a 

donar suport a l’Ajuntament de Girona perquè apliqui les solucions definitives 
amb l’objectiu de què es compleixin totes les mesures de seguretat a l’Estació i 
al túnel del TAV de Girona. 

MOCIONS 
14. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-CRIDA PER GIRONA sobre el futur 

de l’entrada Sud. 
15. Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES per tal de reformar el 

reglament del Consell Municipal d’Educació (CEM), a fi de promoure la 
participació i fer-lo més operatiu. 

16. Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES Girona en relació a Girona, 
ciutat gay-friendly. 
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17. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-CRIDA PER GIRONA de suport als 
estudiants, Franz i Adrià, represaliats políticament pel desallotjament de Can 
Vies. 

18. Moció que presenta el Grup Municipal CIUTADANS GIRONA sobre el foment 
de la mobilitat combinada.  

 
PART DE CONTROL  
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2017003672 a la número 
2017006438, des de 1 de març de 2017 fins a 31 de març de 2017. 
DACIÓ DE CONTROL dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per 
delegació de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que 
disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova  el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, de data 3 de març de 2017 (ordinària), 10 de març de 2017 (ordinària), 7 de 
març de 2017 (extraordinària), 17 de març de 2017 (ordinària), 24 de març de 2017 
(ordinària), i 31 de març de 2017 (ordinària). 
19. PRECS I PREGUNTES 
  

 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, molt bona tarda. Si els 
sembla, anem ja prenent els llocs. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El primer punt de l’ordre del dia, 
que seria l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 13 de març de 2017, no vam 
rebre cap proposta de modificar-la, per tant, entenc que la considerem aprovada per 
part de tothom. Hi ha algú que vulgui fer algun esment? No? Perfecte. 
 
 
 VOTACIÓ 
 S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió del Ple del 13 de març de 2017. 
 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En segon lloc i respecte als 
Informes de Presidència, i molt breument, permetin que els digui que acabo d’arribar 
ara a quarts de cinc de la tarda de Madrid, ja n’estaven al cas, he format part 
d’aquesta expedició molt transversal, molt potent, que en formaven part tant membres 
de la Generalitat de Catalunya, com del món local, com de patronals, com de sindicats, 
com d’universitat, etcètera, per explicar i exigir, de fet, que s’emprenguin mesures per 
anar més ràpid respecte al corredor del Mediterrani. Si de cas, podria destacar només 
una cosa i és que sembla que hi ha com un compromís, ha sigut públic, ho ha dit 
públicament, tant el ministre com des de la Generalitat, de l’abaixador a l’aeroport, 
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sembla que des de les dues bandes s’han compromès, ho han dit públicament i jo, per 
tant, així ho trasllado. 
 
I respecte també al tema del TAV, saben vostès que ja ens vam reunir a Madrid, que 
efectivament després d’aquesta reunió es va rebre el cronograma periodificant com 
s’havien d’esdevenir totes les obres que queden. De fet, ja es va explicar a la 
ciutadania amb una reunió que va haver-hi posterior a la nostra visita a Madrid i també 
és cert que hi han hagut ja dues reunions tècniques, per una banda, amb tècnics 
d’Adif, però per altra també amb responsables de presa de decisions d’Adif, com amb 
el senyor Tebar, en què s’estan definint les modificacions que finalment hauran de 
contemplar els diferents projectes que s’havien de modificar, n’estan vostès al cas. Per 
altra banda, l’estació d’autobusos realment està molt avançada, encara no tenim data 
de finalització d’obres i, per tant, tampoc d’inici d’entrada en funcionament, però sí que 
és cert que està ja molt endavant. També és cert que les obres respecte a la llosa es 
van veure aturades clarament durant una setmana, però també és cert que segons ens 
indica el tècnic que fa per part de l’Ajuntament el seguiment d’aquestes obres, tant de 
la reposició com de la plaça Europa, etcètera, van seguint, ara de nou han reprès les 
seves feines i s’estan seguint les actuacions que s’haurien d’estar seguint i, per tant, 
doncs, de moment, en aquest sentit s’està fent el que s’havia acordat que es faria. 
Això per una banda. 
 
I en segon lloc, respecte a l’informe socioeconòmic, que també seré molt breu, hi ha 
hagut una disminució..., disculpin perquè ho havia mirat jo abans d’aquest altre 
document..., em sembla que aniré mes ràpida. En l’actualitat hi ha..., a final del mes de 
març es va acabar amb 5.562 persones registrades a l’atur de Girona, torna a produir-
se una reducció interanual, per tant, interanualment es continua amb aquest descens 
que hi ha per quart any consecutiu, doncs, es ve produint. També destacar respecte a 
les persones afiliades a la Seguretat Social que enguany, aquest mes de febrer, 
perquè saben que rebem les dades del mes anterior, no rebem les del mes just 
anterior, sinó el previ, doncs hi ha 69.312 persones afiliades a la Seguretat Social, més 
del 80 per cent –el 88 per cent, quasi el 89– són persones afiliades al règim general, la 
resta, a autònoms, és també un augment molt important respecte a tots aquests 
darrers anys, de fet, caldria anar tant en el nombre de persones aturades, com en el 
nombre de persones afiliades, un en negatiu, l’altre en positiu, doncs ens n’hem d’anar 
per trobar dades similars, a l’any 2008. Per tant, són evolucions en principi positives, 
que esperem que continuïn exactament així com estan sent aquests darrers mesos. 
Però torno a ratificar el que sempre diem que això no és suficient, que hem de treballar 
més i millor, que ens hem de conformar amb xarxa perquè aquests llocs de treball que 
s’estan creant siguin millors i de més qualitat i, per tant, més sostenibles, i així ho 
continuarem fent entre totes les administracions i tots els responsables. 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 

* Sentència núm. 44, de 15 de febrer de 2017, del Jutjat Penal núm. 4 de Girona, 
dictada en el Judici Oral núm. 173/2016, en virtut de la qual es condemna a 
l'acusat com autor penalment responsable d'un delicte de conducció sota la 
influència de begudes alcohòliques, a la pena de 6 mesos de multa a raó d'una 
quota diària de 6 euros i a la privació del dret de conduir vehicles a motor i 
ciclomotors pel temps d'un any i un dia, havent d'indemnitzar a l'Ajuntament de 
Girona en la quantia de 312,56 € a través de la companyia d'assegurances, així 
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com al pagament de les costes processals causades. 
* Sentència núm. 41, de 22 de febrer de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Girona, que declara acabat per pèrdua sobrevinguda del seu objecte 
el recurs contenciós administratiu núm. 309/2016-B, interposat per la part 
recurrent contra el Decret de l'Alcaldia de 18 de març de 2016, en virtut del qual 
es va nomenar a un assessor jurídic eventual, assimilat al grup A-1, nivell CD 28 
i dedicació de 40 hores setmanals i amb la consideració de personal eventual 
de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 16 de març de 
2016. 

* Sentència núm. 42, de 22 de febrer de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
310/2016, interposat per la part recurrent contra el Decret d'Alcaldia de 31 de 
març de 2016, en virtut del qual es va nomenar a una coordinadora d'igualtat 
amb la consideració de personal eventual de confiança i assessorament 
especial. 

* Sentència núm. 44, de 22 de febrer de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que declara acabat per pèrdua sobrevinguda del seu objecte 
el recurs contenciós administratiu núm. 336/2015-C, interposat per la part 
recurrent contra l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de 
juny de 2015, pel que s'acordà el nomenament de personal eventual i la 
modificació de la plantilla de la Corporació. 

* Sentència núm. 49, de 28 de febrer de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
279/2015 B, interposat pel recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia- 
Presidència en data 21 de maig de 2015, pel que es va desestimar el recurs de 
reposició formulat contra l'anterior Decret d'Alcaldia de data 11 de març de 
2015, pel que es va resoldre el procediment de protecció de la legalitat 
urbanística incoat sobre una finca de la ciutat de Girona. 

* Sentència núm. 88, de 6 de març de 2017, del Jutjat Social núm. 3 de Girona, 
dictada en el procediment de reconeixement de dret i reclamació de quantitat 
núm. 194/2016, en virtut de la qual es desestima la demanda interposada per 
un treballador municipal contra l'Ajuntament de Girona. 

* Sentència núm. 70, de 16 de març de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que estima en part el recurs contenciós administratiu núm. 
373/2016, interposat pel recurrent contra la desestimació per silenci 
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en data 
21 d'abril de 2016, pels danys soferts en el pis de la seva propietat com a 
conseqüència del mal estat de conservació d'un habitatge propietat de 
l'Ajuntament de Girona situat a la ronda Pedret. 

 
Informe relatiu a la intervenció tècnica per al control i seguiment dels  bens 
adscrits a la societat d’economia mixta AGISSA. 
 
En data 28 de setembre de 2016, es va emetre per l'Alcaldessa-Presidenta de la 
Corporació resolució acordant la constitució d' una Comissió Tècnica per a l'exercici de 
funcions de control i seguiment de la societat d'economia mixta AGISSA (document 
núm. 2017000028). 
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El fonament jurídic d'aquest exercici de control es fonamenta en els arts. 65 i 78 de la 
Llei de Contractes de l'Estat de 1965; 200 i 231 del Reglament de la Llei de Contractes 
de l'Estat i 60 del Reglament de contractació de les Corporacions Locals de 1953. 
 
En l'acord de ple referenciat se cita literalment que l'esmentada comissió emetrà 
informe semestral de cadascun dels punts anteriorment esmentats (en referència als 
continguts i àmbits de control). Se cita així mateix que el primer dels informes 
elaborats per la comissió s' emetrà en data 31 de març del 2017. 
En fonament a aquesta resolució i d'acord amb aquesta determinació, per part del 
titular/interlocutor de la Comissió Tècnica constituïda en data 15 de febrer de 2017, 
 
* Que ha estat tramés requeriment a la societat AGISSA en data 8 de març de 2017 
subscrit pel lletrat que elabora el present informe (s'adjunta com a document I, el citat 
requeriment) i d'acord amb la resta de titulars de la Comissió, sol·licitant la informació 
relativa: 
a.- Inventari. 
b.- plans d'execució d'obres i amortitzacions. 
c.- béns a revertir. 
d.- anàlisis del cost dels serveis amb el desglós, prescripcions i detall que resta 
d'extrems consignats al requeriment de referència. 
 
El termini de presentació és d'un mes comptador a partir de la notificació del 
requeriment. 
 
En conseqüència aquesta Comissió recepcionarà per Registre General d'Entrada la 
informació requerida el proper dia 8 de abril de l exercici 2017. 
 
I per què així consti a Girona a 31 de març de 2017 subscriu el present informe Vicenç 
Estanyol Bardera, lletrat municipal i membre de la Comissió de Control en fonament a 
l'article 33 (relatiu a l'assessorament legal preceptiu) del Decret 214/1990 de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al tercer punt de 
l’ordre del dia, decrets i acords a donar compte al Ple, que si els sembla darrerament 
ho deixàvem sempre per al final, si hi havia algun tema que... Perfecte. 
 
 
 VOTACIÓ 
 Els assistents es donen per assabentats de les anteriors sentències i informe. 
 
 
 
4. RATIFICACIONS 
 
Decret de l'Alcaldia de data 10 de març de 2017 relatiu a informació pública de 
l'expedient per la cessió d'ús a favor del Departament d'Ensenyament de dues 
parcel·les de propietat municipal de superfície 2.402,40 m2 i 2.650,33 m2 
respectivament, ubicades al carrer de Can Prunell, durant un termini de deu 
anys, per destinar-les a la instal·lació de mòduls prefabricats per la segona seu 
de l'Institut Ermessenda de Girona. 
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Per Decret d'Alcaldia de data 21 de desembre de 2016 s'incoà expedient per la 
sol·licitud del Departament d'Ensenyament per la posta a disposició d'un solar de 
propietat municipal al carrer de Can Prunell, número 36-38, per instal·lar mòduls 
prefabricats per la segona seu de l'Institut Ermessenda de Girona. 
 
En data 12 de gener de 2017 la Regidora delegada d'Educació i Esports ha informat 
de la conformitat amb la posada a disposició del solar a favor del Departament 
d'Ensenyament d'acord amb les necessitats existents d'equipaments per centres de 
secundària públics. 
 
Per Acord de la Junta de Govern de 10 de març de 2017 s'ha aprovat el projecte de 
parcel·lació de la finca municipal del carrer Prunell, 36-38, per adaptar-la a la 
distribució que disposa per aquest àmbit el vigent Pla General d'Ordenació Urbana. 
D'aquesta parcel·lació en resulten dues finques de 2.402,40 m2 i 2.650,33 m2 
respectivament, corresponents a l'àmbit pel qual es sol·licita la cessió temporal d'ús 
esmentada. 
 
La utilització dels béns patrimonials dels ens locals ve regulada en el Capítol 2 del Títol 
3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals. En el seu article 75.3 es disposa que per l'adjudicació directa dels 
béns es requereix un període previ d'informació pública de 15 dies, durant el qual s'hi 
poden formular reclamacions o al·legacions. 
 
Atès que concorren en el present cas les raons i peculiaritats que justifiquen 
l'adjudicació directa, permesa per l'article 75 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals. 
 
Article 75.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
 
Primer - Sotmetre a informació pública durant un període de 15 dies hàbils des de la 
darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el 
Tauler d'Anuncis de la corporació, l'expedient que es tramita en aquest Ajuntament per 
la cessió d'ús a favor del Departament d'Ensenyament de dues parcel·les de propietat 
municipal de superfície 2.402,40 m2 i 2.650,33 m2 respectivament, ubicades al carrer 
de Can Prunell, durant un termini de deu anys, per destinar-les a la instal·lació de 
mòduls prefabricats per la segona seu de l'Institut Ermessenda de Girona. 
 
Segon - Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple de la Corporació en la 
primera sessió ordinària que tingui lloc amb posterioritat a la seva aprovació. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I quant a ratificacions, hi ha la 
ratificació respecte a la cessió d’ús a favor del Departament d’Ensenyament de les 
parcel·les ubicades Can Prunell. Crec que no s’ha de llegir... Sí que s’ha de llegir... Ah, 
però no s’ha de llegir, ja tenen aquí el títol. No sé si ho exposàvem o ja estava explicat 
i purament podem passar... Sí? Podem passar a la votació directament, veritat? Sí, si 
volen... (Veus de fons.) Bé, ja saben de què va, si algú vol fer alguna intervenció prèvia 
a la votació, molt breument... Sí, senyora Pèlach... 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres anunciar el nostre vot, 
que serà una abstenció bàsicament per tot el que envolta aquesta decisió i pels 
diferents dubtes que creiem que encara falten per aclarir en aquest tema. Recordem 
que l’inici d’això és el lloguer de l’edifici Cartanyà, un lloguer en el qual el principal 
beneficiari va ser el bisbat, l’operació que va ser molt positiva per treure rendiment a 
un edifici que tenia..., en què havia estirat més el braç que la màniga i va ser ja en 
aquell moment una solució precària i insuficient, i avui ho estem veient. La justificació 
llavors d’aquell lloguer era la manca de terrenys, resulta que ara sí que disposem de 
terrenys i trobem alternatives, però evidentment avui ens trobem amb una solució que 
ve condicionada per aquest lloguer i que torna a ser precària i torna a ser insuficient. 
Continua, doncs, la manca de planificació del Departament d’Ensenyament amb el 
nostre suport. 
 
Recordem que s’ha d’arribar –això són les dades que tenim actualment– fins a la 
necessitat de quaranta-vuit grups, això només resol quaranta-cinc d’aquests quaranta-
vuit, per tant, ens preguntem què passarà amb els tres que falten. És una solució que, 
a més a més, no és dialogada i sabem, per exemple, moltes reticències per banda de 
determinades escoles de primària que es veuen afectades. Però també, a més a més, 
veiem que és una solució que és un fracàs ja des del principi, perquè precisament ara 
que tenim dades ja de les preinscripcions, crec que la demanda precisament d’aquests 
mòduls de l’Ermessenda és baixíssima i em pregunto qui hi anirà, qui anirà en aquests 
mòduls quan pel que sembla no hi ha massa gent que hi vulgui anar. 
 
Són molts els dubtes que ens sorgeixen encara amb aquesta operació i és, primer, per 
què parlem de deu anys, si això en teoria parlàvem que es necessitaven molts pocs 
anys perquè després ja tenim la previsió de l’edifici que ha d’acabar ocupant l’Institut 
Ermessenda. Tenim també dubtes amb relació al transport públic, si hi haurà algun 
tipus de transport públic previst per a la mainada que ha d’anar en aquests mòduls, si 
aquest transport serà gratuït, si està previst o no. Ens preguntem també com es farà el 
vincle de primària i secundària amb tantes adscripcions com s’han previst, que això és 
el que preveu aquesta cessió, evidentment. I ens preocupem també em aquest cas 
amb el tema de les adscripcions perquè una vegada més l’escola pública no té les 
mateixes oportunitats que té la concertada, que sí que se li permet tenir adscripcions 
úniques i, en canvi, aquí veiem com s’han dispersat enormement les adscripcions de 
primària i secundària. Veiem que una vegada més el beneficiari de tot això és 
l’Església i ens preocupa que ara a través d’aquest reforç de la concertada i en aquell 
moment amb una acció que beneficiava el Bisbat, doncs si això una vegada més és 
una operació de la mà d’Unió i molt ben dit precisament això, de la mà d’Unió i 
beneficiant el Bisbat. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Mirin, des del meu grup 
sempre hem manifestat la nostra opinió i, per tant, el nostre convenciment de la 
necessitat de la millora de les instal·lacions de l’Ermessenda de Girona. En aquest 
cas, no obstant, com ja he dit, estem d’acord amb la cessió dels espais, però no ho 
podem estar amb l’objecte dels mateixos, nosaltres no concebem una instal·lació de 
l’IES Ermessenda en barracons, ja que creiem que no són construccions justes ni 
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tampoc lògiques amb relació al que els nostres joves ni personal docent mereixen. Sí 
que podem entendre que existeixi una instal·lació provisional de barracons en el 
termini que va des de la cessió dels espais fins a l’existència d’un projecte d’edificació i 
una execució del mateix, però en cap cas més enllà. Entenem que la priorització 
d’aquest important projecte és obra de tot un consistori i, per tant, creiem que no 
s’hauria d’utilitzar políticament mai. 
 
Des del meu grup voldríem votar en positiu aquesta proposta sempre que sigui 
possible un seguit d’elements que a continuació detallem. El primer és la implantació 
de barracons que s’ha d’entendre únicament com a element temporal, mai superior a 
dos anys i la provisionalitat dels mòduls prefabricats es centrarà únicament entre el 
planejament de l’edifici final i la seva execució i, per tant, com hem dit, no podrà 
demorar més de vint-i-quatre mesos des de la cessió dels espais. 
Gràcies. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Mirin, a 
nosaltres aquesta cessió ens provoca algunes preguntes i neguits. Ja en el seu 
moment vàrem explicitar el nostre descontentament per la ubicació provisional 
d’aquests barracons, ja que creiem i continuem pensant que la millor opció hagués 
estat els terrenys destinats en un futur a la construcció del Bosc de la Pabordia, 
terrenys que, recordem, estan propers al pavelló de Palau. Se’ns va indicar en el seu 
moment que aquests terrenys no tenien les dimensions idònies per encabir les quatre 
línies que tenia aquesta ampliació de l’Ermessenda, però donat que es preveu que 
l’adequació de la nova seu de l’institut sigui efectiva el setembre de 2019 i que ja hi 
vagin els primers alumnes en aquesta data, únicament serien dos anys que tindrien 
d’enquibir les quatre línies que està previst que tinguin aquests barracons i, per tant, a 
partir del curs 19-20 no caldria ampliar el número de barracons a ubicar-hi. Per tant, en 
cap cas caldria que aquest terreny tingui les dimensions que estan destinades i 
dimensionades per a un centre de quatre línies, si són certes les previsions del 
Departament d’Ensenyament, tal com esmentava anteriorment, a partir de 2019 
preveu que amb la nova ubicació de l’Ermessenda aquesta centre por passar a allotjar 
quatre línies en comptes de les dues actuals. 
 
I és que la comunitat educativa de l’Escola Bosc de la Pabordia està preocupada per 
aquesta ubicació prevista d’aquests barracons. I per contra, sabem que des de fa 
molts anys demanen que aquests terrenys de què avui estem parlant, puguin ser 
destinats a la construcció definitiva de la mateixa escola i no vagin a l’escola dels 
terrenys de Palau, ja que el projecte educatiu de l’Escola Bosc de la Pabordia està 
íntimament lligat amb la ubicació actual, ja que està íntimament lligat al bosc mateix 
que tenen allà al davant. 
 
I també ens preocupa que la sol·licitud de reserva dels terrenys és per deu anys. 
Carai! Si ens creiem les dades del Departament d’Ensenyament, a partir de 2019, 
l’Ajuntament ja podria deixar de pagar el lloguer del Bisbe Cartanyà i excepcionalment 
–excepcionalment– mantenir algun grup en els barracons. Recordem que actualment 
hi ha quaranta-quatre grups d’ESO, que després en aquesta data n’hi haurà quaranta-
vuit, però clar, atès que l’Ermessenda en aquell moment no tindrà el número de línies 
màximes previstes, tindrà molts menys grups dels que podrà allotjar, seria 
perfectament factible que els pogués allotjar tots ells i, per tant, tindria les dimensions 
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idònies perquè en aquell moment ja es poguessin desfer aquests barracons. Per tots 
aquests motius, votarem negativament aquesta proposta. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs la senyora 
Muradàs... 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
comentar que des de la regidoria d’Educació farem i hem fet, com hem fet fins ara, un 
seguiment dels acords o de les propostes que ha fet el departament, estarem molt 
amatents en totes les decisions que es prenguin. Recordar que el director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament va ser present en un consell d’educació del nostre 
Ajuntament per donar explicacions al respecte. També hem anat al Consell Escolar del 
Bosc de la Pabordia, tornarem a fer una reunió amb el Consell Escolar del Bosc de la 
Pabordia les vegades que calgui i fins i tot jo ja he demanat que hi pugui assistir un 
tècnic dels serveis d’urbanisme en aquesta reunió, en tot cas, per donar explicacions. I 
l’altra qüestió que volia dir, evidentment, en tots els consells escolars que facin falta, 
també ens hem reunit amb els proposants de la moció que van entrar aquí a 
l’Ajuntament del MUCE, també, el departament i la regidoria. 
 
I finalment dir que la cessió a deu anys ha sigut una recomanació que han fet els 
tècnics de l’Ajuntament de Girona, res més, o sigui, no és una voluntat que sigui 
necessari ocupar aquests anys, sinó que és per una recomanació. I, en tot cas, el 
regidor podria completar aquesta informació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla, passaríem a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Senyor secretari... 
 
Sr. Jose Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres i Partit Popular, integrat per un membre, i el 
vot en contra del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, el Decret d’Alcaldia emès en data 20 de març de 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la ratificació del Decret de l’Alcaldia és aprovada per majoria 
absoluta dels assistents. 
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Vots a favor: 

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

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

En contra: 

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

Abstenció: 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 
 
5. Aprovació del Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible de Girona (PACES). 
 
L'any 2008 la Unió Europea posa en marxa el "Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per 
l'Energia Sostenible Local" (Covenant of Mayors), una iniciativa per fer front al canvi 
climàtic a nivell local. Tots els signants del Pacte d'alcaldes es comprometen a reduir 
les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l'any 2020 mitjançant la 
redacció i execució de Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES). 
 
El 27 de novembre de 2008 el Ple de l'Ajuntament de Girona aprova l'adhesió al Pacte 
d'alcaldes i el Pla d'acció per a l'energia sostenible s'aprova per Ple el dia 11 de març 
de 2011. 
 
De forma quasi paral·lela, i fruit d'una política activa i pionera contra el canvi climàtic i 
el ferm compromís de la ciutat amb el medi ambient, el 20 de desembre de 2013 
l'Ajuntament de Girona aprova per Ple el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic, que 
recull el conjunt de línies estratègiques i accions del municipi per reduir la vulnerabilitat 
del municipi a futurs canvis en el clima. 
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L'any 2014, davant l'evidència que el canvi climàtic ja és una realitat, la Unió Europea 
llença una nova iniciativa per implicar el món local en l'adaptació en front el canvi 
climàtic: Alcaldes per l'Adaptació (Mayors adapt). 
 
Durant un any ambdues iniciatives funcionen en paral·lel, però finalment es considera 
necessari reformular el Pacte dels Alcaldes per integrar l'adaptació al canvi climàtic i 
per incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos. Així doncs, en la Cerimònia 
del Pacte dels Alcaldes del 15 d'octubre de 2015 es presenta el Pacte dels Alcaldes 
pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES) que es basa en tres pilars: mitigació, 
adaptació i energia segura, disponible i sostenible. 
 
Els municipis adherits al nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible es 
comprometen a executar accions per assolir reduccions d'emissions de gasos d'efecte 
hivernacle de com a mínim el 40% a l'any 2030 respecte l'any 2005 i l'adopció d'un 
enfocament conjunt per abordar la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. 
 
El 29 de març de 2016 Girona aprova per Ple municipal l'adhesió a la nova iniciativa, 
que preveu reduir les emissions del municipi en un 40% al 2030 a través d'accions en 
eficiència energètica i energies renovables i incrementant-ne la resiliència mitjançant 
l'adaptació als impactes del canvi climàtic. 
En aquest sentit, l'Ajuntament ha elaborat el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia 
Sostenible de Girona (PACES), que inclou l'objectiu de reducció d'emissions de CO2 
del 42% per a l'any 2030 i les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic; així 
com els balanços d'emissions dels anys 2005 i 2014. 
 
Primer. Aprovar el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible de Girona (PACES) 
adjunt, que inclou l'objectiu de reducció d'emissions de CO2 del 42% per a l'any 2030 i 
les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic; així com els balanços d'emissions 
dels anys 2005 i 2014. 
 
Segon. Trametre a l'Oficina del Pacte d'Alcaldes el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia 
Sostenible de Girona (PACES) que s'aprovi. 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a donar compliment al 
punt cinquè de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord el regidor Narcís Sastre. Endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Ara fa exactament un 
any aquest mateix Ple va aprovar per unanimitat l’adhesió al nou Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses, un pacte d’abast europeu que aglutinava tant el que eren les mesures 
d’adaptació com també de mitigació al canvi climàtic. Aquesta adhesió, que es va fer, 
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com repeteixo, per unanimitat, era la continuació d’una línia estratègica renovada per 
aquest Govern que començava amb el canvi de segle, amb l’entrada al segle XXI, i 
que ha d’esdevenir una de les puntes de llança de les diferents polítiques municipals, 
perquè com sempre estem parlant d’una acció transversal. Aquesta adhesió certificava 
també l’objectiu de ciutat de reduir un 40 per cent les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle l’any 2030 respecte a l’any 2005, que en aquest cas consideràvem l’any 
base. I un any després s’han fet els deures, s’ha fet la feina, s’ha fet, mal m’està dir-ho, 
amb rigor, amb un rigor tècnic que hi és, que és evident en el mateix document, i 
presentem aquesta eina operativa que ens ha de servir per abastar aquest objectiu de 
ciutat que és reduir les emissions de canvi climàtic un 40 per cent l’any 2030. És, en 
definitiva, el nostre compromís pel clima, també donant compliment a una moció que 
es va presentar –i no ens n’hem oblidat– a finals de l’any 2015. 
 
Així doncs, portem a aprovació aquest Pla d’acció pel clima i l’energia sostenible, el 
PACES, que és un document que a partir d’una diagnosi i d’un inventari molt exhaustiu 
d’emissions estableix fins a quaranta-quatre mesures concretes i tangibles, tant de 
mitigació com també d’adaptació, des de potenciació de les energies renovables, 
passant per elements clau com l’eficiència energètica, també la mobilitat, els residus o 
la potenciació de la infraestructura verda i blava de la ciutat, entre d’altres mesures. 
Aquest és un pla que considerem ambiciós i alhora possible, un pla que parteix de la 
idea que tots i totes –administracions, empreses i també ciutadania– som 
coresponsables davant del repte global del canvi climàtic. L’Administració municipal és 
un agent més, però no és l’únic en aquest camí i en darrera instància el canvi climàtic 
ens interpel·la, ens preocupa i ens ocupa a tots plegats. En aquest sentit, la Llei de 
canvi climàtic que ara mateix s’està debatent en el Parlament de Catalunya pot donar 
eines renovades per actuar contra el canvi climàtic també perquè els ens locals 
puguem actuar amb més garanties i també disposar de més recursos. Per tot 
l’exposat, demanem, portem avui a aprovació aquest PACES i demanem el seu 
recolzament. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Els recordo que ara són els tres minuts acordats. Endavant, senyora 
Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, celebrem la iniciativa, creiem 
que realment era urgent i necessari aquest nou PACES. El PACES entenem que és 
una eina útil per a la reducció d’emissions de CO2 i també en general per la mitigació i 
adaptació del canvi climàtic des dels municipis. Agraïm també la predisposició del 
regidor en la sessió explicativa i amb les diferents explicacions que ens ha fet. 
 
Ara bé, veiem que aquest pla encara té una sèrie de mancances. Una és la manca de 
participació en la redacció i l’execució del mateix. Ens hauria agradat, per exemple, 
veure aquest PACES debatut a la Taula de Sostenibilitat de la qual ja disposem. Però 
també veiem una manca d’ambició real; es parla que es vol reduir un 40 per cent de 
les emissions, però en canvi no es preveu fer canvis dràstics en el sistema de 
transport a la ciutat, que en realitat és la principal font d’emissió de CO2. Per això 
dubtem una mica del realisme d’aquestes dades quant a objectius. 
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En aquest sentit, també evidentment hem de fer referència al Pla de mobilitat. El 
PACES d’alguna manera limita tot el tema de transport en aquest pla, del qual ja 
disposem i que en el seu moment nosaltres també vam fer una abstenció precisament 
perquè crèiem que era poc ambiciós i que no feia aquesta transformació real del 
sistema de transport. I la realitat, de fet, ens diu que la seva aplicació està sent molt 
lenta, molt més del que nosaltres esperàvem, També creiem que li caldria coherència 
amb altres plans i amb altres accions i per posar un exemple, parla de la sequera, 
parla de l’aigua, però, en canvi, parla ben poc de la millora d’infraestructures amb el 
tema d’aigua, de totes les pèrdues que recentment hem conegut que hi ha arran de la 
manca de manteniment per part d’Agissa de les infraestructures. 
 
Finalment també ha comentat el tema de la llei del canvi climàtic, creiem que també 
caldrà veure què diu aquesta llei per finalment poder acabar readaptant aquest nostre 
PACES també a aquesta nova llei. Finalment també creiem que la clau evidentment 
serà l’execució i que es doti de pressupost suficient i que se’n faci un seguiment 
rigorós. Demanem també que en aquest seguiment sí que es tingui en compte la Taula 
de sostenibilitat i, per tant, nosaltres ens abstindrem perquè sí que estem d’acord amb 
la iniciativa, però en canvi veiem mancances que fa que no puguem donar-hi aquest 
vot favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? El senyor Terés. Endavant. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs 
nosaltres creiem que tenim al davant un pla d’acció local que és ben intencionat, que 
fa mesures que són ajustades segurament, però, en canvi, li trobem a faltar 
segurament un punt de realisme pel que fa a la seva possibilitat d’execució i també 
sobretot pel que fa a l’objectiu de reducció d’emissions de CO2 a la ciutat. El propi pla 
fa una diagnosi en què se’ns diu que, per exemple, l’any 2005 la ciutat emetia 474 
milions de tones de CO2 i d’aquestes, les que són responsabilitat del propi consistori i 
dels seus equipaments són 10, és a dir, la ciutat emet 474 milions de tones de CO2 i 
l’Ajuntament, els seus equipaments, 10. I després veiem que la majoria d’accions 
previstes i de les quals se’n pot responsabilitzar el propi Ajuntament, de les que pot 
posar-hi pressupost, doncs reverteixen sobre aquest percentatge, que és un 2 per 
cent, les emissions que causa l’Ajuntament amb relació a les que causa la ciutat 
corresponen a un 2 per cent. 
 
Per tant, en el millor dels casos, aquelles accions que l’Ajuntament podrà tirar 
endavant, perquè confiem que hi assignarà les partides pressupostàries previstes, 
incidiran sobre un 2 per cent i, en canvi, ens quedarà sobre un 98 per cent d’aquestes 
mesures, que sí que hi han mesures previstes per reduir aquests 474 milions de tones 
de CO2, però que depenen de finançament extern. La pròpia taula pressupostària ens 
diu que la inversió de l’Ajuntament serà de 14 milions d’euros, però que la inversió 
necessària per poder dur a terme totes aquestes accions que tindrien incidència sobre 
el conjunt de la ciutadania és de 797 milions d’euros, per tant, ens calen 797 milions 
d’euros d’inversió en tot aquest període, evidentment, i l’Ajuntament n’hi podrà posar, 
en el millor dels casos, 14; 797 amb relació a 14, doncs clar, ho estem fiant tot a un 
finançament extern que no tenim compromès i que no sabem si podrem obtenir, no 
necessàriament ha de passar per aquí, vull dir que segurament es preveu que hi hagin 
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accions que vinguin d’altres administracions que tinguin incidència a la ciutat, però és 
veritat que no en tenim el compromís. 
 
I, per tant, ens incomoda una mica no poder ser conscients de si això arribarà a bon 
port o no, és a dir, és un pla que preveu bones accions, que són accions que són 
interessants, n’hi ha algunes que es fien a la bona voluntat de la ciutadania perquè n’hi 
ha algunes quantes que són mesures de sensibilització, d’educació, que per tant hem 
de confiar que faran l’efecte previst, però, clar, pot ser que no sigui així... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Terés, ja han 
transcorregut... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, sí. Per tant, donem un vot de confiança, per 
dir-ho així, votem favorablement aquesta pla d’acció local, ens sembla que és 
interessant avançar en aquesta línia, però hi veiem una mica aquests handicaps. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol... Sí, 
senyor Sastre. 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Només unes breus 
puntualitzacions. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En un minut. 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí. Respecte a la Taula de Sostenibilitat està previst 
convocar-la el mes de maig i s’informarà i encara és susceptible de rebre aportacions, 
el que és aquest pla. Després vostè em parlava de coherència entre plans i és 
precisament el que fa aquest pla incorporat també, per exemple, el Pla de mobilitat, 
que recordem que és un pla que es va aprovar sense vots en contra, és el full de ruta 
que ha de seguir aquest Ajuntament, per tant, el que no té sentit és inventar-se’n un de 
nou quan ja tenim aquesta eina. 
Després al senyor Terés, vostè em parlava de realisme. Precisament l’exercici de 
realisme és el que s’ha fet amb aquest pla, partíem d’un pla anterior que està 
quantificat amb inversió pública de 1.500 milions d’euros, cosa que tenint en compte la 
capacitat inversora i el pressupost d’aquest Ajuntament, dius, home, parlem-ne. 
També s’ha de dir que aquests 700 «i pico» de milions que em diu no són..., no és 
necessàriament inversió, sinó que és quelcom que ha de venir també per incentius que 
poden..., per exemple, el canvi de la flota de vehicles urbans, que és..., dels vehicles 
que circulen per la ciutat, que és el gruix, pot anar molt lligat a incentius com el Pla 
PIVE i tot... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyor Sastre. 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Ja està. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla, passem a la votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. Senyor secretari... 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, el Pla d’acció pel clima i 
l’energia sostenible de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 

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

 

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
6. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Miguel Dos 
Santos Dos Sanjos. 
 
En data de 16 de març de 2017, el treballador municipal Miguel Dos Santos Dos 
Sanjos, DNI 40345996V, presenta dues instàncies, número de registre d'entrada 
2017017367 i 2017017369, sol·licitant l'autorització de compatibilitat per una segona 
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activitat privada per compte propi en una empresa d'activitat del sector de parcs 
d'atraccions. 
 
El senyor Dos Santos presta els seus serveis d'oficial adscrit al Taller de Pintura, de 
l'Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública amb un contracte laboral indefinit, 
i una jornada laboral de 37,5 hores. 
 
El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que 
estableix, amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
que estableix en el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre d'altres, al 
personal al servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles dependents 
(qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la seva relació d'ocupació),  i el contingut 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 
 
Per autoritzar la compatibilitat o no d'una segona activitat, cal prèviament diferenciar 
segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 
 
Pel que es refereix a les activitats privades, el principi general d'aplicació és el 
d'autorització de la compatibilitat sempre i quan aquest activitat privada no impedeixi o 
menyscabi l'estricte compliment dels deures en el lloc de treball públic o comprometés 
la seva imparcialitat o independència. No obstant això, queden excloses d'aquest 
principi general d'autorització els supòsits previstos a l'article 11 de la Llei 21/1987 i 
que són els següents: 
 
El desenvolupament d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les 
de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'entitats o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el 
departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis. 
 
S'exceptuen d'aquesta prohibició les activitats particulars que s'exerceixen en virtut 
d'un dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats. 
 
No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec 
públic. 
 
a) La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses o entitats 
privades, si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que 
desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta 
serveis el personal afectat. 
b) El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que 
hagi d'intervenir per raó del lloc públic. 
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c) El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en 
empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o 
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d'aquestes. 
d) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat anterior. 
 
Sens perjudici del que s'ha enumerat en els paràgrafs anteriors, en cap cas la suma de 
jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no podrà superar la jornada 
ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 
 
A nivell econòmic cal considerar que les percepcions econòmiques que es percebin 
com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la normativa 
vigent, en cap cas podran superar les remuneracions màximes establertes en el 
Pressupostos Generals de l'Estat per al càrrec de director general o la que, si s'escau, 
determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat. Tampoc podrà, en cap cas, 
superar els límits retributius que estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre. 
 
Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 
 
Així mateix, les pagues extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar únicament 
es podran percebre en un dels llocs. 
En cap supòsit podrà autoritzar-se l'exercici d'una segona activitat, quan la persona 
interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per un 
concepte equiparable. 
 
L'autorització o denegació de l'exercici d'aquesta segona activitat, tant pública com 
privada, requerirà amb caràcter previ que la persona interessada hagi formulat la 
declaració d'activitat. 
 
Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 50 
del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, sens perjudici del 
règim de delegacions que pugui aprovar-se. 
 
Atès el que disposa la normativa vigent d'aplicació, la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el reglament del personal al servei de les entitats locals (articles 321 a 344) i el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (article 50.9). 
 
Atès que la sol·licitud formulada pel Sr. Miguel Dos Santos Dos Sanjos s'ajusta a les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit privat. 
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Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat 
sol·licitada al Sr. Miguel Dos Santos Dos Sanjos. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment: 
- a l'acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat. 
- compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 
- no percepció del complement específic pel factor d'incompatibilitat, que es deixarà 
sense efecte atesa el reconeixement de la compatibilitat 
- no podrà exercir en assumptes relacionats o que siguin de la seva competència o 
dels que tingui coneixement o informació per raó de la seva condició d'empleat públic. 
- a l'obligació de posar en coneixement d'aquest ajuntament qualsevol modificació que 
es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
7. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal David Anda 
Bataller. 
 
En data de 13 de febrer de 2017, el treballador municipal David Anda Bataller, 
presenta instància, número de registre d'entrada 2017009928 en la que sol·licita 
l'autorització de compatibilitat per una segona activitat privada com a enginyer per 
compte propi. 
 
El senyor Anda presta els seus serveis d'enginyer tècnic d'activitats adscrit a l'Àrea 
d'Urbanisme i Activitats, amb un contracte de relleu a temps parcial de 18 hores i 45' 
setmanals prestades segons les necessitats del servei d'acord amb el calendari que 
s'estableix anualment. 
 
El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que 
estableix, amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
que estableix en el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre d'altres, al 
personal al servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles dependents 
(qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la seva relació d'ocupació), i el contingut 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 
 
Per autoritzar la compatibilitat o no d'una segona activitat, cal prèviament diferenciar 
segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 
 
Pel que es refereix a les activitats privades, el principi general d'aplicació és el 
d'autorització de la compatibilitat sempre i quan aquest activitat privada no impedeixi o 
menyscabi l'estricte compliment dels deures en el lloc de treball públic o comprometés 
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la seva imparcialitat o independència. No obstant això, queden excloses d'aquest 
principi general d'autorització els supòsits previstos a l'article 11 de la Llei 21/1987 i 
que són els següents: 
 
El desenvolupament d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les 
de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'entitats o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el 
departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis. 
 
S'exceptuen d'aquesta prohibició les activitats particulars que s'exerceixen en virtut 
d'un dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats. 
 
No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec 
públic. 
 
a) La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses o entitats 
privades, si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que 
desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta 
serveis el personal afectat. 
b) El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que 
hagi d'intervenir per raó del lloc públic. 
c) El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en 
empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o 
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d'aquestes. 
d) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat anterior. 
 
Sens perjudici del que s'ha enumerat en els paràgrafs anteriors, en cap cas la suma de 
jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no podrà superar la jornada 
ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 
 
A nivell econòmic cal considerar que les percepcions econòmiques que es percebin 
com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la normativa 
vigent, en cap cas podran superar les remuneracions màximes establertes en el 
Pressupostos Generals de l'Estat per al càrrec de director general o la que, si s'escau, 
determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat. Tampoc podrà, en cap cas, 
superar els límits retributius que estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre. 
 
Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 
 
Així mateix, les pagues extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar únicament 
es podran percebre en un dels llocs. 
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En cap supòsit podrà autoritzar-se l'exercici d'una segona activitat, quan la persona 
interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per un 
concepte equiparable. 
 
L'autorització o denegació de l'exercici d'aquesta segona activitat, tant pública com 
privada, requerirà amb caràcter previ que la persona interessada hagi formulat la 
declaració d'activitat. 
 
Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 50 
del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, sens perjudici del 
règim de delegacions que pugui aprovar-se. 
 
Atès el que disposa la normativa vigent d'aplicació, la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el reglament del personal al servei de les entitats locals (articles 321 a 344) i el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (article 50.9). 
 
Atès que la sol·licitud formulada pel Sr. David Anda Bataller s'ajusta a les condicions 
necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una segona 
activitat en l'àmbit privat. 
 
Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat 
sol·licitada al Sr. David Anda Bataller, sempre i quan el desenvolupament de les 
activitats privades no tinguin relació amb assumptes en que hagi intervingut o 
intervingui per raó del seu lloc de treball en aquest Ajuntament i es compleixin la resta 
de condicions per a la compatibilitat de l'activitat privada que estableixen les normes 
esmentades. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment: 
 
- a l'acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat. 
- compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 
- no percepció del complement específic pel factor d'incompatibilitat, que es deixarà 
sense efecte atesa el reconeixement de la compatibilitat 
- no podrà exercir en assumptes relacionats o que siguin de la seva competència o 
dels que tingui coneixement o informació per raó de la seva condició d'empleat públic. 
- a l'obligació de posar en coneixement d'aquest ajuntament qualsevol modificació que 
es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara a substanciar, que 
si els sembla ho faríem conjuntament, els punts sisè i setè de l’ordre del dia que, de 
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fet, es tracta d’autoritzar segones activitats. Primer de tot voldria saber si hi ha algun 
inconvenient que ho substanciem junt. No? Doncs senyor secretari... 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, tal com ha dit el 
secretari, el senyor Miguel Dos Santos Dos Sanjos ens ha sol·licitat autorització de 
compatibilitat per a una segona activitat per una empresa d’activitat del sector dels 
parcs d’atraccions i el senyor David Anda Bataller també ens ha presentat una 
sol·licitud per a una segona activitat privada d’enginyer per compte propi. 
 
Bé, vistes la resolució, reconeixem aquesta compatibilitat i restarà supeditada 
evidentment sempre al compliment del treballador de l’horari, del compliment de la 
normativa en matèria d’incompatibilitat, a la no percepció del complement específic i 
no podrà exercir evidentment en assumptes relacionats en la matèria que està 
treballant i de posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol modificació. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? No? Doncs passaríem a la votació. 
Si de cas, fem-ho per ordre, primer del punt número sisè. 
Per tant, vots a favor del punt número sisè de l’ordre del dia? 
Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat el reconeixement de la compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat 
sol·licitada pel senyor Miguel Dos Santos Dos Sanjos. 
 

VOTACIÓ 

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

 

Vots a favor: 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, votació del punt 7. 
Vots a favor del punt número 7 de l’ordre del dia? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio ARaujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat el reconeixement de la compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat 
sol·licitada pel senyor David Anda Bataller. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
8. Aprovar la modificació de la plantilla de l'exercici 2017. 
 
Per acord de Ple municipal de data 9 de gener de 2017 es va aprovar la plantilla de 
personal per a l'any 2017 i modificada per acord de Ple de data 13 de febrer de 2017. 
 
Amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels diferents serveis 
municipals es fa necessària la modificació de la plantilla de personal per tal de procedir 
a la incorporació de noves places. 
 
L'article 20.Dos de la Llei 48/2006 general de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2016 i actualment prorrogat, estableix que no es procedirà a la contractació de 
personal temporal, excepte en els sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Amb posterioritat a l'aprovació de la plantilla per aquest 2017 s'han detectat diverses 
necessitats estructurals al servei de la Policia Municipal i que als efectes de garantir 
l'adequada prestació d'aquests serveis es fa necessària la incorporació de tres places 
a la plantilla d'agent del cos de la policia municipal per la seva posterior cobertura 
mitjançant l'oferta pública d'ocupació. 
Atès que es tracta d'un dels sectors essencials i prioritaris previstos a la Llei 48/2015, 
de 29 d'octubre, de Pressuposts Generals de l'Estat per l'any 2016 es modifica la 
plantilla de personal incorporant les places identificades. 
 
Els costos anuals d'una plaça d'agent són un total de 40.724,90 € dels quals 31,866,12 
€ corresponen a retribucions i 8.858,78 € corresponen a seguretat social. 
 
Per aquest any 2017 i atès que es preveu que els nous agents que s'incorporin per 
superació del procés d'oferta pública d'ocupació ho facin el mes de setembre 
incorporant-se a l'Escola de Policia de Catalunya els costos per aquest 2017 seran per 
4 mesos, per tant essent el cost per aquest 2017 per un agent de 13.574,97 € i per tres 
agents suposarà un cost per aquest 2017 de 40.724,89 €. 
 
Per aquest 2017 i en el pressupost aprovat pel Ple municipal no hi ha consignada 
dotació pressupostària per aquestes incorporacions. 
 
L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva 
vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si 
respon a criteris d'organització administrativa interna. 
 
Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la 
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de 
la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost. 
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Per altra banda, l'article 20.4 de la Llei 48/2015, de 20 d'octubre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat, estableix que no es computaran dins el límit màxim de la taxa de 
reposició les places que es convoquin per la seva provisió mitjançant processos de 
promoció interna. 
 
Per altra banda, en la plantilla aprovada en el mes de gener de 2017 es van incloure 
per la seva cobertura mitjançant el sistema de promoció interna set places de tècnic/a 
de gestió, incloses en el subgrup de classificació A2, CD 21. 
Valorades les necessitats dels serveis municipals i les previsions de cobertures 
mitjançant el sistema de promoció interna s'ha detectat la necessitat de cobrir dues 
places del subgrup de classificació A1, CD 24. Una de tècnic/a superior i una 
d'enginyer de sistemes i comunicacions. Per tal de donar-hi cobertura mitjançant 
l'oferta pública d'ocupació s'incorporaran aquestes dues places a la plantilla i al mateix 
moment s'amortitzaran dues places de tècnic/a de gestió, A2, CD 21 i que es troben 
vacants a la plantilla. 
 
Per aquest 2017 es preveuen cobrir, entre d'altres, amb els processos de promoció 
interna les següents places: 
 
. Dues places d'oficial d'enllumenat i lampisteria 
. Una plaça d'oficial de Pintura 
. Una plaça d'oficial de Medi Ambient 
. Tres places de mestre/a. 
 
Aquestes provisions es portaran a terme mitjançant processos selectius que 
garanteixin el compliment del principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat així 
com els contemplats a l'article 55.2 del RD 5/2015 pel que s'aprova el Text Refós de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 
Aquestes promocions internes no suposaran cap increment de pressupost respecte el 
dotat per aquest 2017, ja que en tots els casos es tracta de situacions en què ja hi ha 
empleats/des adscrites provisionalment en aquests llocs de treball i, per tant, ja estan 
percebent les retribucions del lloc del grup de classificació superior i que es tracta de 
procedir a la regularització i a la consolidació del grup de classificació superior de 
situacions d'interinatge o adscripcions provisionals, amb amortització de la plaça 
d'origen una vegada resolt el procés de promoció interna. 
 
Per portar a terme aquesta regularització per adequar-la a la realitat organitzativa de 
les brigades es fa necessària la creació d'una plaça d'oficial de pintura, inclosa en el 
subgrup de classificació C2, CD 16. 
 
Es troba dotada pressupostàriament i no suposa un major cost pels motius exposats 
anteriorment. 
 
Per altra banda, en la plantilla aprovada el mes de gener hi ha incloses 8 places de 
tècnic de gestió, subgrup A2, CD 21, i de règim laboral de les quals i segons previsió 
informada prèviament dues d'elles s'amortitzaran. En conseqüència, queden per la 
seva cobertura 6 places de tècnic/a de gestió i amb previsió de cobertura mitjançant 
els procediments de promoció interna. 
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Atès que està previst portar a terme el procés de promoció interna horitzontal per 
proveir places del subgrup C1 funcionàries, es fa necessària modificar el vincle amb 
l'administració de les places de tècnic/a de gestió. De no fer-ho així, impossibilitaria 
l'accés de les persones aspirants que hagin participat en el procés de funcionarització 
al procés de promoció interna en aquelles places de tècnics/ques de gestió i que per 
naturalesa de les seves funcions han de ser funcionàries. 
 
PRIMER.- Modificar la plantilla de personal per a l'any 2017 aprovada pel Ple 
municipal en data de 09 de gener de 2017 en els següents extrems: 
 
A) Amortitzar vuit places de tècnic/a de gestió, A2, CD 21, de naturalesa laboral, 
incloses en la plantilla de personal aprovada per aquest 2017 i que es troben vacants. 
B) Crear les següents places: 
1.- Sis places de l'escala d'administració general, sotsescala tècnic/a de gestió, A2, CD 
21, funcionàries. 
2.- Una plaça de l'escala d'administració general, sotsescala tècnic/a superior, A1, CD 
24, funcionària. 
3.- Una plaça d'enginyer de sistemes i comunicacions, laboral, inclosa en el subgrup 
de classificació A1, CD 24. 
4.- Tres places de l'escala d'administració especial, sotsescala de serveis especials, 
classe policia local, agent, funcionàries, incloses al subgrup de classificació C2, CD 16. 
5.- Una plaça d'oficial/a primera de pintura, laboral, inclosa al subgrup de classificació 
C2, CD 16. 
 
SEGON.- Disposar la publicació d'aquestes modificacions al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al vuitè punt de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquest acord la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com vostès 
saben, el gener vàrem portar l’aprovació de la plantilla per aquest any 2017, però a 
mesura que va passant el temps sorgeixen noves necessitats o hi ha d’haver alguna 
modificació, per això la plantilla pot ser canviant i poder aportar aquestes modificacions 
al Ple. Una de les necessitats que sempre hem sabut que teníem, però calia veure 
com ho fèiem efectiu, era la necessitat de més policia, ara creiem que podem portar 
aquesta proposta al Ple de la plaça..., crear tres places de policia per tal de garantir la 
prestació dels serveis necessària per a la ciutat. I, per tant, una de les propostes que 
portem és la creació de tres places de policia que es farà efectiva a partir del 
setembre, que és quan entren a l’Escola de Policia, tot i que a l’abril es faria l’oferta 
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pública. El cost per agent és de 13.574 euros..., estic parlant del setembre fins al 
desembre, i, per tant, podem assumir aquests 40.724 euros pel que fa al 2017. 
 
També portem una modificació de promoció interna, es fa una promoció interna en els 
quals es passen cinc places de l’escala administrativa de C1 a A2 a tècnic i dues 
places de tècnic mig d’A2 a tècnic superior A1. Tot això, bé, això sí que ja ho tenim 
valorat a la plantilla i portàvem la valoració de la plantilla, simplement el que portem 
ara és la promoció d’aquestes places perquè es pugui fer efectiva, poder treure l’oferta 
pública. 
 
I l’altra modificació que portem és cobrir també amb processos de promoció interna 
dues places d’oficial d’enllumenat i lampisteria, una plaça d’oficial de pintura, una plaça 
d’oficial de medi ambient i tres places de mestre. Dir que el que fem és cobrir 
definitivament amb promocions internes aquestes places, tot i que moltes estan ja 
ocupades en funció i, per tant, ja estan valorades en la plantilla. Tot això que portem 
evidentment s’ha negociat a la mesa de negociació i és d’acord amb els sindicats. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Com sap, nosaltres 
vam abstenir-nos en l’aprovació de la plantilla per a l’exercici de 2017 perquè 
discrepàvem en alguna de les línies o les places que per part de l’equip de govern es 
plantejaven, jo avui si intervinc és per dir que avui votarem a favor d’aquesta 
modificació que ens plantegen perquè trobaria del tot contradictori que el meu grup 
municipal, com saben, hem defensat durant molt de temps que cal un increment de la 
plantilla de la Policia Local a la ciutat de Girona, que estem per sota de les ràtios que 
serien òptimes i tenint en compte que la modificació que avui se’ns planteja té dues 
parts, una, com explicava la tinenta d’alcalde, que és de cobriment de places a través 
de promoció interna, per tant, no es creen noves places de treball i en aquest cas el 
que es crea són aquestes tres noves places de policia local, que per nosaltres encara 
són insuficients, n’hauríem de crear moltes més, però és un primer pas en la direcció 
que nosaltres sempre hem defensat, doncs avui el vot del meu grup serà favorable a 
aquesta proposta. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Nosaltres avui ens 
abstindrem en aquesta modificació de la plantilla, ho farem d’acord també i en 
coherència amb el que hem vingut dient, aquesta no és la nostra plantilla, no és la 
plantilla que proposaríem nosaltres si governéssim i evidentment hi ha un debat de 
fons, hi ha un debat que ara també el plantejava la senyora Veray, sobre quines són 
les prioritats a nivell de plantilla, si és la policia, no es la policia, si és, en canvi, 
començar de forma molt més ferma a canviar la situació en què viuen, per exemple, de 
precarietat moltes persones que estan treballant a les escoles bressol de la nostra 
ciutat, que és una situació que avui se’n parla però que queda molt per treballar. I 
nosaltres, per tant, no compartim ni la línia de fons estratègica que heu anat 
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desenvolupant com a Govern, ni tampoc la proposta que avui se’ns fa, que hi han 
algunes coses que evidentment sí que veiem positives, no és que ho veiem tot 
negatiu, hi han alguns coses que milloren la situació, però creiem que seguim sense 
plantejar-nos quina és..., o com a mínim no se’ns planteja que l’oposició hi puguem 
participar, quina és la plantilla que volem tenir d’aquí un temps, quins són els eixos que 
hem de prioritzar, si són serveis socials, si és educació, si és policia, quins són 
aquests. Nosaltres evidentment no compartim les prioritats que té l’actual 
sociovergència a la nostra ciutat i, per tant, el que farem serà abstenir-nos perquè 
malgrat hi han alguns punts i algunes propostes concretes de la modificació que ens 
semblen encertades, no compartim ni el fons, ni tampoc el conjunt de les mateixes que 
se’ns presenten avui. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? El senyor Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt 
breument. Tot i el vot diferent en aquest tema en altres plens, en aquest cas, nosaltres 
votarem favorablement a la proposta perquè els canvis ens semblen raonables. I em 
sembla molt raonable que aprofitant que hi ha hagut una modificació a la llei que ha 
alçat algunes de les restriccions que hi havia o que imposaven en el capítol 1, el 
capítol de personal, es pugui donar resposta per exemple a la petició que feia 
l’inspector en cap del Cos de la Policia Municipal a la Diada de la Policia, que va 
reclamar més agents ja que segons ens assegurava en els darrers dos anys han 
crescut un 22 per cent els actes al carrer fruit de la dinamització cultural i turística de la 
capital Girona i, per tant, els mancava aquest personal. Per tant, votarem 
favorablement a la proposta. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Maria 
Àngels Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Només agrair els 
vots a favor i també, evidentment, l’abstenció. I només dir que el Govern està amatent 
a les peticions que se’ns fan, el que passa que moltes vegades no poden ser efectives 
perquè la normativa evidentment no ens ho deixa fer. I també dir, comentar que hem 
acordat en la mesa de negociació que les places de policia són tres, 2017, tres places 
de policia, tres a l’any 2018 i tres a l’any 2019, per tenir més efectius en el futur, que 
sabem que són necessaris. I, per tant, és a l’acord que hem arribat. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
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Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP 
- Crida per Girona, integrat per quatre membres, la modificació de la plantilla de 
personal per a l’exercici 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
9. Modificació del contracte de selecció d'un soci privat per a la constitució 
d'una societat d'Economia Mixta per a la gestió del servei de recollida 
d'escombraries i neteja viària, adjudicat a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA. 
 
Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Girona de data 10 de maig de 2011 es va 
adjudicar el contracte de selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat 
d'Economia Mixta per a la gestió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, 
a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., pel preu total de 
83.312.754,20 €, IVA exclòs. 
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El contracte es va formalitzar en data 9 de juny de 2011, i d'acord amb la seva clàusula 
setena la durada del contracte es va establir en vuit anys, prorrogables per dos anys 
més, a comptar des de la data d'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la 
societat, sens perjudici de la preceptiva inscripció de la societat en el Registre 
Mercantil. 
 
Segons escriptura de data 31 d'octubre de 2011, atorgada pel notari de Girona senyor 
Víctor Mateu Porcar, número de protocol 985, es va constituir la societat d'Economia 
Mixta "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, SA", amb CIF núm. 
A55120216. 
 
El contracte per a la gestió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, amb la 
societat mercantil "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, SA", es va 
formalitzar en data 9 de desembre de 2011, iniciant-se la seva prestació l'1 de gener 
de 2012. 
 
Per acord del Ple de la Corporació de data 27 de maig de 2013, es va modificar el 
contracte entre l'Ajuntament de Girona i FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A., en el sentit de deixar sense efecte una sèrie d'inversions i portant 
a terme unes altres necessàries per adaptar el servei a un nou tipus de contenidor de 
recollida de residus. La modificació del contracte es va formalitzar el 28 de juny de 
2013, ascendint la mateixa a un total de 83.629.193,52 €, IVA exclòs, representant un 
augment del 0,37982%. 
 
Així mateix, per acord del Ple de data 10 de novembre de 2014, es va modificar 
novament el contracte entre l'Ajuntament de Girona i FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., en quant a la no disponibilitat del terreny 
dels bombers incloent els costos del lloguer mensual de dos solars i el condicionament 
d'un d'ells; sobre l'assumpció per part de l'Ajuntament del cost de l'equiparació salarial 
dels treballadors i treballadores de l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, 
S.A.; de que prevalgui la quantia econòmica de 1.000.000 € i de 44.800 €, ofertada per 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. en la millora destinada a 
contenidors soterrats i encaixos respectivament, així com la limitació de beneficis 
anuals de la societat com a màxim a l'1% de la facturació. Aquesta modificació es va 
formalitzar el 24 de març de 2015, ascendint a un total de 85.360.612,73€, IVA exclòs, 
el que suposa un augment del 2,07 %. 
 
Per informe tècnic de 27 de març de 2017, emès per la cap de secció de Serveis 
Urbans, es proposa procedir a la modificació del contracte entre l'Ajuntament de 
Girona i l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA", 
adjudicat per acord de Ple de 10 de maig de 2011 i modificat per acords de Ple del 27 
de maig de 2013 i 10 de novembre del 2014. 
Els motius pels quals es proposa introduir modificacions al contracte és la necessitat 
d'adaptar el servei de neteja de la via pública i la recollida de residus a la realitat 
actual. 
 
D'acord amb l'informe esmentat, el servei es va començar a prestar el gener de 2012, 
venint d'una licitació iniciada l'any 2010, durant tots aquests anys tant la ciutat en si - 
amb l'obertura de nous espais i/o amb la modificació d'altres existents- com les 
exigències marcades per l'Agència de Residus de Catalunya - que s'ha adaptat a la 
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normativa europea en quant a aconseguir objectius òptims en recollida selectiva- han 
anat canviant, per la qual cosa el servei s'ha d'adaptar a una nova realitat, tant en la 
neteja com en la recollida. 
 
En concret, es proposa introduir modificacions en els següents apartats: 
 
1. Neteja viària en la zona de la Frontissa de Santa Eugènia. 
2. Neteja viària en les zones de Domeny, Poble Saharaui i Parc central. 
3. Recollida del cartró comercial dels establiments. 
4. Recollida de residus a sant Daniel. 
5. Recollida del FORM, envasos i rebuig -resta comercial. 
6. Recollida domiciliaria de rebuig-resta al Barri Vell. 
7. Categories de personal. 
 
En els annexes adjunts a l'informe tècnic es detalla i justifica cadascuna de les 
modificacions proposades, també es detalla en l'informe l' import d'aquestes 
modificacions i els costos d'inversió. 
 
Es precisa a més en l'informe esmentat que les causes que motiven la modificació del 
contracte eren imprevisibles en el moment de preparació de la licitació i que responen 
a raons d'interès públic doncs l'objectiu de les mateixes és l'adequació del servei a les 
necessitats actuals de la ciutat de Girona i als nous criteris tecnològics que permeten 
apropar-nos a la fita marcada per Europa i per l'Agència de Residus de Catalunya en 
quant a la recollida selectiva de les fraccions, que ha de ser d'un 50% i d'un 60% 
respectivament en l'any 2020. 
 
Atès que el contracte objecte del present expedient es va adjudicar pel Ple de la 
Corporació el 10 de maig de 2011, formalitzant-se el 9 de juny de 2011 i l'expedient de 
contractació va ser objecte d'aprovació juntament amb el plec de clàusules 
administratives particulars pel Ple de la Corporació el 14 de desembre de 2010. 
 
Atès que la LCSP, va entrar en vigor el dia 30 d'abril de 2008 i va estar vigent fins el 
dia 16 de desembre de 2011, data en la que va entrar en vigor el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP). 
 
Atès la Disposició Transitòria primera del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (RDL 3/2011), la qual preveu que els contractes administratius adjudicats 
amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei es regiran, en quant als seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de prorrogues, per la 
normativa anterior. 
 
Tenint en compte l'anterior, la normativa d'aplicació pel que fa als efectes del contracte 
és la LCSP i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant, 
RGLCAP). 
 
A més, també són d'aplicació el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, en quant a 
l'exercici de facultats unilaterals de l'Administració municipal que no es deriven del 
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vincle contractual; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 195; la Llei 39/2015, 
de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; 
en particular els seus articles 83, 42 i 43; La llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i el Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Atès que la clàusula XXV del Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del contracte, estableix que el contracte podrà modificar-se per raons d'interès públic i 
per atendre causes imprevistes, tot justificant-ho en l'expedient, d'acord amb el previst 
a l'article 202 i 258 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP). 
 
En aquests casos es revisarà el preu del contracte per a mantenir l'equilibri de 
l'adjudicació. 
 
L'exercici d'aquesta prerrogativa requerirà que no s'afectin les condicions essencials 
del contracte. 
 
Vist l'article 202 de la LCSP el qual estableix que una vegada perfeccionat el 
contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el mateix per 
raons d'interès públic i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la 
seva necessitat a l'expedient. Aquestes modificacions no poden afectar a les 
condicions essencials del contracte. 
 
No tenen la consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu 
objecte que no puguin integrar-se en el projecte inicial mitjançant una correcció del 
mateix o que consisteixin en la realització d'una prestació susceptible d'utilització o 
aprofitament independent o adreçada a satisfer finalitats noves no contemplades a la 
documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma 
separada, podent aplicar, en el seu cas, el règim previst per a la contractació de 
prestacions complementàries si concorren les circumstàncies previstes als articles 
155.b) i 158.b) LCSP. 
 
La possibilitat que el contracte sigui modificat i les condicions en que pot produir- se la 
modificació han de recollir-se als plecs i al document contractual. 
D'altra banda, l'article 258 de la LCSP preveu en relació a la modificació del contracte 
de gestió de servei públic i el manteniment del seu equilibri econòmic que, 
l'Administració podrà modificar per raons d'interès públic les característiques del servei 
contractat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris. 
 
Afegeix a més que quan les modificacions afecten al règim financer del contracte, 
l'Administració haurà de compensar al contractista de manera que es mantingui 
l'equilibri dels supòsits econòmics que fossin considerats com a bàsics en l'adjudicació 
del contracte. 
 
L'Administració haurà de restablir l'equilibri econòmic del contracte, en benefici de la 
part que correspongui, entre d'altres supòsits quan l'Administració modifiqui, per raons 
d'interès públic, les característiques del servei contractat. 
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El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte es realitzarà mitjançant l'adopció 
de les mesures que en cada cas procedeixin, essent aquestes mesures diverses, entre 
d'altres amb la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses al 
contracte. 
 
Atès que la possibilitat de modificar el contracte per tant és possible sempre que 
aquesta estigui motivada per raons objectives d'interès públic i per atendre a causes 
imprevistes, sense que les mateixes suposin una alteració substancial de l'objecte del 
contracte. 
 
Vist que en l'informe tècnic de 27 de març de 2017, emès per la cap de secció de 
Serveis Urbans, es determinen les raons objectives d'interès públic justificatives de la 
modificació del contracte. En el mateix queda acreditat que són causes imprevistes 
que es donen amb posterioritat a l'adjudicació del contracte i que responen a un 
interès públic, determinant-se en el mateix les modificacions a introduir en les 
clàusules de contingut econòmic del contracte per tal de restablir l'equilibri econòmic 
del mateix. 
 
Atès el previst a l'article 195 de la LCSP i als articles 97 i 102 del RGLCAP, pel que fa 
al procediment a seguir. 
 
Atès que durant la tramitació de l'expedient és necessària l'audiència del contractista, 
ja que la omissió d'aquest tràmit ha de qualificar-se com a essencial, determinant la 
nul·litat de la modificació si el mateix s'omet (STSJ Aragó 11-03-1998). 
 
D'acord amb els articles 3.c) i 4.1 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació 
de caràcter nacional, i de conformitat amb el previst a l'article 179.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya i la disposició addicional segona punt 8 del 
TRLSCP, s'ha d'incorporar a l'expedient informe preceptiu del Secretari i l'Interventor. 
 
Vist que l'òrgan competent per l'aprovació de la modificació és el Ple, d'acord amb la 
Disposició Addicional segona TRLCSP. 
 
Primer.- INICIAR els tràmits per a la modificació del contracte per a la selecció d'un 
soci privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió 
indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona, adjudicat a 
l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., amb 
NIFA28037224, mitjançant acord plenari de data 10 de maig de 2011, en el següent 
sentit: 
 
1.1.Neteja viària en la zona de la Frontissa de Sta. Eugènia. La Frontissa de Sta. 
Eugènia s'ha urbanitzat a posteriori de l'adjudicació del contracte i requereix d'un 
tractament en neteja viària diferent del que estava previst , pel que es proposa crear 
un altre sector de neteja viària , el sector 6 a la zona F, amb les mateixes prestacions 
que el sector 1 de la zona F, amb els serveis d'escombrat manual 5 dies/setmana, 
d'escombrada mixta 1 dia/setmana i aigualeig mixt de vials d'abril a setembre cada 15 
dies. 
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El cost d'aquest servei, segons preus del contracte inicial és de 76.257,73 euros iva 
exclòs/any. Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 2017 (3,2383%), el 
cost del servei pel 2017 passaria a 78.727,18 euros iva exclòs. A aquest cost cal afegir 
l'iva, actualment, del 10%. El total calculat per l'anualitat sencera de 2017 seria de 
86.599,90 euros anuals iva inclòs. 
 
1.2. Neteja viària en les zones de Domeny, Poble Saharaui i Parc central. Les zones 
de Domeny, carrer Poble Saharaui i Parc Central s'han urbanitzat o modificat a 
posteriori de l'adjudicació del contracte i requereixen tractament de neteja ja que 
aquest no estava previst. Es proposa per tal de mantenir els estàndards de qualitat del 
servei de neteja viària, fer un servei de d'escombrat manual amb vehicle auxiliar 4 dies 
/ setmana (repartides de divendres a dilluns i festius) en aquestes tres ubicacions no 
previstes en el contracte inicial. 
 
El cost d'aquest servei , segons preus del contracte inicial és de un total de 54.212,23 
euros iva exclòs/any. Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 2017 
(3,2383%), el cost pel 2017 passaria a ser 55.967,78 euros, IVA exclòs. Afegint l'iva el 
total calculat per l'anualitat sencera del 2017 seria de 61.564,56 euros anuals iva 
inclòs. 
 
1.3. Recollida del cartró comercial dels establiments. El paper i cartró comercial que 
generen els establiments ubicats al Barri Vell, Mercadal i l'Eixample són recollits de 
forma independent de la resta de paper i cartró de la ciutat, donat que els comerços 
són grans generadors i necessita d'un tracte especial per evitar l'embrutiment i 
desbordament de les àrees de cubells o contenidors. Es proposa ampliar la recollida 
del cartró i paper comercial amb sistema porta a port al Barri Vell-Mercadal i Eixample 
per tal de passar per davant de tots els establiments generadors de paper i cartró 
comercial de la zona predeterminada, de dilluns a dissabte, afegint al servei ja previst 
un peó especialista nit jornada completa (VEN) amb un vehicle auxiliar elèctric buidat 
en alçada (MT74). 
 
Complementar el servei de recollida comercial del paper i cartró comercial amb les 
prestacions indicades representa un total de 62.868,51 euros iva exclòs/any (aplicant 
els preus del contracte inicial). Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 
2017 (3,2383%), el cost pel 2017 passaria a ser 64.904,38 euros, IVA exclòs. El total 
calculat per l'anualitat sencera del 2017 seria de 71.394,82 euros anuals iva inclòs. 
 
1.4.Recollida de residus a Sant Daniel. La recollida domiciliària en aquest sector, 
compartia tots els models de recollida de residus, donat que es va considerar com a 
zona conflictiva (dificultat d'accés i col·locació de les àrees) en el moment de canvi de 
contenidors del 2013 a càrrega lateral. Per les dificultats d'implementar un servei de 
recollida de residus domiciliaria homogeni, i valorant les característiques urbanístiques, 
socials i el tipus d'habitatge d'aquest barri, amb l'objectiu d'incrementar la recollida 
selectiva per adaptar-nos a les indicacions europees i de l'ARC i la sensibilització dels 
seus habitants cap al residu zero. Es proposa implementar el sistema de recollida de 
residus porta a porta, tant pels habitatges com pels comerços de Sant Daniel (servei 
de nit) passant per davant de tots els habitatges i comerços possibles. A on no és 
possible, degut a que els habitatges estan en disseminats o és difícil l'accés, es preveu 
ubicar-hi uns armaris i/o tòtems per penjar-hi els cubells. Aquesta recollida porta a 
porta es realitzarà 7 dies/setmana, un sol residu diari. 
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El paper-cartró es recollirà 1 dia/setmana, els envasos 2 dies /setmana, la form 3 
dies/setmana i el rebuig 1 dia/setmana. Bolquers i compreses a diari i restes vegetals 
de petites dimensions, 1 dia/setmana, coincidint amb un dia de recollida de form. La 
fracció vidre es continuarà recollint amb sistema de contenidor de càrrega lateral a 
carrer. Les restes vegetals de major volum es recolliran dos cops /any coincidint amb 
la deixalleria mòbil al sector. Es col·locarà un contenidor caixa oberta per tal que els 
veïns hi dipositin les restes. 
 
Per poder realitzar aquest servei proposat, es preveu la inversió per la compra de 11 
cubells de 80 litres amb tag (MT69B), 8 cubells de 120 litres amb tag (MT69C), 4 
cubells de 240 litres amb tag (MT69D), 250 cubells blancs de 30 litres amb tag 
(MT101) 250 cubells marró ventilat per form de 7 litres interior (MT102), 4 mòduls d' 
armari cubells (MT104A i MT104B), 10 tòtem cubells (MT105), 2 equips lectura tag's 
(MT111) i 2 equip lectura tag's manual (MT112) i l'arranjament de 2 vehicles auxiliars 
piaggio c.o. buidat en alçada elevacubells (ACR51B). 
 
Implementar el servei de recollida de residus porta a porta domiciliària i comercial a 
Sant Daniel, amb les prestacions i inversions i amortitzacions indicades, representa un 
total de 100.712,95 euros iva exclòs/any (aplicant els preus del contracte inicial). 
D'aquest, 5.716,79€ és amortització i finançament i 94.996,16€ és servei més 
assegurances. Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 2017 
(3,2383%), el cost del servei pel 2017 passaria a ser 103.974,34 euros dels quals 
5.901,92€ és amortització i finançament i 98.072,42€ és servei més assegurances, IVA 
exclòs. El total calculat per l'anualitat sencera del 2017 seria de 114.371,77 euros 
anuals iva inclòs. 
 
1.5. Recollida del FORM, envasos i rebuig comercial al Barri Vell i Mercadal. 
Els grans productors de FORM són pràcticament establiments de restauració i aquests 
estan ubicats majoritàriament al Barri Vell i Mercadal. La recollida de FORM comercial 
era un punt previst en el Plec i contracta vigent, pendent d'implementar, però no estava 
inclòs la recollida d'envasos i rebuig comercial. Pel canvi de contenidors de la ciutat, la 
recollida de Form comercial no es podrà fer conjuntament amb la form domiciliaria amb 
cubells , tal i com estava previst en la contracta inicial. Així mateix, en les zones amb 
àrees de cubells si els comercials hi aboquen els envasos i el rebuig es provoquen 
grans desbordaments i embrutiments d'aquestes àrees de recollida de residus . 
 
Es proposa modificar el sistema de recollida comercial passant de la recollida de la 
Form en cubells situats al llarg de la ruta prevista, a fer un porta a porta dels 
establiments grans generadors 7d/s amb cubells identificats per tag's i fent la recollida 
de rebuig comercial 4d/s i d'envasos comercials 3d/s que són les altres dues fraccions 
que generen els establiments , també porta a porta , però amb bosses translúcides 
codificades deixades al terra . Tots aquests serveis es realitzaran a la nit a diferència 
del previst en la contracta que era a la tarda. 
 
El servei de recollida de Form comercial estava previst realitzar-lo conjuntament amb 
la recollida de FORM del mercat setmanal de la Devesa a la tarda i aquest no es pot 
deixar de prestar a la tarda, cal mantenir aquest servei 2d/s però amb més dedicació 
horària que la prevista fins el moment ja que s'ha d'incloure el transport i descàrrega 
de l'orgànica fins a la planta de compostatge. 
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El que sí es pot realitzar conjuntament amb la Form comercial, és el servei de recollida 
dels contenidors de Form soterrats 7 d/s i algun punt conflictiu que encara no s'ha 
pogut canviar a càrrega lateral. 
 
S'inclou l'abonament dels serveis previstos fins ara en la contracta, 6 dies/setmana en 
servei de tarda, destinats al Form comercial, a la fracció FORM dels soterrats, i 
conflictius, i a la recollida de la Form del mercat del Lleó, així com el percentatge 
destinat a la recollida del FORM del mercat de la Devesa 2d/s. 
 
Per poder realitzar aquest servei proposat, es preveu la compra de 55 cubells de 60 
litres amb tag (MT69A), 45 de 80 litres amb tag ( MT69B), 35 cubells de 120 litres amb 
tag (MT69C), 25 cubells de 240 litres amb tag (MT69D), 1 recol·lector càrrega 
posterior de 12 m3 ( MT05), 1 vehicle auxiliar piaggio c.o. buidat en alçada eleva 
cubells (MT10A), 1 equip lectura tag's vehicle (MT111) i 1 equip lectura tag's manual 
(MT112) 
 
Implementar el servei de recollida de residus porta a porta comercial , de les fraccions 
FORM, així com realitzar el servei de recollida de soterrats de form 7 dies/setmana en 
horari de nit i la recollida de FORM del mercat de la Devesa 2/d a la setmana tarda, , 
amb les prestacions i inversions i amortitzacions indicades i abonant els serveis de 
recollida de la FORM comercial i dels soterrats de form que estaven previstos en la 
contracta a la tarda i deixant el servei del mercat de la Devesa a la tarda en el 
percentatge de jornada necessari per buidar també a la planta de compostatge 
representa un total de 96.965,49€ iva exclòs/any (aplicant els preus del contracte 
inicial). D'aquests 23.096,38€ és amortització i finançament i 73.869,11€ és servei més 
assegurances. Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013 al 2017 
(3,2383%), el cost del servei pel 2017 passaria a ser de 100.105,53€, del quals 
23.844,31€ és amortització i finançament i 76.261,22€ és servei més assegurances, 
IVA exclòs. El total calculat per l'anualitat sencera del 2107 seria de 110.116,08 euros 
anuals iva inclòs. 
 
La recollida porta a porta comercial d'envasos 3d/s i de rebuig 4 d/s en les zones de 
Barri Vell i Mercadal es realitzarà amb els mitjans tècnics i humans previstos per a la 
recollida domiciliaria de rebuig que disminueix en freqüència, mentre s'hi mantinguin 
els mitjans actuals. 
 
1.6.Recollida domiciliaria de rebuig al Barri Vell. El Barri Vell té una recollida de residus 
amb unes característiques especials. Des del 2014 es fa la recollida mitjançant àrees 
de cubells que es posen i treuen cada vespre. Cada dia es recullen tres fraccions, 
diàriament rebuig-resta , orgànica 6 d/setmana, 1 d/s vidre , 3d/s envasos i 2 dies 
paper. Per tal de poder compaginar la recollida comercial que es proposa modificar 
(incloent envasos i rebuig comercial) i seguint la tendència actual d'incrementar la 
recollida selectiva i disminuir la freqüència del rebuig-resta, amb la recollida 
domiciliària d'aquest sector de Barri Vell i part del Mercadal, es proposa disminuir la 
freqüència de la recollida domiciliaria de rebuig-resta al Barri Vell i part del Mercadal 
(zona de les àrees de cubells ), passant de 7d/s a 4d/s, concretament els dilluns, 
dimecres, divendres i diumenges. 
 
No es descriu cap servei específic ni abonament econòmic per aquest canvi, donat 
que la disminució de freqüència de recollida en el rebuig-resta domiciliari s'utilitza per 
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fer la recollida comercial d'envasos en bosses porta a porta els dimarts, dijous i 
dissabte. 
 
1.7.Categories de personal .El servei de neteja viària i recollida de residus és un servei 
dinàmic que s'ha d'adaptar a les necessitats de nous serveis, a les limitacions de 
canvis d'horaris i de jornada del laude arbitral de 2014 , motiu pel qual s'han de crear 
noves categories laborals que no estaven descrites en l'oferta de FCC. 
 
Es proposa ampliar 8 categories de personal per tal d'atendre la diversitat de serveis 
que es presten: Conductor operari dia (a/Plus funcional) (VODP), conductor dia 
(càrrega lateral) (cicles 6/2) (RCDL6), conductor nit (càrrega lateral), (RCNL), peó 
especialista dia (cicles 6/2) (RED6), conductor operari nit (RON), conductor operari nit 
(a/Plus funcional) (RONP), peó especialista nit jornada curta (REN), peó especialista 
nit (a/Plus funcional) (RENP). 
 
Per altra banda, caldrà portar a terme les inversions necessàries per a implementar els 
serveis que es modifiquen i que no estaven previstes en el contracte inicial i que estan 
englobades en l' import de la modificació total prevista: 
 
PORTA A PORTA SANT DANIEL: 
11 cubells 80l amb TAG: 334,40€ 
8 cubells de 120l amb TAG: 243,20€ 
4 cubells de 240l amb TAG : 164,00€ 
250 cubells blanc de 30l amb TAG: 2.765,00€ 
250 cubells marró ventilat per la form de 7l : 565,00€ 
1 armari cubells (cubells 240l): 2.375,15€ 
3 armaris cubells (mòdul 12 cubells 30l): 5.205,12€ 
10 tòtems cubells: 3.128,00€ 
2 eleva-cubells per a vehicle auxiliar: 8.400,00€ 
2 equips lectura TAG's vehicle:13.348,75€ 
2 equips lectura TAG's manual: 2.900,00€ FORM COMERCIAL: 
1 recol·lector càrrega posterior 12m3: 122.844,00€ 
1 vehicle auxiliar Piaggio c.o.buidat en alçada elevador cubells: 23.000,00€ 
1 equip lectura TAG's vehicle: 6.674,38€ 
1 equip lectura TAG's manual: 1.450,00€ 
55 cubells 60 l amb TAG: 1.870,00€ 
45 cubells 80 l amb TAG: 1.368,00€ 
35 cubells de 120 l amb TAG: 1.064,00€ 
25 cubells de 240 l amb TAG: 1.025,00€ INVERSIÓ TOTAL : 198.724,00€ 
 
Segon.- El contracte amb les modificacions proposades ascendeix a 86.338.708,58 € 
IVA exclòs, representant un augment del contracte en 978.095,85 € IVA exclòs (1,1452 
%) 
 
L'import de la modificació corresponent a cadascuna de les anualitats queda detallat al 
quadre 1 de l'annex. 
 
Tercer.- L'increment corresponent a la modificació s'imputarà a la previsió anual de la 
partida de neteja viària i recollida de residus de cada exercici. 
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Per l'exercici 2017 s'imputarà la part proporcional de l'anualitat en relació al dia que els 
serveis s'implementin. 
 
Quart.- NOTIFICAR la resolució a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A., amb NIFA28037224, concedint-li el termini de 10 dies hàbils 
comptats a partir de la recepció de la present resolució per tal que pugui presentar 
tantes al·legacions com consideri oportunes per a la defensa dels seus interessos. 
 
Cinquè.- INCORPORAR a l'expedient els informes preceptius que procedeixin, per tal 
que l'òrgan de contractació pugui procedir a la modificació del contracte. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, doncs, al punt 
de l’ordre del dia número 9. Senyor secretari... 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el 10 de maig 
de 2011 va ser quan es va adjudicar el contracte al soci privat amb la constitució 
d’aquesta societat, el contracte era de vuit anys, prorrogable dos anys més i, bé, 
nosaltres, el Govern constantment està amatent a les necessitats que tenim a la ciutat, 
vetllem perquè la ciutat estigui neta i és la nostra prioritat, ho hem dit moltíssimes 
vegades. D’aquí que anem vetllant per aquelles necessitats que sabeu que la ciutat va 
canviat dia a dia i, per tant, ens hem d’anar adaptant a les necessitats de la ciutat i 
d’aquí aquest milió d’euros més que durant aquest any fins a la finalització del 
contracte, que és de 2009, que aquest Govern posa a disposició per a la neteja. Els 
motius, com he dit abans, de les modificacions és la necessitat d’adaptar la neteja a la 
via pública i a la recollida de residus de la realitat actual que ens trobem, ens trobem 
que hi ha nous espais, hi ha modificacions d’altres espais existents, també existeixen 
marcades per exemple per l’Agència de Residus de Catalunya s’ha d’adaptar a la nova 
normativa i tot això fa que ens hàgim de preocupar d’aquesta realitat i vetllar perquè la 
ciutat es mantingui neta. 
 
Per tot això portem tota una sèrie de modificacions que les enumeraré i el que portem 
avui és iniciar els tràmits perquè donin lloc a totes aquestes modificacions. En primer 
lloc és la neteja viària de la zona de frontissa de Santa Eugènia, que requereix un 
tractament de neteja viària diferent al que estava previst, neteja també de les zones de 
Domeny, la recollida de cartró comercial dels establiments, que ja es feia, però es fa 
d’una manera diferent. Llavors també portem la recollida de residus a Sant Daniel, la 
recollida del forn d’envasos de rebuig comercial al Barri Vell i al Mercadal, també una 
altra manera de recollir que no estava inclosa en la contracta i, per tant, també és 
necessària. També la recollida domiciliària de rebuig al Barri Vell; el Barri Vell té una 
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recollida de residus amb unes característiques especials i, per tant, també aquí s’ha 
hagut d’incloure. 
 
I, per tant, totes aquestes modificacions comporta aquest increment de la partida, com 
he dit abans, que són pràcticament 1 milió d’euros –978.000 euros–, i tot això és 
mantenir la ciutat neta i poder vetllar per tots els interessos de la ciutat quant a la 
neteja. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Pujola, endavant. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Es proveeix, per fi, una 
actualització d’aquest servei, senyor Berloso, creiem que aquesta eina ha de dotar 
d’una major connexió i control tècnic, però esperem que aquest fet no suposo un 
control polític amb la connotació negativa que suposa precisament el control o la 
difuminació de responsabilitats, ja que he pogut veure en altres ocasions petits detalls 
en què la fórmula finalment mostra símptomes de cansament. Per fi, senyor Berloso, 
es constata quelcom demandat per la societat i tantes vegades, tantes vegades, 
senyor Berloso, reclamat per part d’aquest grup municipal. I a pesar de les negatives 
del seu grup, de l’equip de govern, al final s’arriba a la conclusió que la millora o que la 
revisió i ampliació d’aquest calendari de neteja és totalment imprescindible. 
Per tant, gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Salellas...  
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Una reflexió. Quan 
escoltava la senyora Planas, és que era, amb tots els respectes, el típic discurs 
convergent. No..., mantenir la ciutat neta. Però és que això no va només de mantenir 
la ciutat neta, si s’hagués llegit el projecte, senyora Planas, això va també de gestió de 
residus, va de gestió de residus. Però a vostè ni se li ha passat pel cap dir-ho, perquè 
només li importa, suposo, la imatge de netedat, però és que aquest projecte jo entenia 
que l’ampliació també era per gestionar millor els residus a la nostra ciutat, perquè no 
continuéssim generant tots els residus que generem, que els generem però tractant-
los millor. Això a vostè no se li ha acudit que també era per això? És que, clar, jo la 
sentia..., i em sap greu quan sento el Govern defensant la proposta i que es fa 
únicament en la qüestió que la ciutat estigui neta. 
 
Dit això, que m’ha vingut a partir de la seva intervenció, no tenia previst dir-ho, dir que 
les propostes concretes que arriben ens semblen lògiques amb les polítiques que ha 
estat proposant el Govern, però no volem deixar d’alertar que ens preocupa que 
aquesta empresa mixta, que és una empresa mixta feta amb Fomento, que com bé 
saben l’Ajuntament de Badalona ha detectat problemes amb aquesta empresa, 
l’Ajuntament de Barcelona ha detectat problemes amb aquesta empresa i nosaltres 
hem vingut reclamant que el Govern estudiï bé si realment en la contractació i en la 
gestió amb Fomento és tot correcte o no. Perquè quan un veu que a Alcoi hi han 
problemes, que a Barcelona hi han problemes, que a Badalona hi han problemes i 
aquí el que fem és simplement incrementar 1 milió d’euros la inversió per la mixta 
sense plantejar-nos si realment hi han problemes de fons o no, doncs al nostre grup, a 
la CUP - Crida per Girona, ens preocupa. 
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Com ens preocupa també la lentitud en els canvis de la gestió de residus, després 
d’un congrés en què avui hem sabut també mirant els decrets que evidentment hi 
havíem una inversió per part del que havia fet Fira de Girona com a Govern municipal, 
havíeu decidit portar deu mil euros extres per al congrés de residus, veiem que les 
concrecions van no lentes, molt lentes. El porta a porta de moment queda circumscrit, 
malgrat el que vostè va dir al febrer, senyor Berloso, queda circumscrit en un barri com 
Sant Daniel, que és dels més petits de la ciutat, ni tan sols ens parlen de projectes 
futurs. No, no em faci aquesta cara... (Veus de fons.) I llavors, si estem fent la previsió 
de cara a ara fins al 2019, com és que no ens parlen també de tots aquests temes i de 
tots aquests canvis que volem aplicar? Per tant, d’acord amb les propostes concretes 
que porten avui, però ni fons..., falta fons en la proposta, falta fons en el discurs de la 
senyora Planas, falta fons a l’hora de revisar el que passa darrere aquesta empresa... 
 
I finalment, una pregunta, hi hauria o podia haver-hi hagut la possibilitat que la part 
nova, per exemple el porta a porta, es gestionés des d’una altra empresa i no 
incorporar-ho a Girona + Neta? 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna altra intervenció? Senyor 
Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
serà favorable perquè entenem que és convenient adequar el contracte actual a les 
necessitats de la ciutat, tot i així sí que ens sorprèn que algunes demandes de veïns, 
com pot ser el cas de Santa Eugènia, doncs, hagin tardat a assumir-se. No dic que no 
s’estigués fent la neteja de la frontissa de Santa Eugènia, però sí que és veritat que es 
deuria fer de forma menys eficient del que es farà fins ara i aquest espai pràcticament 
farà dos anys que ha estat inaugurat, igual que amb altres zones de la ciutat, de 
Domeny, que ja fa temps que estan en funcionament, que estan recepcionades i que, 
per tant, si ara s’adequa aquest contracte per fer una neteja adequada és perquè fins 
al moment no es feia i, per tant, segurament els veïns quan es queixaven ho feien amb 
raó. 
 
També valorem de forma favorable que s’incorpori el porta a porta però aquest porta a 
porta certament se’ns va anunciar per part de l’antic regidor, senyor Ribas, que se’ns 
va anunciar que s’implementaria passat l’estiu, crèiem que volia dir el de 2016, però 
segurament gairebé serà el de 2017, per tant, anem amb una mica de retard sobre 
això. I també sobre l’àmbit geogràfic, perquè inicialment se’ns havia parlat de Sant 
Daniel, Campdorà i possibilitat de començar a fer alguna prova pilot amb algun barri 
residencial i de moment ho circumscrivim només al barri de Sant Daniel, que ens 
sembla bé, però segurament s’hauria de créixer. 
 
I alhora també ens sembla que ja que s’incorpora tot un nou sistema per als 
establiments del Barri Vell, en què es podrà fer un control més acurat de si realment 
fan aquesta recollida selectiva o no la fan, creiem que seria bo començar a pensar en 
mètodes per al conjunt de la ciutadania que ens permetin també fer aquest seguiment i 
alhora començar a introduir mesures que estimulin el fet de fer aquesta recollida 
selectiva i podent controlar qui ho fa bé i qui no ho fa bé per tal d’incentivar o gravar 
qui estigui fent-ho malament. 
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Per tant, creiem que valdria la pena començar a pensar en aquest tipus de mesures, 
més que res perquè el temps passa i, per tant, si no, tot va quedant per més enllà i no 
s’acaba implementant mai. I ens sembla que l’educació mediambiental està bé i 
estimular que es redueixin els residus és molt oportú, però que si podem fer-ho d’una 
forma més pràctica, ajudaríem a reduir els residus i de retruc reduir el volum que 
suposa en el pressupost municipal el cost de la recollida d’escombraries, que és un 
cost que ja sé que és taxa i, per tant, la ciutadania hi acaba fent front, però que són 
uns costos de milions d’euros que representen un percentatge elevadíssim d’aquesta 
despesa; ens sembla que estaria bé anar reduint aquest percentatge per aquestes 
vies. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs la senyora 
Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, dir-li al senyor 
Salellas que no sé per què li desagrada tant el meu discurs, senyor Salellas, 
evidentment que volem una ciutat neta, només faltaria, vostè no li vol, veritat que sí? I 
també volem una bona gestió de residus, per això hi estem treballant. Miri, ara mateix 
som la ciutat catalana amb més de cinquanta mil habitants que té un major 
percentatge de recollida selectiva i volem seguir-lo augmentant, això ja es va dir en el 
seu moment en el Ple anterior. 
 
Respecte al Pla de residus municipal, nosaltres sempre varem dir que l’horitzó era el 
2019, que aniríem incrementant fins al 2019 i si pot ser arribar fins al 60 per cent, això 
li sabria explicar millor el senyor Berloso. 
 
Quant al porta a porta, jo crec que ja es va explicar en el Ple anterior, aquest porta a 
porta a Sant Daniel, la previsió d’implantar-ho aquest any 2017 a mig termini 
s’implantaria a Campdorà, a la Torrassa, a Montjuïc i part de Sant Narcís, per tant, jo 
crec que tot això ja se n’ha parlat. I, per tant, no crec que li hagi d’estranyar tant que 
nosaltres vulguem que la Girona sigui neta però que també vetllem per una bona 
gestió de residus, només faltaria. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació del punt novè. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, iniciar els tràmits per a la 
modificació del contracte per a la selecció d’un soci privat per a la constitució d’una 
societat d’economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de 
residus i neteja pública viària de Girona. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 

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

 

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
10. Aprovar la modificació pressupost 2017 - transferència entre partides. 
 
Atesa la necessitat constatada pel servei de joventut en relació a la despesa no 
prevista en el pressupost inicialment aprovat per a l'exercici 2017 destinat al 
desenvolupament al programa de vacances, així com l'informe lliurat per part de 
serveis socials referent també a la despesa no prevista per a les subvencions a 
convocar en concepte d'ajudes a famílies amb la condició de monoparentals. 
 
Analitzada l'execució a data d'avui del pressupost municipal pel que fa al tipus d'interès 
aplicable a les operacions de crèdit vigents, de les quals es va preveure un interès de 
referència del 0.3 % per elaborar el pressupost, quan es constata el manteniment de 
l'euribor trimestral ( referència contractual ) a nivells negatius fins a la data. 
 
Així mateix la tresoreria municipal i la previsió d'ingressos i despeses del proper 
trimestre donen per resultat uns saldos bancaris positius, amb el que no serà 
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necessari concertar operacions a curt termini i en conseqüència resulta possible 
minorar la consignació inicialment prevista per al cost derivat d'aquest tipus 
d'operacions al capítol 3 de despeses. 
 
Analitzat el cost del subministrament elèctric de determinades partides (facturacions 
gener i febrer), i concretament el subministrament per al funcionament dels semàfors, 
consum que es pot preveure constant al llarg de l'exercici, ens pot permetre valorar un 
cost anual inferior al inicialment previst al pressupost. 
 
Atès el disposat a l'art 179 i 180 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 12a del pressupost 
d'enguany. 
 
Atès que la variació entre partides afecta en positiu i negatiu a diferents capítols de 
despesa no financera, no varia l'estimació de compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i compliment de la regla de la despesa segons l'establert als articles 11 
i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera analitzada al aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici 2017. 
 
1r.- Aprovar transferència entre les partides que es detallen i pels imports següents: 
 
Transferència negativa : 
. 2017.400.01100.31001 - interessos operacions curt termini : 7.500,00 
. 2017.400.01100.31000 - interessos operacions llarg termini : 60.000,00 
. 2017.310.13300.22100 - subministrament energia elèctrica  
  semàfors: 25.500,00 
 
Transferència positiva : 
. 2017.520.92500.48000 - transferències joventut i lleure : 43.000,00 
. 2017.501.23110.48000 - ajudes a les famílies : 50.000,00 
 
Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a 
l'execució de la despesa explicitada a la part expositiva d'aquest acord. 
 
2n.- Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir 
de l'anunci al Bolletí Oficial de la Província, segons estableix l'art 169 del RD 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest període no es presenten 
al·legacions. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passem a donar compliment al 
punt número 10 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
 
(El secretari llegeix el punt). 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora tinenta 
d’alcalde, Maria Àngels Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
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l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem aquí és 
la necessitat de fer un canvi de..., aprovar una transferència de partides, atesa la 
necessitat que se’ns ha plantejat inicialment per..., destinat al desenvolupament del 
programa de vacances i una altra part per part d’ajudes a les famílies, de les famílies 
monoparentals. Com vostès saben nosaltres a les ordenances ja varem dir que 
portarien aquestes ajudes de l’IBI, igual que ja les famílies nombroses tenen aquestes 
ajudes, ho portaríem a les famílies monoparentals, però per això era necessari habilitar 
una partida, i aquí portem l’habilitació d’aquesta partida. 
 
Dir que hem minorat les dues partides de transferències negatives, són la dels 
interessos d’operacions a curt i llarg termini perquè entenem que no serà necessària 
aquesta quantia perquè no hem hagut de concertar pòlisses i, per tant, les operacions 
a curt termini no han estat necessàries, tenim tresoreria per poder pagar tot el dia a dia 
de l’Ajuntament i, per tant, no ha estat necessari, per tant d’aquí tenim un estalvi 
també. Pel que fa als interessos nosaltres vàrem tenir en compte un tipus d’interès i 
ara aquest tipus d’interès està més baix i, per tant, hem calculat..., la nostra 
interventora, la responsable, ens ha dit que d’aquí pot haver-hi aquest estalvi. I també 
del subministrament elèctric, que concretament el subministrament de funcionament 
dels semàfors, el consum es va preveure un consum constant a llarg termini, però ho 
hem pogut valorar i hem vist que no necessitarem aquesta quantia de diners pel que 
hem gastat durant aquest període de l’any. I, per tant, aquestes són les partides que 
minorem i evidentment creem una partida nova d’ajudes a les famílies per a les 
famílies monoparentals, per l’IBI de les famílies monoparentals i per la transferència en 
el programa de vacances, que són les dues partides que han incrementat. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el vot 
favorable del meu grup en aquest punt. Nosaltres celebrem que finalment arriben 
aquestes ajudes a les famílies monoparentals amb relació a l’IBI per equiparar-les a 
les famílies nombroses, n’hem estat parlant durant diversos anys a l’hora de negociar 
les ordenances fiscals. Sí que és ben cert que la llei no permet que es faci mitjançant 
la bonificació directa i que, per tant, la via és la de la subvenció, mentre no hi hagi un 
canvi o una modificació a la llei i, per tant, celebrem que finalment habilitin aquesta 
partida. Sí que demanar-los que entenem que aquest és el primer any i que, per tant, 
havíem de veure quina seria la necessitat, però que un cop coneguem la realitat de 
totes aquelles famílies monoparentals que demanin aquesta subvenció, doncs de cara 
als pressupostos de l’any 2018 ja es tingui prevista aquesta partida directament i que 
no calgui sobre la marxa haver de fer una transferència o una modificació de 
pressupost. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Des d’aquest grup coincidim 
en la necessitat de l’ampliació pressupostària a partides socials com ja vam apuntar en 
les negociacions que vam dur a terme amb el seu equip de govern per als 
pressupostos. Si quan vam suggerir que era possible optimitzar recursos destinats a 
subministrament, estàvem convençuts; si quan vam considerar que era necessari un 
enriquiment de les partides socials, estàvem segurs del que demanàvem; si quan els 
vam sol·licitar expressament un enriquiment a partides de famílies, estàvem 
convençuts. 
 
Mirin, nosaltres avui no podem votar en contra d’aquesta modificació pressupostària, 
però volem que quedi clar que si votem a favor no votem a favor del seu equip de 
govern, sinó que votem que sí precisament com a retret, retret per no haver escoltat 
amb atenció les aportacions que avui veiem com a propostes, retret per pensar que no 
es necessiten més opinions que les d’un equip de govern els passos del qual són més 
aviat dubtosos i retret per no destinar els recursos allà on més es necessiten. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, des de la CUP - Crida per 
Girona, evidentment hi votarem a favor, crec que l’oportunitat que ens ha donat 
aquests tipus d’interès serà molt ben invertit. Però sí que no ens volíem estar de dir 
que constatem amb aquesta modificació de partida o aquesta nova partida que aquest 
ajut a les famílies monoparentals no estava previst. I, per tant, ens sap molt greu 
perquè vostès, com bé ha dit la mateixa regidora, les ordenances van anunciar 
públicament, tant en el discurs com fins i tot em sembla recordar que en un article al 
diari que van signar diria que conjuntament dues regidores del Govern, doncs 
anunciaven precisament aquests ajuts, que, com ja van dir aleshores, doncs no es 
podien incloure en les ordenances com a tal, com a bonificació, sinó que precisament 
s’havia de fer una subvenció. Però, en canvi, en els pressupostos, que els van aprovar 
poc després, no estaven previstos; trobo que obliden ràpid els seus compromisos, 
entre el Ple d’ordenances i el Ple de pressupostos va passar ben poc temps. I és 
precisament arran que al Ple passat nosaltres preguntéssim, avui ens trobem aquesta 
proposta sobre la taula, que és evidentment molt benvinguda, però que en qualsevol 
cas crec que estaria bé també que reconeguessin aquest descuit i demanem que 
siguin una mica més conseqüents amb els seus compromisos que adopten amb la 
ciutadania. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, vagi 
per endavant que el contingut dels ajuts no podem estar-hi en contra en cap cas, ara 
bé, després explicitaré el perquè de la nostra votació. Evidentment tot el que sigui 
aportar recursos a famílies més febles, menys afavorides, és positiu. Ara bé, el que 
ens ha astorat una mica és que hem revisat l’informe tècnic de joventut que explicita 
que l’any passat es va haver de fer el mateix, que no hi havia recursos i també es va 
haver de fer una aportació extraordinària. La pregunta que ens hem formulat és com 
és que aquest any no s’han previst i hem de tornar a fer la mateixa modificació a la 
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meitat de l’exercici pressupostari. Voldria fer constar que aquest pressupost d’aquest 
any l’han aprovat els vots de l’equip de govern i, per tant, ja coneixien aquestes 
mancances d’avant mà, per tant, podrien haver assignat perfectament aquesta partida 
i sense que calgués fer aquesta modificació. I el mateix passa en el tema dels serveis 
socials, és veritat que és la primera vegada que es fa aquesta aportació per a famílies 
monoparentals, però no coneixien els responsables de la regidoria que es donaria 
aquesta línia de subvencions a l’hora de fer el pressupost? Per què no l’han previst en 
els pressupostos? Intuïm que és un tema de mala planificació. Per tant, nosaltres ens 
abstindrem en aquest punt. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, dir que no és 
que tinguem una mala planificació, li asseguro que quan faig els pressupostos tinc molt 
clar el que tinc de pressupostar i el que no tinc de pressupostar, però sí que a vegades 
és difícil en el cas, per exemple, del programa de vacances quan hi ha una tarifació 
social –i això ja us ho varen explicar en la Comissió Informativa–, quan hi ha una 
tarifació social estem pendents de quantes famílies s’hi podrien acollir. Nosaltres som 
conscients que potser faci falta fer una aportació i ja ho fem i si no ho trauríem d’altres 
partides si no ho haguéssim pogut treure d’aquestes, però dir que estem pendents 
sempre de les famílies que s’hi acullen, i això no ho sabem fins ara que hi ha la 
resolució i, per tant, és molt difícil de preveure-ho. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, la transferència entre les 
partides detallades en el punt actual.  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 

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

 

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 
 
11. Aprovar inicialment la modificació puntual PGOU núm. 68, ampliació Hospital 
Josep Trueta. 
 
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, centre hospitalari gestionat per 
l’Institut Català de la Salut, va sol•licitar la modificació puntual del PGOU de Girona, als 
efectes d’adaptar les necessitats de servei d’aquest centre a la demanda sanitària que, 
des de ja fa temps, ultrapassa l’àmbit de la ciutat i de les comarques gironines, no 
obstant, l’article 101.3 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’Urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer disposa: 
 
“3. La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de 
modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, 
l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.” 
 
Atès que la modificació proposada, es concreta en poder dotar el servei d’oncologia de 
mitjans adequats, així com els serveis d’urgències, incrementar el nombre de 
quiròfans; nova maquinària d’hemodinàmica i electrofisiologia, i nova maquinaria per a 
la implantació de l’institut per a la imatge, per assenyalar aquelles necessitats més 
rellevants, els serveis tècnics municipals, previ encàrrec, han procedit a la redacció de 
la present modificació. 
 
L’article 97 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de las Llei 
d’urbanisme, disposa que les propostes de modificació d’una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la 
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents; en el present cas, 
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s’entén que els requisits que preveu la norma esmentada estan sobradament 
justificats. 
 
El planejament actualment vigent, en base al qual es desenvolupa la present 
modificació està contingut en el Pla General d’Ordenació Urbana de Girona, aprovat 
per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, el 22 de febrer de 2002, i publicat en el BOP del dia 14 d’abril de 2003, a 
instàncies de l’Ajuntament; i en el DOGC núm. 4618 de 21 d’abril de 2006, per part de 
la Generalitat. 
 
L’Hospital Josep Trueta va ser construït l’any 1956, havent sofert al llarg de les 
darreres dècades diverses modificacions, i ampliacions, sense que s’arribés a 
concretar mai la modificació prevista l’any 2010, que preveia la construcció d’un nou 
edifici proper a l’existent, tant per motius de la crisi econòmica, com per canvis de 
criteri institucional respecte al seu emplaçament. 
 
La modificació puntual que es preveu tramitar te com a objectiu incrementar el sostre 
destinat a equipament sanitari, per donar resposta adequada a la demanda i a les 
necessitats sanitàries actuals i futures. 
 
Atesa la naturalesa normativa del planejament, i la seva vigència indefinida, així com a 
la necessitat d’adaptar-lo a les exigències canviants de la societat, li és aplicable l’ “ius 
variandi”, que es reconeix a l’administració, motivat i justificat sempre per l’interès 
públic, justificació que, en la present modificació, es considera que es dóna 
sobradament. 
 
Segons reiterada Jurisprudència, la memòria és la motivació de l’actuació urbanística 
que es pretén, en la present modificació, aquesta motivació es concreta en “possibilitar 
nou sostre en les edificacions existents del complex hospitalari. Aquest increment 
permet l’adaptació de l’equipament a les necessitats canviants de la població per 
aconseguir una millora continua de la qualitat assistencial”, i així consta en l’apartat 2. 
Naturalesa, objecte i abast de la modificació, de la memòria, justificació que s’amplia 
en l’apartat 3. Necessitat, oportunitat i conveniència de la iniciativa. 
 
La present modificació puntual, sense perdre mai de vista la importància d’aquest 
equipament, pretén donar resposta a la demanda i necessitats reals del servei públic 
bàsic que s’hi dóna, determinant una ordenació específica per al mateix, permeten 
l’ampliació del sostre de l’equipament, possibilitant la construcció de dues plantes més 
situades en l’actual edifici destinat a l’Institut català d’Oncologia, i una planta més 
sobre els cossos d’accés que actualment tenen planta baixa i planta pis. 
 
La modificació preveu també una petita edificació de serveis complementaris situada 
en la zona d’aparcament propera a l’entrada principal, per donar servei tant a l’hospital 
com als serveis ambulatoris annexes. 
 
Pel que fa al contingut de l’expedient de modificació , l’article 96 del DL 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que la modificació de qualsevol dels 
elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
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disposicions que en regeixen la formació, llevat d’unes excepcions, que no són 
d’aplicació al present cas. 
 
Respecte a la documentació necessària, la modificació puntual es composa de 
memòria, plànols i normes urbanístiques, i es justifica l’absència de documentació 
ambiental (2. Requeriments ambientals) donat que la intervenció que preveu no te 
efectes significatius sobre el medi ambient, quedant exclosa del compliment de les 
prescripcions de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, així 
com de la Llei autonòmica 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, i segons consta documentat a l’expedient mitjançant informe tècnic emès 
per la tècnica de la secció de salut, del Departament de Sostenibilitat, de 25 de gener 
de 2017. 
 
La naturalesa de la intervenció tampoc requereix la inclusió d’una memòria social, així 
mateix, el cost de la inversió prevista no recau en l’erari municipal (18.Informe de 
sostenibilitat econòmica). 
 
L’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, disposa que, “l’aprovació inicial dels instruments de planejament 
urbanístic obliga l’administració competent a acordar les mesures anunciades per 
l’apartat 1, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació 
del règim urbanístic. L’administració competent també pot acordar les dites mesures 
en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han 
d’esser explicitats i justificats.” 
 
Les mesures a que fa referència l’apartat 2 de l’article 73 es concreten en la necessitat 
de suspendre la tramitació de plans i programes, així com llicències, en els àmbits on 
el nou planejament prevegi un canvi dels règim urbanístic del sòl. Si bé la present 
modificació no contempla una modificació del règim urbanístic del sòl, atès que la 
mateixa té una tramitació bifàsica, i que, l'aprovació definitiva recau sobre 
l’administració autonòmica, si s’escau, es considera adequat acordar la suspensió, en 
tot cas d’instruments de planejament, i de gestió, en tant que per la importància de 
l’activitat pot resultar necessari dur a terme petites intervencions internes a l’edificació 
existent, per adequar espais, ni que sigui temporalment, i per tant, pot entendre’s que 
la suspensió de llicències d’obres i activitats en l’àmbit objecte de la modificació durant 
la seva tramitació pot plantejar greus inconvenients, amb efectes importants sobre els 
usuaris del servei, sense que en cap cas s'incompleixin així els dictats de la norma. 
 
Així mateix, en compliment del que disposa l’administració sectorial estatal, previ a la 
tramitació de la present modificació s’ha sol•licitat informe a la direcció General 
d’Aviació Civil, Ministeri de foment, el qual ha estat emès en sentit favorable, tal com 
consta a l’expedient. 
 
Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació urbana. 
 
Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de 
febrer; i 7/2011, de 27 de juliol 2014, 27 de gener ; 3/2015 d’11 de març de mesures 
fiscals, financeres i administratives; Llei 11/2011 , 29 de desembre de reestructuració 
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del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa; i Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme, modificat pel Decret 80/2009 de 19 de maig; i pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós 
conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el 
DOGC 4618 de 21/04/2006. 
 
Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost, i 
modificacions posteriors. 
 
Decret 297/2013 de 26 d’abril, pel qual es modifica el Decret 584/1972, de 24 de febrer 
de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de 
desembre sobre l’Ordenació dels Aeroports d’Interès General i la seva zona de Servei 
(en compliment Llei 13/1996, de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i 
d’ordre social – article 166-.) Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen 
les servituds aeronàutiques establertes a l'aeroport de Girona-Costa Brava. 
 
Primer.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística, de conformitat amb el que disposa l’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i modificacions 
posteriors, pel termini d’un any, en l’àmbit de la present modificació puntual del PGOU 
núm. 68 ampliació Hospital Josep Trueta. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 68 ampliació 
Hospital Josep Trueta, de conformitat amb el que disposa l’article 96 en relació amb 
l’article 85 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i en dos diaris de la premsa local, de conformitat amb el que 
disposa l’article 85.4 del repetit DL 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara al punt número 
11 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
 
(El secretari llegeix el punt). 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta el tinent d’alcalde Joan Alcalà. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
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l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. 
Efectivament avui portem la modificació puntual número 68 de l’ampliació de l’Hospital 
Josep Trueta, que té per finalitat l’ampliació dels serveis mèdics del centre hospitalari, 
atesa la necessitat manifesta d’incrementar les prestacions de determinades malalties i 
aconseguir una millora continuada de la qualitat assistencial, especialment de l’Institut 
Català d’Oncologia. I amb aquesta finalitat es preveu, mitjançant aquesta modificació 
puntual, establir una regulació específica de l’ordenació de l’equipament comunitari 
sanitari permetent un increment del sostre edificable de l’esmentat equipament per 
atendre les esmentades necessitats. 
 
Dit això, vostès ja saben que des del Govern treballem i vetllarem perquè es doni 
compliment a tots els acords municipals i del Parlament de Catalunya, igual que els 
compromisos dels diferents consellers i conselleres de Salut, que el proper nou 
Hospital Trueta sigui al nord de la ciutat i es consolidi com el gran hospital de 
referència de la demarcació de Girona amb la millor tecnologia possible, amb els 
professionals punters de totes les especialitats i amb la dotació de professionals 
necessaris per donar la millor resposta a la demanda de cadascú dels ciutadans i 
ciutadanes. Som conscients que estem parlant d’un gran projecte del tot 
imprescindible per a la ciutat, però que comporta una gran tasca, per tant, parlem d’un 
projecte a mitjà termini, a pesar que des del Govern estem disposats a facilitar i 
agilitzar tots aquells tràmits que depenguin de nosaltres i així ho hem posat en 
coneixement del propi conseller. I, per tant, atès que estem parlant d’un projecte de 
futur, esperem que no molt llunyà, des del Govern vetllarem i ajudarem que l’actual 
Hospital Trueta realitzi les accions oportunes per millorar les mancances 
arquitectòniques i funcionals que presenta per tal que pugui garantir en tots els seus 
serveis una resposta sanitària de qualitat. Dit això, agrairé el seu vot favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup votarà 
a favor de la proposta que avui ens porten i ho farà per responsabilitat atès que les 
necessitats de l’Hospital Trueta són les que són i, com deia el tinent d’alcalde, el 
senyor Alcalà, el que hem de fer és vetllar perquè es doni un bon servei i més, en 
aquest sentit, quan estem parlant d’un equipament sanitari. 
 
Sí que és veritat –i jo avui li deia al senyor Alcalà– que a una li sorprèn que hagin de 
portar aquestes modificacions de pla general amb relació a l’ampliació de Hospital 
Josep Trueta quan fa anys i anys i anys que estem parlant de la construcció del nou 
Hospital Josep Trueta. De fet, encara hi ha un cartell, si avui es passa per davant del 
Trueta on diu que l’any 2009 estarà acabat el nou Trueta i som a any 2017 i encara 
estem alguns incrèduls de si realment finalment es respectarà que el nou Trueta ha de 
seguir continuar estant a la part nord de la ciutat. Per tant, home, jo crec que és xocant 
que quan un cartell diu l’any 2009 inaugurarem un nou hospital i l’any 2017 encara no 
sabem ni on el construirem, doncs això creï dubtes i sincerament fins i tot en algun 
moment jo crec que hauria de crear una gran mobilització de ciutat, de sortir a 
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reclamar aquest nou equipament, estem parlant d’un equipament sanitari, estem 
parlant d’un tema bàsic assistencial per a tota la ciutadania. 
 
Per tant, com li deia, li donarem suport al que ens planteja perquè, mentre no tinguem 
el nou hospital, és veritat que necessiten que l’actual sigui el més pràctic, el que doni 
més qualitat i el que tingui uns serveis més avançats tecnològicament possible per 
donar una bona qualitat a l’assistència sanitària a tots els gironins i a totes les 
gironines, però tornem a posar a sobre la taula la necessitat d’insistir, reclamar, diguin-
li com vulguin i la paraula que els agradi més, però que és aquesta construcció 
d’aquest nou Trueta a la ciutat de Girona, que s’ha de convertir en un hospital de 
referència no només per a la ciutat, sinó per a tota la província de Girona. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Girona necessita i mereix un 
hospital modern amb les instal·lacions d’última tecnologia i els espais dimensionats a 
la demanda real que tenim, tant a la ciutat com a la província. Fa anys que es parla 
d’un trasllat de l’actual hospital a una nova zona, però és una realitat que no sembla, 
doncs, agafar cos. En aquest escenari les necessitats de la ciutat creixen i les 
dimensions de l’actual hospital no cobreixen la demanda de serveis, ni espais per 
encabir les noves màquines de diagnosi i tractament. Amb aquesta realitat i atès que 
la salut és un element imprescindible i irrenunciable, l’hospital ha de créixer, ningú no 
entendria, doncs, que podem fer actuacions que s’adrecen a la millora dels pacients i 
una resposta a punts crítics en matèria de salut ens quedéssim amb els braços 
plegats. 
 
Per tant, des del meu grup entenem –i així ens ho ha transmès el regidor– que la 
possible implantació dels nous espais proposats no comporten, doncs, un 
endarreriment de possibles solucions futures pel que fa a la ubicació del nou Hospital 
Trueta, sinó que respon únicament a necessitats urgents en matèria de salut i 
d’atenció als pacients. Per tant, creiem que ateses les necessitats i atès que els 
treballs a realitzar no impedeixen l’estudi i decisió de la implantació del futur Hospital 
Trueta i atès l’informe tècnic, aquest grup hi votarà a favor. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres també votarem a favor de la proposta que se’ns fa, ho farem per algun dels 
arguments que s’han dit, que és evident que l’Hospital Josep Trueta necessita 
actualitzacions, necessita inversions, necessita que es reclami de forma clara i nítida 
que és hora d’invertir, que no podem esperar aquest projecte que ja no sabem si serà 
abans de 2025 o abans de 2030. En aquest sentit, nosaltres trobem a faltar i hem 
trobat a faltar perquè si no recordo malament està a punt de fer dos anys aquesta 
legislatura i és la primera vegada que parlem del Trueta a fons en aquest Ple o, si més 
no, per una proposta que ens fa arribar l’equip de govern. No n’havíem parlat, sí que 
havíem parlat de Clínica Girona i d’una remodelació que s’ha fet ad hoc perquè la 
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clínica tingui totes les possibilitats que vulgui, però l’Hospital Josep Trueta no n’havíem 
parlat fins avui. Cm també hem trobat a faltar, i és un tema que hem reclamat, que 
l’alcaldessa –i nosaltres ens posem a la seva disposició– com deia la senyora Veray 
que cridava a sortir al carrer, nosaltres amb això ja sap que també hi estem d’acord, a 
sortir al carrer, vostès a vegades, no, però nosaltres sí, doncs sortim tots junts i 
reclamem que les inversions es facin, que no pot ser que els pressupostos que 
s’aproven al Parlament de Catalunya no incloguin les partides necessàries per fer tot el 
que necessita ara mateix el Trueta i acabem fent pedaços. 
 
I finalment que iniciem el debat i nosaltres aquí sí que li diem clarament que nosaltres 
això del nord, ha de ser sí o sí el nord, és un debat que volem obrir i que no tenim cap 
problema a obrir en el sentit que el que volem és que l’Hospital Trueta, el futur 
l’Hospital Trueta, sigui el millor hospital que pot tenir per a la sanitat pública per als 
nostres conciutadans. I en aquest sentit nosaltres el que volem és treballar en aquest 
sentit, debatre a nivell tècnic i polític quina és la millor solució ja que no serà abans del 
2025 l’hospital, perquè no ho serà, tenim marge malauradament per definir si la 
ubicació..., quina ha de ser i sobretot quin és el model de sanitat pública que volem per 
al nostre futur i per a la nostra ciutat, per als nostres fills i filles. 
 
En aquest sentit, el que sí que reclamem més enllà de l’adequació és que l’edificabilitat 
que avui augmentem no passi com amb la Clínica Girona al centre Girona, que s’ha 
mantingut quan s’ha canviat d’un equipament a oficines i habitatges, que és el que ha 
passat amb Clínica Girona al Joan Maragall, que ara fem..., augmentem l’edificabilitat 
per temes d’equipaments i de sanitat, hi estem d’acord, però que en el futur no passi 
que això signifiqui que anem incrementant l’edificabilitat per a futurs usos que pugui 
tenir un equipament com l’actual Trueta. 
 
I sobretot, senyora alcaldessa, senyors regidors, posem-nos-hi i defensem la sanitat 
pública, defensem el Trueta i defensem les inversions el més aviat possible perquè per 
exemple, com sabem, malgrat es van comprometre amb l’UCI neonatal, 
malauradament encara estem a l’espera, i això no pot ser que no sortim tots 
públicament a reclamar que s’acabi aquest mal tracte envers el nostre hospital. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El nostre vot 
també serà favorable, serà favorable a la modificació d’aquest Pla general d’ordenació 
urbana número 68, en aquest cas. Creiem que és necessària evidentment l’ampliació 
d’edificabilitat d’aquest edifici, cinc mil metres quadrats no són pocs, per tant, estem 
parlant d’una inversió molt considerable que se suma a inversions que s’estan 
realitzant actualment, com pot ser les noves urgències, la primera fase de l’UCI 
pediàtrica, en espera d’aquesta segona fase, etcètera. I, per tant, tot ens fa pensar 
que, davant d’aquestes inversions tan importants, el nou Trueta va per llarg. 
 
El nostre grup és favorable que aquest equipament sanitari s’ubiqui a la zona nord de 
la ciutat, ens sembla que la zona sud està coberta, però en qualsevol cas estem oberts 
a participar d’aquest debat que creiem que val la pena començar a definir. Creiem que 
moltes vegades es donen per fetes posicionaments o supòsits que val la pena revisar, 
com el fet, per exemple, que construir dos hospitals junts és millor que fer-ho per 
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separat; això no s’ha vist a cap altra ciutat del país i, per tant, ens sembla que no té 
massa lògica. Igual que no té cap lògica anar repetint alguns mantres que acabem 
donant per bons i, per tant, agrairíem que es demanessin els estudis tècnics que 
avalen les possibles decisions que aquest hospital s’ubiqui en un altre emplaçament 
que no sigui l’acordat, que en qualsevol cas era aquest que dèiem de la zona nord. 
Com deia, tot ens fa pensar que aquesta ampliació, aquestes inversions considerables 
d’uns quants milions d’euros no es faran en va i, per tant, malauradament tindrem 
temps de parlar d’on ha d’anar aquest emplaçament per a l’Hospital Trueta i a 
nosaltres ens agradarà participar-hi. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Alcalà, 
amb un minut. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, moltes gràcies. Precisament això. Moltes 
gràcies pel seu vot favorable, estem tots convençuts que aquesta millora és 
necessària perquè permetrà una millora en la qualitat del servei. 
 
I referent..., aquí s’ha posat de manifest, de sortir al carrer, jo crec que –i ho deia a 
l’inici de la meva intervenció– hem de treballar conjuntament per tal que es doni 
compliment a aquells acords municipals que es varen tenir en aquest Ajuntament i que 
el Parlament també (...). Penso que hem d’anar treballant i insistir per aquest nou 
Trueta i crec que també la ubicació hauria de ser al nord, però evidentment parlem-ne, 
ho recollim. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs ja saben 
vostès que els mantinc informats a tots més o menys de totes les reunions que tenim 
al respecte i així continuarà sent, tenim molt interès en aquest tema, crec que es pot 
percebre com vostès, com tots vostès, per tant, que és un tema que anirem tractant en 
plens o en juntes de portaveus, com hem anat fent fins ara, i allà on calgui. Per tant, 
aquí crec que tots hem de treballar junts efectivament, tal com hem nosaltres també 
iniciat aquest treball intens. Moltes gràcies. 
 
I passem si de cas al vot d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística número 68 de 
Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 

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

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
 
PROPOSTES URGENTS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
12.1. Sol·licitud del Departament d'Ensenyament per la posta a disposició de dos 
solars al carrer de Can Prunell, números 36 i 38, per instal·lar mòduls 
prefabricats per la segona seu de l'Institut Ermessenda de Girona. 
 
Per Decret d'Alcaldia de data 21 de desembre de 2016 s'incoà expedient per la 
sol·licitud del Departament d'Ensenyament per la posta a disposició d'un solar de 
propietat municipal al carrer de Can Prunell, número 36-38, per instal·lar mòduls 
prefabricats per la segona seu de l'Institut Ermessenda de Girona. 
 
En data 12 de gener de 2017 la Regidora delegada d'Educació i Esports ha informat 
de la conformitat amb la posada a disposició del solar a favor del Departament 
d'Ensenyament d'acord amb les necessitats existents d'equipaments per centres de 
secundària públics. 
 
Per Acord de la Junta de Govern de 10 de març de 2017 s'ha aprovat el projecte de 
parcel·lació de la finca municipal del carrer Prunell, 36-38, per adaptar-la a la 
distribució que disposa per aquest àmbit el vigent Pla General d'Ordenació Urbana. 
D'aquesta parcel·lació en resulten dues finques de 2.402,40 m2 i 2.650,33 m2 
respectivament, corresponents a l'àmbit pel qual es sol·licita la cessió temporal d'ús 
esmentada. 
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Vista la valoració tècnica de les dues finques efectuada pel tècnic municipal d'acord 
amb el que disposa l'article 73 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Atès que en l'informe de compatibilitat urbanística que figura a l'expedient es fa constar 
que les parcel·les no estan compreses en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació 
que els facin necessaris per l'ajuntament de Girona durant el període de 10 anys, en 
que es proposa l'ús a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 
 
La utilització dels béns patrimonials dels ens locals ve regulada en el Capítol 2 del Títol 
3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals. En el seu article 75.3 es disposa que per l'adjudicació directa dels 
béns es requereix un període previ d'informació pública de 15 dies, durant el qual s'hi 
poden formular reclamacions o al·legacions. 
 
Vist que per Decret de l'Alcaldia del dia 13 de març de 2017 es va disposar el següent: 
 
"Primer - Sotmetre a informació pública durant un període de 15 dies hàbils des de la 
darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el 
Tauler d'Anuncis de la corporació, l'expedient que es tramita en aquest Ajuntament per 
la cessió d'ús a favor del Departament d'Ensenyament de dues parcel·les de propietat 
municipal de superfície 2.402,40 m2 i 2.650,33 m2 respectivament, ubicades al carrer 
de Can Prunell, durant un termini de deu anys, per destinar-les a la instal·lació de 
mòduls prefabricats per la segona seu de l'Institut Ermessenda de Girona. 
 
Segon - Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple de la Corporació en la 
primera sessió ordinària que tingui lloc amb posterioritat a la seva aprovació" 
Atès que ha transcorregut el període d'informació pública mitjançant edictes publicats 
al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, sense que 
s'hagin formulat reclamacions o al·legacions. 
 
Atès que concorren en el present cas les raons i peculiaritats que justifiquen 
l'adjudicació directa, permesa per l'article 75 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals. 
 
Atès que la cessió requereix que la seva formalització sigui mitjançant document 
administratiu que ha de contenir els requisits establerts en l'article 75.3 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals. 
 
Atès que d'acord amb el que disposen l'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de Bases del Règim Local i l'article 114.3.n) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, per la cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions 
públiques és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació. 
 
Articles 73, 75 i 76 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
Article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases del Règim Local. 
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Article 114.3.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
PRIMER - Cedir en favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya l'ús, amb caràcter de precari i per un termini de deu anys, de les dues 
finques de propietat municipal que es descriuen a continuació, per destinar-les a la 
instal·lació de mòduls prefabricats per la segona seu de l'Institut Ermessenda de 
Girona: 
 
-FINCA 79.a - Parcel·la de terreny de forma sensiblement trapezoïdal, amb el límit sud 
corbat, en el terme municipal de Girona, sector Mas Prunell, de superfície 2.650,33 
m2, qualificada de zona de ciutat jardí. Llinda: al Nord, amb zona verda del Sector 
Girona II; a l'Est, amb parcel·la número 79.b destinada a sistema d'espais lliures 
públics; a l'Oest, amb la parcel·la número 1; i al Sud, amb parcel·la 79.d, qualificada de 
sistema viari, definida per l'alineació nord del carrer de Can Prunell. Referència 
cadastral 4754704DG8445D. 
 
-FINCA 79.c - Parcel·la de terreny de forma sensiblement trapezoïdal, amb els límits 
nord i sud corbats, en el terme municipal de Girona, sector Mas Prunell, de superfície 
2.402,40 m2, qualificada de zona de ciutat jardí. Llinda: al Nord, amb zona verda "A" 
del mateix sector Mas Prunell; a l'Est, amb parcel·la número 2; a l'Oest, amb la 
parcel·la número 79.b, destinada a sistema d'espais lliures públics; i al Sud, amb 
parcel·la 79.d, qualificada de sistema viari, definida per l'alineació nord del carrer de 
Can Prunell. Referència cadastral 4754705DG8445D. 
 
SEGON - Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, regulador de les condicions d'ús de la 
finca objecte de la cessió, que s'acompanya com annex a la present resolució. 
 
TERCER - Facultar àmpliament a l'Alcaldia-Presidència, i subsidiàriament el/la Tinent 
d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui delegui, tingui delegades o exerceixi les seves 
funcions, per a totes les actuacions derivades de l'execució de l'acord i la subscripció 
del conveni regulador de les condicions d'ús de les finques. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara aquí, en el punt de l’ordre 
del dia que es tracta de propostes urgents, n’hi ha dues. En primer lloc, la 12.1, senyor 
secretari, que hauríem primer de votar... Ah, però el títol, sí. Però per saber de què 
va... 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs tot i que 
n’hem fet una mica referència tot i ara, per tant, els demano potser una mica de 
brevetat. Primer de tot hem de votar-ne la urgència, la procedència de la urgència. 
Vots a favor de la urgència? 
Moltes gràcies. 
Abstencions? 
Senyor secretari... 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i 
l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la urgència de la inclusió del punt 
en l’ordre del dia. 
 
 
VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia és aprovada 
per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

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

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

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

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

Abstenció: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs així sí, ara ja 
tindria la paraula la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, el desembre de l’any 
2016 es va incoar un expedient pel Departament d’Ensenyament per la posada a 
disposició d’un solar propietat municipal i que està la zona de Can Prunell, 
concretament és el número 36 i el número 38 per instal·lar uns mòduls prefabricats per 
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poder-hi tenir, posar-hi, l’Institut Ermessenda de Girona. El 10 de març de 2017 s’ha 
aprovat el projecte, per Junta de Govern es va aprovar aquest projecte de parcel·lació 
de la finca i es va dividir, la parcel·lació..., varen resultar dues finques, una de 2.402,40 
metres i una altra de 2.650,33 metres. 
 
El motiu d’aquesta necessitat de l’institut se’ns diu que és perquè actualment la ciutat 
de Girona té necessitat de centres de secundària públics ja que tenim un percentatge 
d’ocupació superior al cent per cent i que en alguns cursos i en alguns centres amb 
més grups dels que correspondria d’ordinari. El no tractar-se no és un fet puntual, sinó 
que és un fet obligatori i que realment es preveu que aquesta necessitat hi serà amb el 
temps, no és per un període curt de temps, se’ns ha demanat que fem aquesta cessió 
per un període de deu anys. Per què és per un període de deu anys? Perquè es faran 
diverses fases, primer hi haurà la implantació de quatre línies d’ESO i després les tres 
línies de batxillerat i, per tant, tot i que es vol fer abans, bé, es vol preveure que no hi 
hagi cap inconvenient de la manera que es farà per fases aquesta implantació. 
 
I, per tant nosaltres el que portem o el que fa l’Ajuntament, que també creu la 
necessitat que hi hagi un centre més de secundària a Girona, és cedir a favor del 
Departament d’Ensenyament aquests terrenys, aquests terrenys que he comunicat, 
per aquest període de deu anys, tal com se’ns ha demanat, i aprovar el conveni que 
hem establert entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament per tal de poder 
cedir aquests terrenys. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Entenc que abans 
nosaltres no hem intervingut i, en canvi, ho han fet vostès i ara ho hem fet al revés. 
Però, vaja, vostès mateixos, com els sembli, jo els torno a donar la paraula. Ho hem fet 
una mica a l’inrevés, no ens hem entès bé. Però, vaja, si no hi ha cap més 
intervenció..., si els sembla podem passar ja a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
I ara hi hauria la segona de les propostes urgents, senyor secretari... Ai, disculpi, no, 
primer el senyor secretari que ens sigui el resultat d’aquesta votació. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, i el 
vot en contra del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, la cessió a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per ús amb caràcter de precari en un termini de deu anys de les dues 
parcel·les descrites en el punt dispositiu primer. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra:  

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

Abstenció: 

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

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

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
12.2. Iniciar expedient per a la resolució del contracte adjudicat a la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. per a la construcció i explotació de dos 
aparcaments soterranis situats a la plaça Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al 
carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a vehicles en superfície al carrer 
Emili Grahit. 
 
Primer.- Amb data 30 de març de 2003 el Ple de la Corporació va prendre el següent 
acord: 
 
"Declarar vàlid l'acte licitatori celebrat el dia 29 d'abril de 2003, relatiu al concurs per a 
la construcció i explotació d'un aparcament per a vehicles al subsòl de part del carrer 
de la Creu, tram comprès entre els carrers Joan Maragall, Jaume Balmes i Migdia; 
aparcament per a vehicles al subsòl de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol i 
aparcament en superfície amb façana al carrer Emili Grahit i adjudicar-lo a favor de 
l'entitat "Aparcament de Girona 2003, S.L.", representada pel Sr. Joan Paredes i 
Garriga, amb estricte subjecció al conjunt de clàusules i condicions dels plecs 
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reguladors i documentació jurídica i tècnica aportada per l'adjudicatari en la fase del 
concurs. 
 
A més de l'adjudicatària han participat en el concurs les entitats "Gestiones Bertrana, 
S.L."; "Estacionamientos y Servicios, S.A." i "Aparkaria Girona, S.A.", havent-se 
declarat exclosa la proposta presentada per l'entitat "Estacionamientos y Servicios, 
S.A.", en no haver aportat la documentació tècnica, de caràcter fonamental, exigida en 
el plec regulador." 
 
Segon.- Amb data 1 d'abril de 2004 el Ple de la Corporació municipal va prendre el 
següent acord: 
 
"1r.- Disposar el canvi d'ubicació de l'aparcament soterrani previst en el subsòl del 
carrer de la Creu, tram comprès entre els carrers Joan Maragall, Jaume Balmes i 
Migdia, adjudicat en règim de concessió administrativa a favor de l'entitat 
"Aparcaments de Girona 2003, SL", segons acord plenari adoptat el dia 30 d'abril de 
2003, en el sentit de traslladar la seva situació al subsòl de la vorera esquerra del 
carrer Emili Grahit, ajustat a les mateixes condicions tècniques, constructives i 
funcionals derivades del projecte originari i amb els mateixos termes i condicions 
resultants dels Plecs reguladors del concurs i millores presentades per l'adjudicatari en 
el referit tràmit, segons avantprojecte formulat. 
 
2n.- Compensar l'entitat concessionària en les despeses aplicades a l'aparcament 
soterrani en la situació originària no recuperables, en concepte del temps de suspensió 
de les obres de construcció del mateix i per la menor entitat comercial de la nova 
situació, als efectes de la preservació de l'equilibri econòmic-financer de la concessió, 
establint el termini de vigència de l'aparcament objecte de trasllat en cinquanta anys, 
amb efectes a partir de la seva posta en funcionament i explotació, a l'empara del que 
disposen els articles 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny i 249 b) del 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
3r.- Disposar el manteniment de la gratuïtat de l'aparcament en superfície del carrer 
Emili Grahit fins la posta en funcionament de l'aparcament soterrani objecte de trasllat, 
atenent la seva immediació i per preservar l'equilibri econòmic de la concessió, amb 
expressa reserva de la facultat municipal per recuperar la possessió de l'espai ocupat 
pel referit aparcament de superfície o prorrogar la seva explotació." 
 
Tercer.- Amb data 14 de desembre de 2007 es va formalitzar el títol concessional que 
regia la relació existent entre la mercantil Aparcaments Girona 2003, SL i l'Ajuntament 
de Girona per a la construcció i explotació dels aparcaments de vehicles al subsòl del 
carrer d'Emili Grahit, al subsòl de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol i en 
superfície al carrer d'Emili Grahit en règim de concessió administrativa i llicència d'ús 
privatiu de béns de domini públic, les clàusules del qual es transcriuen a continuació: 
 
 
"C L À U S U L E S: 
 
Primera.- La Sra. Anna Pagans Gruartmoner, en la seva qualitat d'Alcaldessa- 
Presidenta, en nom i representació de l'Ajuntament de Girona, de conformitat amb 
l'establert en l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el 
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Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en execució i 
compliment dels acords transcrits en la part expositiva del present document, adjudica 
en favor de l'entitat mercantil Aparcaments de Girona 2003 SL el concurs per a la 
construcció i explotació dels aparcaments de vehicles al subsòl del carrer d'Emili 
Grahit, al subsòl de les Places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol i en superfície al 
carrer d'Emili Grahit en règim de concessió administrativa i llicència d'ús privatiu de 
béns de domini públic, de conformitat amb el que disposa l'article 221 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 25 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya descrit i relacionats en l'expositiu III, que representada pel 
Sr. Josep Álvarez Rubirola, l'accepta ajustat al conjunt de determinacions que es 
contenen en els Plecs de Condicions reguladors i a les millores proposades en l'acte 
licitatori. 
 
Segona.- El termini de vigència de la concessió administrativa pels aparcaments 
soterranis de les Places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol s'estableix en 48 anys, 
computats a partir de la data d'adjudicació del concurs, el dia 30 d'abril de 2003 i per 
tant, fins al dia 30 d'abril de 2051. 
 
El termini de vigència de la concessió administrativa per l'aparcament soterrani del c/ 
Emili Grahit s'estableix en 50 anys, computats a partir del 1 de febrer de 2008 i per tant 
fins al 1 de febrer de 2058. 
 
El termini de vigència de la llicència d'ocupació d'ús privatiu per l'aparcament en 
superfície del c/ Emili Grahit s'estableix en 5 anys, computats a partir del 19 de 
desembre de 2007 i per tant fins al 19 de desembre de 2012 segons acord plenari del 
dia 1 d'abril de 2004, amb expressa reserva de la facultat municipal per recuperar la 
possessió de l'espai ocupat pel referit aparcament de superfície per altres usos 
municipals o prorrogar la seva explotació a favor de la concessionària Aparcaments de 
Girona 2003, S.L. 
 
Per decurs de termini revertirà en favor de l'Ajuntament de Girona totes les 
instal·lacions i dotacions necessàries en perfectes condicions de funcionament, en els 
termes previstos en els article 59 a 71 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre i la clàusula 9a del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Tercera.- Aparcament de Girona 2003 SL d'acord amb la clàusula 7a del Plec de 
clàusules administratives particulars s'obliga a: 
 
" Executar les obres de construcció dels aparcaments i les d'urbanització de la 
superfície, amb estricte subjecció als Plecs de Condicions tècniques i facultatives i 
projecte elaborat per l'adjudicatari. 
 
" Explotar els serveis d'aparcament comptant en tot moment amb els elements 
industrials i personal necessaris per assegurar una gestió adient. 
 
Quarta.- L'entitat adjudicatària Aparcament de Girona 2003 SL ha constituït la fiança 
definitiva per import de 17.743,79€ i 177.437,88€, equivalent al 3% del valor del domini 
públic i al 3% del pressupost de les obres, respectivament, en els termes establertes 
en la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars. 
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Cinquena.- Aparcament de Girona 2003 SL d'acord amb la clàusula 4 del Plec de 
clàusules administratives particulars i a la proposta presentada i valorada en la fase de 
concurs, ha de satisfer el cànon inicial que consisteix en l'execució de la totalitat de les 
obres d'urbanització de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol, en el carrer 
d'Emili Grahit i les seves zones d'influència, amb la dotació del corresponent mobiliari 
urbà i reposició de les instal·lacions, segons les determinacions contingudes en el Plec 
de Condicions tècniques i facultatives i del projecte elaborat per l'adjudicatari i aprovat 
per l'Ajuntament de Girona. 
 
Sisena.- Aparcament de Girona 2003 SL s'obliga d'acord amb la clàusula 4 del Plec de 
clàusules administratives particulars i amb la proposta presentada i valorada en la fase 
de concurs, a satisfer el cànon successiu o periòdic de la concessió administrativa 
durant la seva vigència que s'integra per l'abonament a favor de l'Ajuntament del 
percentatge que s'indica a aplicar sobre el benefici net que obtingui el concessionari 
de la gestió i explotació dels aparcaments soterranis i a partir de la cinquena anualitat 
en els següents termes: 
 

 De l'anualitat 5 a la 9 5% De l'anualitat 10 a la 14 7%. 
 De l'anualitat 15 a la 20 10% De l'anualitat 21 a la 25 12% De l'anualitat 26 a la 

30 14% De l'anualitat 31 a la 49 17%. 
 
El cànon successiu l'haurà de fer efectiu el concessionari a l'Ajuntament per anualitats 
vençudes dins del primer trimestre de l'exercici següent. 
 
Setena.- Aparcament de Girona 2003 SL s'obliga a realitzar, d'acord amb la proposta 
presentada i valorada en la fase de concurs, totes les millores del Plec de clàusules 
administratives particulars aprovat per acord plenari de acord plenari de 4 de març de 
2003. Tanmateix, Aparcament de Girona 2003 SL, té dret a totes les contraprestacions 
estipulades en l'acord plenari d'1 d'abril de 2004, mitjançant el qual es disposa el canvi 
d'ubicació de l'aparcament soterrani previst en el subsòl del carrer de la Creu. 
 
Vuitena.- Aparcament de Girona 2003 SL d'acord amb la clàusula 18a del Plec de 
clàusules administratives particulars i amb la proposta presentada i valorada en la fase 
de concurs ha concertat una assegurança per responsabilitat civil que cobreixi els 
riscos derivats de la construcció de l'obra per quantia equivalent al seu valor 
 
Novena.- Aparcament de Girona 2003 SL s'obliga d'acord amb la clàusula 7a del Plec 
de clàusules administratives particulars ha indemnitzar a tercers pels danys soferts en 
motiu de l'explotació dels aparcaments, llevat que s'hagin generat per actes realitzats 
en compliment d'una ordre immediata i directa de l'Ajuntament. 
 
Desena.- Se sol·licita expressament del Registrador de la Propietat la immatriculació 
de finques i la inscripció de la concessió administrativa en el Registre de la Propietat 
(Aparcament en el subsòl del carrer Emili Grahit, i Aparcament en el subsòl de les 
places Prudenci Bertana i Miquel de Palol), en els termes previstos en l'article 60 i 
següents del Reglament Hipotecari, atès que les finques sobre les quals es constitueix 
la mateixa, descrites en l'antecedent III del present document, són de titularitat 
municipal. Es declara la innecessarietat de la llicència de parcel·lació ateses la finalitat 
pública de les segregacions i agrupacions. 
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Onzena.- Tots els impostos i despeses derivades del present atorgament i de la seva 
ulterior inscripció en el Registre de la Propietat seran a compte i càrrec de l'entitat 
concessionària, en els termes ja establerts en el Plec de Condicions regulador, a 
excepció dels derivats de les operacions prèvies de segregació i agrupació que són a 
càrrec de l'Ajuntament i que se sol·licita la exempció subjectiva. 
 
En prova de conformitat i perquè consti i assorteixi els efectes oportuns, s'atorga el 
present document, títol concessional, en el lloc i data expressats en l'encapçalament, 
de tot el que com a Secretària, dono fe." 
 
Quart.- Amb data de 5 de desembre de 2007, el Sr. Josep Alvarez Rubirola en 
representació de la mercantil "Aparcaments de Girona 2003, SL" informa de les 
condicions en quant a l'import i termini en què s'està tramitant el préstec hipotecari per 
a la construcció de l'aparcament soterrani del c/ Emili Grahit de Girona. L'import de 
l'operació ascendeix a 6.000.000 € en un termini màxim de 180 mesos (15 anys). 
 
Cinquè.- Amb data 12 de desembre de 2007, el cap de l'Àrea de Secretaria i Patrimoni, 
Sr. Joan Vila Güell, el Sr. Jaume Terrades Cama, Tècnic Superior de Patrimoni i el Sr. 
Lluís Pau Gratacós, Vicesecretari General emeten informe relatiu a autoritzar a l'entitat 
Aparcaments de Girona 2003, SL representada pel Sr. Josep Álvarez Rubirola, 
concessionària de la construcció i explotació dels aparcaments de vehicles al subsòl i 
en superfície del c/ d'Emili Grahit, per a la constitució d'una hipoteca per garantir la 
devolució d'un préstec a concertar amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o 
amb Caja Madrid. 
 
Sisè.- La Junta de Govern Local amb data 27 de desembre de 2007 va aprovar el 
següent acord: 
 
"... 
Autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003 SL, NIF B-17750761, representada 
pel Sr. Josep Álvarez Rubirola, concessionària de la construcció i explotació dels 
aparcaments de vehicles al subsòl i en superfície del carrer d'Emili Grahit, per a la 
constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a concertar amb La 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o amb Caja Madrid. 
 
Aparcament en subsòl d'Emili Grahit, a escollir entre aquestes dues: 
 
6.000.000 euros amb l'entitat financera de Caja Madrid per un termini 15 anys que 
afecta a la finca registral on constarà inscrit l'aparcament, en els termes del document 
concessional, actualment en tràmit d'inscripció. 
 
6.000.000 euros amb l'entitat financera de de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona per un termini màxim de 20 anys que afecta a la finca registral on constarà 
inscrit l'aparcament, en els termes del document concessional, actualment en tràmit 
d'inscripció." 
 
La present resolució s'adopta de conformitat amb la documentació de l'expedient 
administratiu, la clàusula 7 g) del Plec de Condicions reguladores de la concessió, 
l'article 1.857 i següents del Codi Civil, l'article 138 i següents de la Llei Hipotecaria, 
l'article 98.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
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públiques, l'article 569-27 i següents de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera 
llei del Codi civil de Catalunya, i amb la subjecció de condicionar l'aplicació de 
l'obligació garantida." 
 
Setè.- Amb data 13 de març de 2008 el Sr. Josep Álvarez Rubirola representant la 
mercantil "Aparcaments de Girona 2003, SL" presenta escrit al registre general 
d'aquesta Corporació (R.E. núm. 2008011921) el text del qual es transcriu a 
continuació: 
 
"EXPOSA 
 
1. Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 27 de desembre de 2007 va 
acordar autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003, SL" amb NIF B-17750761, 
per a la constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a concertar 
amb Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o Caixa Madrid dels aparcaments 
d'Emili Grahit i P. Bertrana-Pl.- Miquel de Palol. 
 
2. Que l'aparcament en subsòl de P. Prudenci Bertrana i - Pl. Miquel de Palol ha 
concertat la hipoteca amb l'entitat de "Caixa Laietana" per un import de 3.000.000 
d'euros, i per un termini de 15 anys que afecta a la finca registral, on constarà inscrit 
l'aparcament, en els termes del document concessional, actualment en tràmit 
d'inscripció. Per tot això, 
 
SOL·LICITA 
 
Que s'admeti aquest escrit, que s'aporti a l'expedient 2003005430-C10.043.086, i 
s'inclogui a la documentació de l'expedient administratiu." 
 
Vuitè.- Amb data 31 de març de 2008, el Cap d'Àrea de Secretaria i Patrimoni, Sr. 
Joan Vila Güell emet informe pel qual proposa autoritzar a l'entitat "Aparcaments de 
Girona 2003, SL" amb NIF B17750761 i representada pel Sr. Josep Álvarez Rubirola 
concessionària de la construcció i explotació dels aparcaments en subsòl i superfície al 
c/ Emili Grahit en règim de concessió administrativa i llicència d'ús privatiu de béns de 
domini públic, per la constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a 
concertar amb l'entitat "Caixa Laietana" per un import de 3.000.000 d'euros i un termini 
de devolució de 15 anys que afecta a la finca on radica la concessió administrativa 
corresponent a l'aparcament de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana. 
Novè.- Amb data 4 d'abril de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar el següent 
acord: 
 
"Autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003, SL, amb NIF B17750761 i 
representada pel senyor Josep Àlvarez Rubirola, concessionària de la construcció i 
explotació dels aparcaments en subsòl i superfície al carrer Emili Grahit, i subsòl de les 
places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i en superfície al carrer Emili Grahit en 
règim de concessió administrativa i llicència d'ús privatiu de béns de domini públic, per 
la constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a concertar amb 
l'entitat Caixa Laietana per un import de 3.000.000€ i un termini de devolució de quinze 
anys que afecta a la finca on radica la concessió administrativa corresponent a 
l'aparcament de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana. 
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La present Resolució s'adopta de conformitat amb la documentació de l'expedient 
administratiu i la clàusula 7g) del Plec de Condicions reguladores de la concessió 
administrativa, l'article 1.857 i següents del Codi Civil, l'article 138 i següents de la Llei 
Hipotecària, l'article 98.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
Administracions públiques, l'article 569-27 i següents de la Llei 29/2002, de 30 de 
desembre, primera Llei del Codi civil de Catalunya i amb la subjecció de condicionar 
l'aplicació de l'obligació garantida." 
 
Desè.- Amb data 28 de febrer de 2017 l'Interventor Municipal va emetre informe relatiu 
a la concessió d'aparcaments de vehicles al subsòl del carrer Emili Grahit i al subsòl 
de la Plaça Prudenci Bertrana i Miquel de Palol i accions d'intervenció en règim de 
control de gestió. 
 
Onzè.- Amb data 27 de març de 2017 el Secretari General de la Corporació emet 
informe (2017/45) relatiu a la resolució de la concessió demanial per a la construcció i 
explotació de dos aparcaments soterranis situats a les places Prudenci Bertrana, 
Miquel de Palol i al carrer Emili Grahit de Girona. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Reial Decret Legislatiu 2/2000 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques en concret els articles núms. 111 i 113.4. 
 
Segon.- Reial Decret 1098/2001 pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques i en concret l'art. 109 el qual regula el 
procediment per a la resolució dels contractes i art.211 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Vist els anterior antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple l'adopció dels 
següents, 
 
Primer.- INICIAR, de conformitat amb l'art.109 del RGLCAP, expedient per a la 
resolució del contracte adjudicat a la mercantil APARCAMENTS DE GIRONA 2003, 
S.L. per a la construcció i explotació de dos aparcaments soterranis situats a la plaça 
Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a 
vehicles en superfície al carrer Emili Grahit, en règim d'autorització administrativa 
mitjançant acords plenaris de data 30 de març de 2003 i 1 d'abril de 2004. 
 
Segon.- RETENIR la garantia provisional constituïda per la mercantil APARCAMENTS 
DE GIRONA 2003, S.L. mitjançant la formalització de l'aval bancari núm.25.484 
constituït per l'entitat financera CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL amb data 9 d'abril 
de 2003 als efectes si s'escau de la seva incautació en l'acord de resolució del 
contracte concessional. 
 
Tercer.- CONCEDIR un termini d'audiència de deu dies naturals a la societat 
APARCAMENTS DE GIRONA 2.003, S.L. als efectes que pugui formular les 
al·legacions que estimi adients a la incoació de l'expedient per a la resolució del 
contracte. 
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Quart.- CONCEDIR un termini d'audiència de deu dies naturals a la entitat financera 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA con a entitat avalista. 
 
Cinquè.- CONCEDIR un cop transcorregut el termini d'audiència concedit a la 
mercantil adjudicatària i a la entitat avalista, un termini d'audiència de deu dies naturals 
als titulars de les càrregues que es deriven del certificat emès pel Registrador de la 
Propietat i relatius als bens immobles afectes a la concessió atorgada a la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L.. 
 
Sisè.- APROVAR la liquidació provisional del contracte adjudicat a la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. per a la construcció i explotació de dos 
aparcaments soterranis situats a la plaça Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al carrer 
Emili Grahit i d'un estacionament per a vehicles en superfície al carrer Emili Grahit, en 
règim d'autorització administrativa i que s'adjunta com a annex al present acord. 
 
Setè.- INSTAR a la mercantil adjudicatària a que en el termini de deu dies naturals 
remeti a la Corporació municipal la relació de treballadors adscrits a la prestació del 
servei, indicant el tipus de contracte, categoria laboral, jornada laboral, antiguitat i 
salari. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució al Jutjat Mercantil núm.1 de Girona als efectes 
de tenir coneixement en el marc del procediment jurisdiccional núm.412/2016 ( 
concurs voluntari ). 
 
Novè.- HABILITAR a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació a l'emissió de qualsevol 
acte de tràmit necessari per a la tramitació del present expedient inclosa la suspensió i 
tramesa de l'expedient si s'escau a la Comissió Jurídica Assessora als efectes 
d'emetre el preceptiu dictamen. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidentaI: ara passaríem, com deia, a la 
segona proposta d’urgència en aquest Ple. Si el senyor secretari ens indica quina és la 
proposta... 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Primer 
correspondria, per tant, votar la urgència d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la urgència? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  
S’aprova per unanimitat la urgència del punt de l’ordre del dia. 
 
 
VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia és aprovada 
per unanimitat dels assistents. 
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Vots a favor: 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara substanciarà 
aquesta proposta d’acord la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. Endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquest Govern 
en defensa dels interessos municipals ha iniciat un expedient de resolució del 
contracte atorgat a Aparcaments Girona 2003 per la constitució i explotació d’aquests 
aparcaments subterranis situats a les places Prudenci Bertrana, Miquel de Palol i al 
carrer Emili Grahit degut a..., iniciem l’expedient degut a, bé, els fets als quals se’ns ha 
constatat –hem constatat– i a més a més hem tingut coneixement, creiem que és molt 
important portar-ho aquí a Ple i donar-ne coneixement i iniciar rapidíssimament 
aquesta resolució de l’expedient. 
 
La causa de resolució de l’expedient, bé, vàrem tenir una Comissió Informativa, en 
varem parlar àmpliament, però resumidament la causa de resolució de l’expedient és 
la manca de constitució de les garanties definitives que corresponen al 3 per cent del 
domini públic i un 3 per cent del pressupost d’execució de les obres, la constitució 
d’aquestes garanties és obligatòria per part del contractista, no és necessària la 
intimació o el requeriment per part de l’Ajuntament, ells mateixos haurien de fer a 
iniciativa pròpia. 
 
A més a més, també la concurrència d’aquesta causa ha estat objecte d’anàlisi, s’ha 
analitzat i de conformitat amb l’informe emès per l’interventor i altres possibles causes 
de resolució com és que s’han estat transmetent accions per part dels socis existents 
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sense prèvia autorització de l’òrgan competent. Sabeu que l’òrgan competent és el Ple 
i, per tant, no se’ns havia comunicat mai i també comporta la pèrdua del control efectiu 
per part de la societat adjudicatària, la inicial. I, per tant, sense consentiment dels 
òrgans tot això també és una altra causa de rescissió del contracte. Per tant, entenem 
que això són causes evidentment molt importants per poder fer aquesta rescissió del 
contracte i per això nosaltres ho portem aquí per votar aquesta resolució del contracte, 
aquest és l’objectiu del punt de l’ordre del dia. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo, molt breu, 
perquè la tinenta d’alcalde, la senyora Planas, ja ha explicat quins són els motius pels 
quals vostès avui ens plantegen aquesta decisió. Però és evident que si hi ha un 
incompliment del contracte, un incompliment de la concessió i, per tant, vetllant pels 
interessos de l’Ajuntament com a institució, per tant, en definitiva de tots els gironins i 
de totes les gironines, si es creu que la millor opció és aquesta liquidació de contracte, 
nosaltres li donarem suport. 
 
Sí que és ben veritat que el que li volíem demanar a l’equip de govern és que es 
mantingui que aquests aparcaments segueixin funcionant com a aparcament en un 
futur, que davant una nova concessió sí que es tinguin en compte que es compleixi 
escrupolosament tot allò que la pròpia concessió, doncs, expliqui. I també, 
naturalment, que amb aquesta nova concessió que caldrà fer s’analitzi si hi ha hagut 
canvis en alguna de les circumstàncies d’aquests aparcaments per aplicar o per 
ampliar, en aquest cas, quines serien aquestes bases de la nova concessió. El que és 
evident és que aquests aparcaments són necessaris, que a la ciutat fan falta i, per tant, 
que el liquidar aquest contracte no suposi que aquests aparcaments s’hagin de tancar 
i, per tant, es creï un problema afegit als gironins i a les gironines, sobretot a veïns i 
veïnes d’aquestes zones. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Els informes que s’han 
presentat demostren clarament que es produeix un incompliment, motiu pel qual la 
rescissió de la concessió administrativa és un fet greu però necessari. Tenint en 
compte que s’han incomplert tant temes formals com els avals requerits, la transmissió 
de participacions a diferents entitats sense autorització expressa, com elements 
operatius com no cobrir els horaris i serveis a què es va comprometre el licitador, 
segons les bases establertes a tots els participants, només hi ha una sortida a aquesta 
situació. Per tant, pensant en la ciutat, en com es fixen les bases de concessió, en el 
respecte als diferents competidors que en el seu moment van licitar i a la credibilitat i 
operativa d’un ajuntament seriós i competent, la rescissió creiem que és l’única solució 
possible. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Salellas... 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Nosaltres ja anuncio 
que també votarem a favor de la proposta i ens sembla que és una proposta que 
malauradament no serà l’única que passarà en aquest Ple en els propers anys, 
malauradament no serà així, crec que en vindran més o que n’haurien de venir més, 
perquè si comencem a mirar entre societats mixtes i concessions amb els 
aparcaments, crec que convindrem tots que tenim molta feina. 
 
Aquest grup l’agost passat va alertar ja que amb els aparcaments hi teníem un forat, hi 
teníem un problema gros, en aquell moment molta gent se’ns va tirar a sobre, potser 
no públicament, però sí de forma privada. Vuit mesos després veiem que allò que la 
CUP - Crida per Girona ja avisava sobre els aparcaments és una realitat, és una 
realitat que ens obliga a prendre una decisió que és resoldre aquest contracte, aquesta 
concessió i que, a més, el que ens preocupa a nosaltres és que ho fem deu anys 
després que comencés. És a dir, això que avui ens presenten des de l’equip de 
govern, fa deu anys una part ja se sabia que no s’havien aportat les garanties 
definitives, ja se sabia, poc després hi van haver moviments en l’empresa, poc després 
han anat passant coses, incompliments de tot tipus, però hem hagut d’esperar deu 
anys a fer aquest pas que segurament s’hauria d’haver fet abans. 
 
I per què hem hagut d’esperar deu anys? Què ha passat perquè els equips de govern 
del tripartit primer i després de Convergència no actuessin en aquest sentit abans? A 
nosaltres ens preocupa, és una pregunta que ens fem, com la que ens fem que encara 
és més greu que és quan llegeixes –i espero que ho feu tots– l’informe de Secretaria i 
d’Intervenció hi diu literalment que la immensa majoria d’aparcaments d’aquesta ciutat 
no tenen les garanties definitives posades. És a dir, la immensa majoria d’aparcaments 
subterranis de la ciutat es troben en una situació paral·lela a la que avui ens trobem 
analitzant en l’aparcament d’Emili Grahit i Miquel de Palol pel que fa, si més no, a les 
garanties. És el que diu l’informe i és extremadament greu i extremadament greu que 
després de tants anys, perquè estem parlant d’aparcaments, alguns, que fa quinze, 
vint, vint-i-cinc anys, com a Ajuntament no hàgim fet res, no hàgim fer res fins a deu 
d’abril de 2017, i a la CUP - Crida per Girona això ens preocupa. Com ens preocupa 
que més enllà de la resolució del contracte no ens plantegem si hem d’exigir 
responsabilitats a algú o no per la situació que portem anys vivint. Ens agradaria saber 
quina és l’opinió del Govern al respecte. 
 
I finalment i ja acabo, el que crec que cal i creiem nosaltres que cal és iniciar un procés 
d’auditories, sobretot dels aparcaments que tenim a la ciutat i sobretot analitzar fil per 
randa què ha passat, en quina situació es troba cadascun d’ells i si estan complint les 
condicions. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Perquè la nostra, diguéssim, certesa 
és que pel que se’ns informa, hem vist i hem analitzat, això no està passant. Per tant, 
determinació, anàlisi, solucions i responsabilitat. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. El senyor Terés... 
Endavant. 
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Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ens trobem 
davant d’un problema que arrenca amb una situació que intentava resoldre uns 
problemes de mobilitat, el nostre grup en sentit hagués sigut partidari d’invertir més..., 
estem parlant de bastants anys enrere, però d’invertir més diners en pàrquings 
dissuasius, per exemple, i per tant que els aparcaments al centre no tinguessin tant de 
pes. En qualsevol cas, aquests pàrquings es van acabar fent i considerem que cal 
comprovar en quina situació es troben. 
 
Ara se’ns porta aquí el que jo entenc que és una estratègia de defensa, és a dir, 
aquests pàrquings han entrat en concurs de creditors i, per tant, han intentat arrencar 
un atac jurídic contra l’Ajuntament per tal de ser indemnitzats. En primer terme això va 
passar pels jutjats i sembla que la justícia de primera instància, com a mínim, ha donat 
la raó a l’Ajuntament en aquesta estratègia de defensa, però que per prevenir 
possibles recursos d’aquestes empreses que se senten agreujades perquè s’ha 
implantat zones verdes o pel que sigui, pels arguments que ells defensaran, intenten 
que l’Ajuntament els doni una contraprestació a les pèrdues que tenen. I, per tant, ens 
trobaríem davant d’allò que a vegades diem de privatitzar els beneficis i socialitzar les 
pèrdues, és a dir, que és una situació que per analogia, per exemple, en el cas del 
Castor o en d’altres que tots coneixem, es pretén que algú que opta a una concessió 
pública faci una inversió, si li surt bé, doncs, fantàstic, perquè si aquests pàrquings 
haguessin funcionat, el benefici hagués sigut per a l’inversor privat, però en el cas que 
surti malament, sigui la ciutat qui ho compensi. I, per tant, ens sembla que això 
contravé el model econòmic en què vivim i, per tant, cal procurar per l’interès general. 
 
En aquest cas, l’interès general jo discreparia, potser no és tant que aquests pàrquings 
segueixin oberts a qualsevol preu, sinó defensar l’interès general, l’interès públic, és 
que l’Ajuntament no hagi de pagar. I això ja ens hi hem trobat en altres casos 
recentment, tots en tenim memòria i, per tant, compartim una estratègia de defensa 
que s’agafa a dos fets: un és un canvi accionarial i l’altre, doncs, que la fiança és 
incorrecta, no s’ha dipositat de la forma prevista. 
 
Per tant, considerem que com que l’interès general és intentar evitar haver de 
compensar aquests inversors, l’estratègia..., confiem, perquè realment la 
documentació que se’ns ha passat és molt tècnica, molt complicada i a més a més 
s’ha portat d’urgència, per tant, amb el temps que hem tingut confiem que la iniciativa 
que ens porta l’equip de govern avui és l’encertada, que evitarà que la ciutat hagi 
d’acabar pagant per allò que uns inversors van arriscar en el seu moment i que, per 
tant, doncs, farem costat a aquesta estratègia. Sí que se’ns ha obert el dubte que si un 
canvi accionarial suposa un canvi en la nul·litat d’aquest contracte, què passaria, per 
exemple, amb el cas que hem parlat fa poc..., no sé si ho han comunitat... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, sí. En el cas de Fomento, doncs que l’any 
passat Carlos Slim va comprar les accions de Fomento, no sé si ho han comunicat a 
l’Ajuntament o també haurem de rescindir aquest contracte. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Planas... 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Miri, senyor Salellas, vostè 
no defensarà millor els interessos d’aquest Ajuntament, que també ho estem fent 
nosaltres. Jo crec que és indiscutible que som dels primers que hem començat a fer 
auditories operatives, no financeres, que estem obligades per llei, des de 2012 hem 
començat a fer auditories de contractació, de patrimoni, de concessions d’empreses 
públiques, de gestió, estem parlant de les operatives, que van al fons de la qüestió. 
Per tant, això, aquest discurs que ha fet és que no li puc comprar de cap de les 
maneres perquè som els primers des del primer moment que hem vetllat pel bon 
funcionament i perquè les coses vagin bé, fa quatre anys que estem treballant pel 
passat, pràcticament, estic parlant d’aquesta regidora en concret que és la que li 
arribem totes aquestes qüestions. I, per tant, crec que no es pot discutir en absolut la 
feina que estem fent, que hem deixat de treballar perquè es facin aquestes auditories, 
perquè es vagi al fons de les qüestions de qualsevol concessió, no hem limitat mai 
absolutament res i així ho seguirem fent. I així, la demostració de tot això, és totes 
aquestes auditories que vostès hi han anat arribant i no han sigut perquè hagin caigut 
de l’aire del cel, és perquè aquest equip de govern les ha encarregat i ha deixat 
treballar la part tècnica perquè ho facin, per tant, de lliçons en volem poques en aquest 
sentit. Anàlisi, solucions i responsabilitats és el que nosaltres fem des del dia que 
vàrem començar a arribar a aquest Govern l’any 2012 i, per tant, jo crec que mai 
s’havia fet tant de control en aquest Ajuntament com s’està fent ara i que vetllem 
perquè les coses vagin bé i per si hi han problemes del passat, realment solucionar-ho 
i arribar al fons. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): I només, alcaldessa, un moment, dir pel que fa 
a la senyora Veray, dir-li que la nostra voluntat és continuar fent funcions 
d’aparcament, naturalment, de les concessions aquestes i sobretot en la zona del 
pàrquing del Pallol, en el qual tenim necessitats que se saben a la zona de l’Auditori i a 
la zona de la Devesa. I, per tant, segur que seguirem fent aparcaments, no ho dubtin 
de cap de les maneres. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova per unanimitat iniciar 
l’expedient per la resolució del contracte adjudicat a la mercantil Aparcaments de 
Girona 2003, SL. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara finalment arriba una moció, 
una moció ciutadana. 
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VOTACIÓ 

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

 

Vots a favor: 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES: 
 
13. Moció que presenta la Federació d'Associacions de Veïns de Girona per a 
treballar conjuntament amb l'Ajuntament perquè s'apliquin les solucions 
definitives relatives a l'estació i al túnel del TAV de Girona. 
 
Moció: Com a ciutadans de la ciutat de Girona exigim i donem suport a l'Ajuntament de 
Girona perquè apliqui les solucions definitives amb l'objectiu de que es compleixin 
totes les mesures de seguretat a l'Estació i al túnel del TAV de Girona. 
 
Cal exigir la homologació i l'acabament de les 10 sortides d'emergència, i que el Pla 
d'Autoprotecció es corregeixi de forma definitiva a fi de que els bombers puguin actuar-
hi. I incorporant la Xarxa Rescat de telecomunicacions. 
 
Primer de tot agrair als veïns i veïnes del barri de Sant Narcís per tot el treball que han 
fet durant aquests 8 anys i mig des de que es varen iniciar les obres, per intentar 
resoldre els greus inconvenients que els hi ha representat la construcció de la nova 
estació intermodal del TAV, al centre de la ciutat, i que han patit en primera persona 
les greus conseqüències pel fet d'estar tant a prop de les obres en molts sentits. 
 
Com també a moltes persones anònimes que han suportat durant molts anys les 
conseqüències de les obres. 
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Hem de tenir present, la promesa política inicial, en el període previ a uns eleccions, 
de soterrar també el tren convencional, amb la destrucció de l'aqüeducte, que estava 
projectada i pressupostada i que no s'ha portat a terme, amb la pèrdua de valor global 
i de beneficis per la ciutat. 
 
Però com molt bé diuen els veïns de Sant Narcís, aquest no es un tema de barri que 
afecti només als barris propers, sinó que es un tema molt més ampli, que va més enllà 
de la ciutat de Girona, i també afecta a tots els usuaris del TAV, procedents i amb 
destinació a d'altres ciutats catalanes, espanyoles i europees, que durant aquests 
quatre anys de funcionament han estat a mercè de la sort sense un pla d'emergències 
com cal. 
 
També reconeixem la important inversió que ha realitzat l'Ajuntament de Girona, per a 
recuperar totes les zones verdes que es varen destruir en el moment de la construcció 
del túnel i l'estació, i que els últims anys s'ha anat fent una reposició correcte dels 
espais públics al costat de la llosa entre la Plaça Europa i el carrer Santa Eugènia de 
Ter. 
 
Aquest tema no es nou per la Federació, el desembre del 2013 vàrem ser convidats 
pel Grup de Suport Local de la ciutat de Girona a treballar en el Projecte Inter-Hub que 
promou el paper dels nusos ferroviaris multimodals de ciutats de mida mitjana, i es feia 
conjuntament amb altres 11 ciutats europees. URBACT II que es el programa europeu 
d'intercanvi, va exigir la presència i la participació de la ciutadania i per part de la FAV 
varen formar-ne part el President Josep Ma. Castanyer i Romà Monreal. L'objectiu era 
fer el document de la diagnosi sobre les característiques de l'estació del TAV, el seu 
impacte i la seva relació amb la ciutat fins fer el Pla d'Acció Local de Girona, constituint 
el Grup de Governança i Participació que va treballar amb el grups de Planejament 
urbanístic i Mobilitat, d'Àmbit Econòmic i TIC-Smarts City. 
 
El projecte va durar des del 2012 fins al 22-04-2015 i a la Federació ens va servir molt 
per formar-nos. Varem poder veure la importància que té la ciutadania en el moment 
de fer els projectes de ciutat, sobre tot a la resta d'Europa. 
 
Posteriorment al projecte, veiem que apareixien articles a la premsa que parlaven de la 
falta d'homologació de les 10 sortides d'emergència i d'una falta de coordinació entre 
Protecció Civil i Bombers respecte a ADIF i a la que la Federació com agrupació de 
moltes AV de la ciutat no ho viem clar i es va decidir esbrinar que passava realment. 
 
Hi va haver dos greus inundacions a la planta del soterrani -4, al 29-09-2014 i 30-11- 
2014 i que al cap d'un temps gener de 2015 tot just ADIF va reaccionar tapant el gran 
forat de entrada de la tuneladora Gerunda i canalitzant la riera del Güell del Sector de 
Mas Xirgu des del punt on acabava la canalització fins a la zona del pou d'atac. 
 
Així que durant el mesos de novembre i desembre de 2016 i gener i febrer de 2017 els 
portaveus de la FAV es van reunir amb els responsables de tots els sectors, Bombers, 
Departament de Interior de la Generalitat, Protecció Civil i Director d'ADIF de l'estació 
de Girona, per dialogar i conèixer realment de primera mà la situació actual i extreure 
forces conclusions. 
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Els ciutadans a traves de la FAV amb la preocupació que tenim en matèria de 
seguretat de l'equipament ferroviari i la disparitat d'opinions al respecte s'ha acordat la 
creació d'una taula a la que es convidarà a participar a tots els agents implicats amb 
assistència de representants de la FAV. 
 
S'ha consensuat treballar ciutadania a traves de la FAV i del Govern municipal 
convidant a aquells partits que vulguin participar-hi per redactar un memorial de 
greuges, relacionats amb la seguretat, que ha significat una construcció de la 
realització d'un projecte a la ciutat de Girona. 
 
Per tant, ara la Federació vol respostes clares i transparents, perquè nosaltres som 
una part important de la societat, i abans de que es finalitzin les obres al mes d'abril, 
volem participar de la negociació i buscar el punt d'equilibri de la solució definitiva 
respecte al compliment de totes les mesures de seguretat, i homologació de tots els 
materials . I per tant volem saber com es coordinen totes les administracions i forces 
de seguretat en cas d'un accident a la planta soterrani -4 o a l'interior del túnel de 8km. 
 
I que els Bombers aprovin el pla d'Autoprotecció, després de 8 versions, pel bé de tots 
i que totes les forces de seguretat treballin de forma coordinada amb les altres 
administracions. 
 
Ja es hora que la ciutadania treballi i intervingui amb les altres administracions, i 
siguem un sector actiu i no passiu. 
 
Volem treballar amb l'Ajuntament de Girona i amb totes les administracions per 
finalitzar aquest mes d'abril totes les obres de l'estació del TAV i que compleixin totes 
les normatives i mesures de seguretat. No anem contra ningú, al reves anem en 
positiu però no acceptarem que es certifiqui el final de les obres si no estan totes les 
mesures de seguretat finalitzades i tot homologat. 
 
1.- L'Ajuntament de Girona i la Federació d'Associacions de Veïns de Girona exigeixen 
conjuntament que a l'estació, al túnel i a la xarxa ferroviària de Girona del Tren d'Alta 
Velocitat disposi amb urgència de les màximes mesures de seguretat. 
 
2.- Federació d'Associació de Veïns de Girona i l'Ajuntament de Girona exigim treballar 
conjuntament. Fer costat i ajudar en tot lo necessari a l'Ajuntament de Girona i a 
l'equip de Govern per exigir a ADIF i al Ministeri de Foment la realització de totes les 
obres necessàries per acomplir els objectius que exigeix el Pla de Seguretat. 
 
3.- L'Ajuntament de Girona constituirà en un termini no superior als dos mesos la Taula 
sobre la seguretat a l'entorn ferroviari del TAV a Girona, amb l'encàrrec específic 
d'establir i implementar les màximes mesures de seguretat, i on hi haurà 
representades l'alcaldia de Girona, els portaveus dels grups municipals, la Federació 
d'Associació de Veïns de Girona, Policia Municipal, la Generalitat de Catalunya, 
Protecció Civil, els Bombers, els Mossos d'Esquadra, el subdelegat del Govern de 
l'Estat i ADIF. 
 
4.- Traslladar aquests acords al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, 
al Ministeri de Foment, al Ministeri d'Obres Públiques de l'Estat i ADIF. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En aquest cas estem molt 
contents de rebre dos representants de la junta directiva, el senyor Castañer i el 
senyor Monreal de la Federació d’Associacions de Veïns de Girona. Els vull donar la 
benvinguda, són molt benvinguts per part de tots nosaltres, ens agrada que vinguin els 
veïns i les veïnes de Girona al Ple i que facin interpel·lacions al nostre Govern. Per 
tant, moltes gràcies. Si els sembla..., crec que han comentat que es partirien una mica 
aquesta intervenció, vostès ara facin la intervenció que creguin convenient, després 
cadascun dels portaveus dels diferents grups municipals podrà fer una sèrie de 
reflexions respecte al que vostès diguin i després vostès tindran un altre nou torn per si 
volen fer un aclariment respecte al que els hagi dit algú de nosaltres. Moltes gràcies de 
nou, benvinguts de nou i endavant. 
 
Sr. Josep Maria Castañer: Se sent? Abans no s’ha sentit, potser, no? Ho dic perquè 
repetiré. Gràcies, alcaldessa, tinents i tinentes d’alcalde, regidores i regidors, veïns i 
mitjans de comunicació, que esteu allà baix. La Federació d’Associacions de Veïns de 
Girona presenta una moció a aquest Ple municipal després d’haver observat durant 
aquests tres anys i pràcticament i mig de funcionament de la línia d’alta velocitat a 
Girona que hi ha una manca de previsió en mesures de seguretat, una descoordinació 
dels sistemes i mitjans d’emergència en cas de sinistre. Només cal que recordem 
l’estrena que va representar la inundació del túnel, que per dues vegades va posar a 
prova el sistema de seguretat i que, a més, va posar en evidència la negligència que hi 
havia hagut al final de les obres quan tot i que es varen prolongar durant molt de 
temps, Sant Narcís encara les està patint, les seqüeles, doncs varen acabar les obres 
a corre-cuita per tal d’obrir la línia en circulació i varen deixar inexplicablement obert un 
forat, o molt dèbilment tapat, per on va entrar l’aigua; més aigua i un tren parat a la 
part més fonda del túnel, hauria representat una calamitat de proporcions majúscules.  
 
Durant aquests anys s’ha anat sabent que no hi havia connexió ni coordinació des de 
les instal·lacions de la línia d’alta velocitat, vies, túnel i estació amb l’exterior, amb els 
mitjans d’emergència de la Generalitat i municipals, ni tampoc la xarxa Rescat. Adif, 
que és a casa seva quan corre per les seves instal·lacions, ha disposat dels seus 
sistemes sense compartir ni informació, ni mitjans amb el que diríem és l’exterior. Ens 
consta que a hores d’ara s’estan posant a treballar per esmenar tot aquest desgavell. 
Tot i això pensem que és plenament vigent el contingut i l’esperit d’aquesta moció que 
presentem avui. 
 
A la federació no només ens preocupa la part de sobre de l’estació, el Parc Central i la 
part de sobre de tot el túnel, que passa pel subsòl d’edificis i carrers, que és evident 
que hi vetllem i hi vetllarem, però en aquesta moció el que ens preocupa és la part de 
sota, la que no es veu, la que no afecta només un barri, Sant Narcís, sinó tota la ciutat, 
i no afecta només els gironins, sinó que en un accident o sinistre pot afectar de 
manera il·limitada ciutadans, o sigui, veïns d’arreu, com qui diu, de tot el món, els 
viatgers del tren d’alta velocitat. 
 
No voldríem que el nom de Girona es taqués amb titulars de successos i s’hagués de 
dir que les mesures de seguretat i l’evacuació han estat insuficients i precàries, en un 
hipotètic sinistre, fos de qui fos la responsabilitat directa, que ja sabem de qui seria. 
Volem que estiguin garantides totes les mesures necessàries i més en cas d’accident i 
que les comunicacions i la coordinació de tots els cossos de seguretat i d’emergències 
implicats sigui certa, demanem un pla d’emergències complet, (...) i provat amb 
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exercicis i simulacres d’evacuació, que són necessaris. Amb les sortides d’emergència 
funcionant i tots els sistemes de seguretat permanentment operatius. 
Per tant, amb aquesta moció ens situem al costat del consistori, que sabem que està 
en aquesta mateixa direcció i volem donar suport a l’hora d’exigir totes aquestes 
mesures a Adif i al Ministeri de Foment. Esperem que aquesta moció sigui aprovada 
per majoria absoluta o millor, per unanimitat. Moltes gràcies. 
 
El meu company Romà explicarà els detalls i tot el procés d’elaboració d’aquesta 
moció. 
Gràcies. 
 
Sr. Romà Monreal: Com a ciutadans de la ciutat de Girona exigim –exigim, no 
demanem– i donem suport a l’Ajuntament de Girona perquè apliqui les solucions 
definitives amb l’objectiu que es compleixin totes les mesures de seguretat a l’estació i 
al túnel del tren d’alta velocitat. Cal exigir l’homologació i l’acabament de les deu 
sortides d’emergència, tant de materials, com de tot, i que el pla d’autoprotecció es 
corregeixi de forma definitiva a fi que els bombers puguin actuar-hi, perquè actualment 
no actuen, falta homologar. S’ha d’acabar i s’ha d’homologar. 
 
Primer de tot també, vull agrair la presència dels presidents de Sant Narcís Sud i de 
Sant Narcís, perquè han fet molt bona feina, el que passa que entenem, la federació, 
que no és un tema de barri, com ells han reconegut, sinó que és un problema de ciutat 
i va més enllà. 
 
Hem de tenir present també una altra promesa política inicial al període previ a unes 
eleccions, de soterrar també el tren convencional amb la destrucció de l’aqüeducte, 
que estava projectada i pressupostada i que no s’ha portat a terme amb la pèrdua de 
valor global i la manca del benefici per a la ciutat. Però com molt bé diuen des de Sant 
Narcís... (Veus de fons.) 
 
També reconeixem la important inversió que ha realitzat l’Ajuntament de Girona per a 
recuperar totes les zones verdes que es varen destruir en el moment de la construcció 
del túnel i de l’estació i que en els últims anys han anat fent una reposició correcta dels 
espais públics al costat de la llosa, al costat de la plaça Europa i al carrer Santa 
Eugènia de Ter. 
 
Ara faig una mica d’història, aquest tema..., la federació ja vàrem intervenir el 
desembre de 2003 quan varem ser convidats pel grup de suport local en el projecte 
Enter.hub, que va obrir en Carles Ribas amb molt bon encert, però que després no 
hem tingut retorn, en el qual és un projecte molt interessant doncs a ciutats mitjanes 
europees, que va ser molt interessant i molt instructiu i en el qual es va formar..., al 
principi no hi havia governança, i des d’Europa van dir «ei, parem el projecte si no hi 
ha governança» i va ser la manera que la Federació d’Associacions de Veïns entrés a 
formar-ne part i hi va entrar en Josep Maria Castañé i jo com a membres de la 
federació. O sigui que és un tema que portem dominant uns quants anys i treballant i, 
a més, que vam treballar en molts..., estava [repartit #, 01:49:43] en quatre àmbits i en 
el tema d’urbanisme i mobilitat hi havia el José Luis Frutos d’Adif, que va ser molt 
interessant poder treballar amb ell i, gràcies a aquella relació, ara l’he pogut 
entrevistar. 
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El projecte, que va durar des de 2002 fins al 2015, a la federació ens va servir molt per 
formar-nos i per això estem tocant ara aquest tema. Què ha passat? Que després del 
projecte estàvem sensibles amb el tema de la premsa, que les deu sortides 
d’emergències no estaven finalitzades, el 18 d’octubre varen venir els bombers amb un 
manifest allà al Parc Central amb el qual jo em vaig sentir molt preocupat pel que 
deien i vaig dir: «Bé, doncs ara la federació ha d’intervenir.» I la proposta va ser amb 
els dos presidents de Sant Narcís anar a parlar amb totes les diferents entitats de la 
ciutat que coneixen el tema, perquè jo el coneixia, però no totalment. Llavors ha sigut 
una experiència molt interessant, he trobat que totes les persones que he entrevistat 
s’han obert, han explicat més del que haurien d’haver explicat i m’ha agradat molt, i els 
dic: «Bé, i per què no ho feu amb els periodistes?» I aquí callaven, potser deien que la 
federació era una entitat neutra o una entitat que podia defensar millor la ciutadania. 
Total, que ha sigut un plaer i realment sé molt. 
 
I també vull agrair, cosa que no he fet amb la moció, que és la..., quan estàvem al Parc 
Central cada 18 de cada mes, va venir el Marc Lamuà i va dir: «Escolta, Romà, com 
podem ajudar-te des de nosaltres tant a tu com al projecte que esteu fent.» I dic: 
«Home, tu estàs a Madrid, doncs tu pots fer intervencions a Adif directament des 
d’allà.» I les ha fet, les ha fet d’una manera molt brillant i encara falten les contestes, 
però estan molt bé totes les preguntes que ha fet. També en Quim Ayats va fer al 
Senat unes preguntes al novembre i que li han contestat ara el 4 d’abril. Això és una 
manera que jo entenc que ha de funcionar a la ciutat en temes importants de ciutat, 
que és estant tots junts, els polítics, la ciutadania i tots els sectors treballant 
conjuntament per aconseguir el millor per a la ciutat. 
 
Bé, ara què és el que volem? Doncs la federació el que hem plantejat és muntar una 
taula de seguretat perquè, clar, què he vist jo parlant amb totes les persones que en 
saben? Que tots saben exactament tot el que passa, però ningú vol dir re, hi ha com 
un pacte de silenci, estrany, però hi és. Llavors jo entenc que l’única solució és seure 
tots, tant els tècnics com els polítics, tots junts a una taula perquè parlin, solucionin. 
Dic: «Escolteu, tots sabeu el que passa, doncs el que heu de fer és ara aquí...» I, a 
més, ara Adif gràcies a la intervenció de l’alcaldessa i Carles Ribas el mes de març, el 
dia 21 de març, van anar a veure Adif, doncs ostres, Adif sembla que s’ha obert, al 
menys entre cometes i, per tant, és una cosa positiva i que hem d’aprofitar entre tots. 
Llavors, a aquesta taula seria molt bo que també vingués Adif i entre tots ara més que 
una exigència, ara el que hauríem de fer és un seguiment entre tots d’aquest tipus 
d’obres que estan fent i que s’han compromès amb els cronogrames. Fins al 31 de 
desembre hauríem de fer un seguiment perquè s’executin totes. 
Perquè, clar, què li contesten a en Quim Ayats? Li contesten: «Escolti, sí, compleix 
tot.» És veritat, Adif totes les mancances, que no li diguem (...) mancances, són, 
compleixen la normativa espanyola, el reglament tal..., és veritat. Però, escolti, el que 
hi ha és que estem a l’any 2017 i en un túnel hem de tenir una comunicació en 
qualsevol punt amb l’exterior i això no hi és. Per tant, la xarxa Rescat és imprescindible 
i Adif ho ha reconegut –això és important– i s’ha compromès que abans del 31 de 
desembre a tot Catalunya tots els túnels tinguin la xarxa Rescat. Això és un gran èxit 
del senyor Ribas, del Govern, de tot l’Ajuntament... Aquesta pressió és la que... Què 
fan..., [això #, 01:54:19] és el que no entenc jo, per què els de Barcelona, els de 
Saragossa, no es preocupen? No ho entenc, aquí hem sigut la ciutadania i tota la 
ciutat de Girona que ens hem preocupat per un tema tan greu com és aquest que 
tenim. Bé, és important que reaccionin i si nosaltres solucionem el problema dels 
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túnels de Barcelona, de Lleida i de Tarragona, millor, això seria un gran exemple de 
com s’ha de treballar en la Catalunya actual i la futura. 
 
Bé, quins són els punts de la proposta d’acord? Doncs que l’Ajuntament de Girona i la 
Federació d’Associacions de Veïns de Girona exigeixen conjuntament que a l’estació, 
al túnel i a la xarxa ferroviària de Girona del Tren d'Alta Velocitat disposi amb urgència 
de les màximes mesures de seguretat. Tothom sap quines són, doncs el que s’ha de 
fer és no dir-les, ja sabem quines són, i ja seuen tots a la taula, ràpidament les 
aplicaran. 
 
Dos, la Federació d’Associació de Veïns de Girona i l’Ajuntament de Girona exigim 
treballar conjuntament, que això és el que crec que hem de fer sempre amb molts 
temes. Fer costat i ajudar en tot el necessari l’Ajuntament de Girona i l’equip de 
Govern per exigir a Adif i al Ministeri de Foment la realització de totes les obres 
necessàries per acomplir els objectius que exigeix el Pla de Seguretat. Això és tractar 
el tema d’una manera seriosa i correcta, no es tracta de crear alarma a la ciutadania, 
sinó al revés, és dir: «Escolteu, analitzem fredament quines són les mancances i 
posem-nos a treballar i a solucionar-ho.» 
 
Punt 3, l’Ajuntament de Girona constituirà en un termini no superior als dos mesos la 
Taula sobre la seguretat a l’entorn ferroviari del tren d’alta velocitat a Girona, amb 
l’encàrrec específic d’establir i implementar les màximes mesures de seguretat, i on hi 
haurà representades l’Alcaldia de Girona, els portaveus dels grups municipals, la 
Federació d’Associacions de Veïns, Policia Municipal, la Generalitat de Catalunya, 
Protecció Civil, els Bombers, els Mossos d’Esquadra, el subdelegat del Govern de 
l’Estat i Adif. Això és la manera que hauríem de treballar els temes importants de 
ciutat. I si pot ser abans de dos mesos, millor, senyora alcaldessa. 
 
I punt 4, traslladar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, al Ministeri de Foment, al Ministeri d'Obres Públiques de l’Estat i a Adif. 
Bé, gràcies. Ja estic. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol prendre 
seient. Alguna intervenció? Senyora Veray, endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo en primer lloc 
agrair les intervencions i miri jo sé que avui s’espera que tots siguem políticament 
correctes i, per tant, d’entrada que tothom votin a favor de la moció, però jo no ho faré. 
No ho faré i a més seré molt crítica perquè no vull ser políticament correcta, ni 
hipòcrita, ni falsa, cosa que últimament en aquesta ciutat ens hi trobem molt sovint. Si 
ja tenia bastant clar abans de començar aquesta moció que venien aquí a fer de braç 
executor de l’equip de govern, després de les seves intervencions, encara més. I 
després de la benevolència de l’alcaldessa, encara més. O sigui, fa pocs dies venia 
una entitat a presentar una moció, on se li donaven estrictament cinc minuts, avui se 
n’hi han donat quinze. Escolti, felicitats per vostès, però no entenc per què a altres 
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entitats d’aquesta ciutat se’ls talla i se’ls diu que als cinc minuts han de parar i avui, 
com que li convé a l’equip de govern aquesta moció, avui se n’hi donen quinze. O els 
donem quinze a tots, o els donem cinc a tots, el que no pot ser és en funció de si a 
l’equip de govern li agrada la moció que li presenten, donar més temps o donar menys 
temps. Sincerament li he de dir, senyora alcaldessa, que ho lamento i molt, perquè és 
un greuge molt gran cap a altres entitats que han vingut a intervenir i com que a vostè 
no li convenia la moció que li presentaven, no els va donar el temps que avui sí que els 
dóna. Hi ha hagut un moment d’alguna intervenció que semblava redactada pel senyor 
Ribas, pel senyor Ribas! Home, que estic molt acostumada a sentir i escoltar el 
vocabulari del senyor Ribas amb relació a les obres del tren d’alta velocitat. 
 
Miri, he llegit en la seva moció que no volen anar contra ningú. Sort! Perquè l’únic que 
han fet ha sigut criticar Adif. Que no volen alarmar la ciutadania. Sort! Catàstrofes, 
lamentar situacions de sinistres... Sincerament em preocupa molt que per defensar 
que l’equip de govern està fent bé les coses, finalment, perquè la senyora Madrenas 
és millor que tots els altres que l’han precedit, hagin d’utilitzar aquest argument o hagin 
d’espantar la ciutadania. Agafen el tren d’alta velocitat tant per anar a França, com per 
anar a Barcelona, com per anar a Saragossa, a Lleida, a Tarragona o a Madrid milers 
de ciutadans cada dia, cada dia, i tots estan segurs quan agafen el tren d’alta velocitat, 
i intentar traslladar a la societat el contrari crec que és una falta de responsabilitat. 
 
Jo estic d’acord que el barri de Sant Narcís ha patit molt amb les obres del tren d’alta 
velocitat, que hem de treballar per acabar com més aviat millor aquestes obres del tren 
d’alta velocitat a la ciutat de Girona, jo he fet tot el que he pogut i ha estat a les meves 
mans i amb bona voluntat per ajudar a tirar endavant aquest projecte, com ho han 
estat fent el Marc Lamuà, que és diputat i per tant està fent la feina que li toca a un 
diputat, sigui del color que sigui, o en Quim Ayats, com a senador, perquè com dic és 
igual el color polític... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyora 
Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): ...del que es tracta és de treballar per millorar la 
situació. Per tant, en aquest sentit, crec que una cosa és el que pateix el barri de Sant 
Narcís, que crec que ens uneix a tots, i l’altra és voler arribar a polititzar com estan 
avui polititzant aquest tema. 
 
Jo no votaré en contra d’aquesta moció, perquè sóc la primera que vull que aquest 
calendari d’execució d’obres al barri de Sant Narcís es compleixi, i tota aquesta part 
d’aquí és la seguretat, de mesures addicionals, o sigui, de a més a més, m’abstindré 
en la moció. Però lamento sincerament aquesta instrumentalització de la federació de 
la ciutat de Girona per part de l’equip de govern. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): La senyora Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, gràcies, senyor 
Castañer, senyor Monreal, per la seva exposició i claredat. Gràcies també per aquesta 
predisposició i recerca d’elements comuns i per la feina i per representar davant 
d’aquest Ple una gran part dels veïns de Girona. Efectivament la situació que vivim a 
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Girona amb relació a l’AVE és certament atípica i greument preocupant. Sembla ser 
que un cop garantit el pas del tren per les vies l’obra finalitza automàticament i no hi ha 
res més lluny de la realitat. Com tots sabem i molts patim, encara queda moltíssima 
cosa per fer, des del punt de vista operatiu, des del punt de vista constructiu i legal, les 
feines encara no estan acabades. Creiem que la moció que avui ens presenten no 
apunta culpables, però sí responsables, responsables de mirar endavant, d’agilitar la 
presa de decisions, de coordinar tots els elements, de buscar la millor manera de 
resoldre els problemes i de coordinar els elements pendents. 
 
Des del meu grup municipal ja li avanço que som molt optimistes, però primer es va a 
avançar molt ràpid, després semblava que s’havia aturat tot, però gràcies a aquesta 
acció que s’està duent a terme, tant de veïns com d’Ajuntament, i el canvi que sembla 
ser que hi ha per part d’Adif i el ministeri, volem pensar que les passes que es donen 
portaran a desencallar una situació que mai no s’hauria d’haver enquistat. Per tant, ja 
els dic que aquesta moció té tot el nostre recolzament i reconeixement, ja que els 
nostres conciutadans es mereixen d’una vegada per totes solucions definitives. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Costa... 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, 
senyor Castañer i senyor Monreal. Estem contents que l’Ajuntament i la ciutadania 
anem junts amb el tema que planteja aquesta moció, però no podem deixar de dir que 
per part del Govern hi ha hagut una certa deixadesa en aquesta qüestió tan important, 
com és la seguretat de les persones, s’havia d’haver actuat abans i amb més 
contundència. La CUP - Crida per Girona apostem perquè la demanda contra Adif no 
es faci més endavant, sinó que es faci ja; des del nostre punt de vista, ja hauria de fer 
temps que s’hauria d’haver interposat. 
 
La constitució de la taula sobre la seguretat a l’entorn ferroviari del TAV de Girona que 
proposa la moció ens sembla molt bé, però hi ha més gent a la ciutat que hauria de 
formar part d’aquesta taula. Posar per exemple, ja que no ho podem oblidar, que qui 
ha liderat des del primer moment totes les accions durant aquests llargs vuit anys ha 
estat els veïns de Sant Narcís i les seves associacions i la nostra pregunta és: com hi 
participarien en aquesta taula? Perquè com que no està previst... 
 
La seguretat de l’estació és un tema de ciutat i l’hem de treballar tots, hem d’obrir la 
taula a la participació de més entitats i de persones, perquè també poden haver-hi 
persones que no estan en cap entitat, però que poden fer molt bones aportacions. 
 
Adif ha d’entendre i sobretot visualitzar que som una ciutat valenta i unida que 
defensem el nostre entorn i que rebi el missatge que malgrat les bones intencions que 
ha fet arribar a la societat gironina a través de la nostra alcaldessa i del regidor Carles 
Ribas no ens fiem de les seves promeses per les vegades que les han incomplert i que 
no aturarem les mobilitzacions i que aquestes cada cop són més transversals 
continuaran. Ens han maltractat per ser pacients i educats, però tot té un límit i Adif 
l’ha traspassat des del primer moment que va començar les obres a la nostra ciutat 
incomplint un projecte que ha deixat a mitges i sense acabar. Queda molta feina per 
fer, massa, desgraciadament, perquè la ciutat continuarà dividida pel viaducte i, per 
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tant, caldrà mirar de comunicar els barris de tal manera que el que els continua 
separant ni es noti. Trobem molt positiu que aquesta Federació d’Associacions de 
Veïns s’hagi implicat en aquest tema de ciutat, així ha de ser i així esperem que sigui 
en el futur, a Girona hi ha molts temes de ciutat que cal encarar plegats. 
 
De totes maneres, malgrat tots els comentaris, nosaltres votarem a favor. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Roca... 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Primer de tot, 
moltes gràcies al senyor Romà Monreal i al senyor Josep Maria Castañé per haver 
presentat aquesta moció en nom de la federació, moltes gràcies també pel treball que 
feu i saludar també als presidents i presidentes de les associacions de veïns que 
també ens han volgut acompanyar avui. 
 
Mireu, les obres de TAV, vuit anys després de començades, tenen ara mateix dos 
problemes molt importants per a la ciutat de Girona, dos problemes que des del meu 
grup hem seguit amb molta preocupació. El primer són els incompliments d’Adif, ha 
sortit moltes vegades i el segon és la seguretat, tots dos problemes importantíssims 
(...). Els incompliments no s’han acabat, encara, tots els coneixem, caldrà fer el llistat 
del memorial de greuges amb què el ministerio ha castigat la ciutat de Girona i fer el 
que hàgim de fer quan totes les obres s’hagin acabat. De fet, nosaltres –i també ha 
sortit aquí– hem portat a Madrid aquest problema dels gironins i hem preguntat al 
Senat –el senador Quim Ayats– sobre aquests incompliment si n’hem rebut una 
resposta molt decebedora. 
 
La seguretat és el segon problema i és una qüestió molt preocupant i molt important i, 
per tant, al memorial aquest de greuges dels incompliments hi hem d’afegir els de la 
seguretat. I en aquest sentit, també volem recordar que el nostre grup va denunciar 
també que les obres d’Adif al sector de mercaderies posa en risc la seguretat del TAV. 
Això ens ho diu un informe de l’empresa de sanejament municipal, i de moment encara 
no tenim cap resposta. 
 
Per tant, totalment d’acord en la necessitat d’un pla de seguretat, totalment d’acord en 
la irregularitat que suposa la falta d’ocupació de les deu sortides d’emergència, 
totalment d’acord també a lamentar les dues inundacions fruits de la negligència, sort 
que no vam haver de lamentar res més, totalment d’acord en els punts de la vostra 
moció que exigeixen el pla de seguretat i la creació immediata d’aquesta taula que té 
aquest encàrrec (...). 
 
Però hi ha una altra qüestió de la moció que nosaltres valorem moltíssim i que els 
agraïm molt, que és la necessitat que la ciutadania i l’Ajuntament treballin junts, ens 
sembla un punt importantíssim i en la necessitat que aquesta ciutadania sigui activa i 
que sigui compromesa. Nosaltres, ho diem sempre perquè ho creiem, pensem que el 
que passa en un barri afecta la ciutat sencera, que la ciutat no és una calaixera amb 
calaixos que es poden anar obrint i tancant, que quan es tanquen la gent se’n 
descuida i quan s’obre el problema sona una miqueta, sinó que la col·laboració, 
l’empatia i la fraternitat entre els habitants de tots els barris són qualitats 
indispensables dels ciutadans (...). Efectivament donarem suport a la moció. 
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Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Roca. El 
senyor Ribas... 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Primer de tot agrair al 
Josep Maria Castañer i al senyor Romà Monreal el presentar la moció aquí, també 
saludar els dos presidents –president i presidenta– de les dues entitats de veïns que 
representen el barri de Sant Narcís. 
 
Hi ha un..., ara parlo una mica (...), però hi ha subgènere de les arts escèniques que 
és dramàtic, que és el vodevil, suposo que el coneixen, és aquell gènere còmic, frívol, 
a voltes picant, que en certa manera posa situacions ridícules. Jo em pensava que 
això havia acabat després de les preguntes que havia fet el senador d’Esquerra 
Republicana al ministre en el Senat, quan descobrim amb sorpresa que la resposta 
que li dóna al seu representant és dir «si el tren ja passa», i es queda tan ample. Però 
avui hem assistit que fins i tot diuen que ara jo –i permeti’m l’expressió, suposo que 
l’entendran– també faig de negre redactor de discursos de representants de la 
federació d’associacions. Escoltin, saben potser per què el senyor Romà Monreal ha 
posat alguna frase meva? Perquè ha vingut a les reunions, com ho han fet la resta de 
representants d’aquest consistori a excepció sempre del Partit Popular, que no ha 
vingut a cap reunió de seguiment de les obres del tren d’alta velocitat, aquesta és 
l’única, no n’hi han més. Al final les coses, com la fruita, quan cauen, si no les reculls a 
temps, es fan malbé, (...) aquesta és la (...). 
 
El que succeeix aquí, i ho fèiem a l’entrada, ho parlava amb un ciutadà de Girona que 
m’ha preguntat avui de què parlem? Del tren de la bruixa, sí, i no estic frivolitzant però 
és una realitat. Resulta que aquest tren, quan surt a l’aire lliure, com a les fires, li 
toquen els focus de la televisió, li toquen els focus dels periodistes, tothom content i 
s’alegra que el tren passa per Girona, passa, no és un tren que han fet per Girona, és 
un tren que pel recorregut de la via passava per Girona i l’han fet passar per aquesta 
ciutat. I mentre hi han els focus i les televisions, tothom (...), però resulta que hi ha una 
part coberta d’aquesta tren i resulta que ens apareix la bruixa i ens pica, i ens pica 
cada vegada més, no un cop, es va inundar, dos cops. Dos cops es va inundar. I quan 
aquest regidor en representació de l’equip de govern, no en Carles Ribas, l’equip de 
govern i els membres d’aquest consistori en aquesta legislatura com la passada vam 
exigir què estava succeint, ens diuen que no hi ha cap problema amb les sortides 
d’emergència, ens diuen que no hi ha cap problema amb les sortides d’emergència. 
Les sortides d’emergència de la llosa no està acabades, més alt es pot dir, més clar, 
em sembla que no. Aquesta és l’única realitat. Saben diferenciar trenta-tres de cent 
deu? Trenta-tres i acabo de seguida, senyora alcaldessa, trenta-tres a trenta-sis era el 
termini que tenia l’Estat per acabar un projecte que era el soterrament del tren 
convencional i l’arribada del tren d’alta velocitat, cent deu són els mesos que portem 
esperant que acabin la part parcial d’una obra que no han complert, i la part parcial 
que queda és reposar el Parc Central, fer les sortides d’emergència, posar la xarxa 
Rescat, és a dir, (...) de funcionament i servei. 
 
Per tant, estarem al seu favor i abans de dos mesos (...). 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si volen 
intervenir. Endavant, senyor Castañer. 
 
Sr. Josep Maria Castañer: Bé, m’ha sabut greu que es dubti de l’autoria d’aquests 
textos que s’han llegit aquí. Per la meva part el que he llegit jo us asseguro que és 
absolutament de collita pròpia. Això per un costat. Bé, suposo que hi ha un cert 
prejudici a l’hora de valorar una federació d’associacions que no som un grup 
municipal, que no tenim pedigrí polític o no sé, és igual. 
 
Per altra banda, Adif, i jo almenys jo només he anomenat Adif, Adif és un mecanisme, 
és una gran màquina que va sol, en aquests moments evidentment que penja 
políticament del PP, o sigui que no hi ha d’haver aquesta identificació amb cap partit, 
Adif és un ens que va fent i fa de la seva manera. I el que ens va informar el regidor fa 
poc, el regidor Carles Ribas, en una reunió en el local de Sant Narcís, en el local dels 
temes ferroviaris, és que s’havia observat, l’alcaldessa també, s’havia observat un gir 
subtil a l’hora de reaccionar, de contestar, de fins i tot d’estranyar-se en el sentit del 
que acaba de dir ara ell, diu «però ja hi passa el tren», no, ho ha dit la Maria Mercè, ja 
hi passa el tren, ja en tenen prou, diríem. Doncs no, no en tenim prou que passi el tren. 
 
I per acabar, la primera, diríem, i esperem que sigui l’última desgràcia, la de la 
inundació, repeteixo el que he dit abans, si arriba..., tenint en compte que el traçat del 
túnel, diríem, és corbat avall, o sigui que fa una u, una u oberta, si hi arriba a entrar 
més aigua, posi tres vegades l’aigua que va entrar, i enganxa un tren circulant, bé, és 
que és apocalíptic el resultat. I no és que jo hagi volgut dramatitzar, sinó que 
simplement amb el sentit comú he volgut imaginar el que hauria passat si s’hagués 
aturat un tren i s’hagués inundat, acabat d’inundar el túnel. 
Res més. 
 
Sr. Romà Monreal: Ara m’agradaria contestar tots els grups parlamentaris i portaveus 
que han parlat. Jo, sabeu tots els partits que esteu aquí que durant una setmana jo 
vaig oferir-me a parlar amb tots vosaltres, a explicar la moció, tot el que vulgueu, vaig 
quedar parat, molt sorprès, perquè tots els partits, tots, vau dir «demà mateix, a tal 
hora», tots vau trobar un moment per parlar, excepte la senyora Veray que no era a 
Girona. Li vaig dir, escolta, doncs a setmana que ve, el dimarts que ve ve a Girona, 
val, doncs jo quedo a l’hora que vulgui per explicar-li, i vaig dir 1digueu-li que parlaré 
de tots aquests punts, que això és el que fem». Per tant, jo no puc fer més, perquè 
després tinc d’entregar-ho perquè el 10 d’abril pogués venir a fer la moció, no puc fer 
més, no hi ha hagut cap mala intenció, i al revés, m’ha encantat la recepció que he 
tingut de tots els grups polítics que esteu aquí. Felicitats. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Si els 
sembla, poden ocupar el seu seient. Gràcies per la seva participació de nou. Permetin, 
crec que tots comprendran que destini dos segons per al·lusions. El que acaba de dir 
la regidora Concepció Veray respecte a la meva actuació a l’hora de deixar que 
intervingui més estona o menys l’entitat que ha participat en aquest Ple, recordin que 
en el darrer Ple ha estat el primer que hem actuat de forma una mica més pautada 
exactament quins eren els tempos que teníem, que ens repartíem entre tots, suposo 
que recordarà que la primera intervenció d’una entitat ciutadana, que era d’un tema 
d’unes persones que ocupaven un local, etcètera, que ens van dir al Govern de tot 
menys macos, suposo que se’n recordarà, en cap cas els vaig tallar la intervenció i ho 
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pot comprovar a l’acta i van intervenir tant com van voler i, és més, jo ara mateix no 
recordo en cap ocasió, en cap ocasió que a una entitat que hagi participat aquí li hagi 
tallat el temps. Sí que el vaig passant perquè siguin conscients del temps que s’hi 
estan, però que jo recordi, mai. I des del darrer Ple, que és quan vam acordar els 
tempos, ja li dic, a una entitat que precisament nosaltres no estàvem molt contents 
escoltant-los, doncs tampoc vaig tallar la seva intervenció. Per tant, lamento molt que 
hagi dit el que ha dit vostè, senyora Veray, li asseguro que ho lamento moltíssim. 
 
I ara si els sembla, passem a la votació d’aquesta moció ciutadana. 
 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del 
Grup Municipal del Partit Popular la moció que presenta la Federació d’Associacions 
de Veïns per Girona referent a donar suport a l’Ajuntament de Girona perquè apliqui 
les solucions definitives amb l’objectiu que es compleixin totes les mesures de 
seguretat de l’estació i al túnel del tren d’alta velocitat de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
  
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
14. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  CUP-CRIDA  PER  GIRONA  sobre  
el futur de l'entrada Sud 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
L'entrada a Girona pel sud viurà, en els propers mesos i anys, tot un seguit de 
transformacions urbanístiques que modificaran substancialment aquest sector de la   
ciutat. Es tracta d'operacions com la desaparició del Centre Verd, la construcció  de  la  
nova  Clínica  Girona,  la  proposta  d'habilitar  la  nau  de  l'antiga fàbrica Simon com a 
centre educatiu, o les obres d'Hipercor a la plaça Salvador Dalí, entre d'altres. Tot de 
canvis a l'entorn d'una columna vertebral, la carretera Barcelona, que des de fa anys 
demana una rehabilitació tant per la problemàtica de l'amiant com per la seva 
antiguitat. 
 
D'aquesta  manera,  Girona  encara  l'inici  d'un  procés  que  té  pendent  des  de  fa 
anys com és la reordenació i el desenvolupament de la seva entrada sud, i és per  això  
que  aquestes  operacions  no  poden  ser  tractades  com  a  simples actuacions 
urbanístiques aïllades. L'Ajuntament ha de prendre la iniciativa per tal que,  com  a  
ciutat,  puguem  debatre  i  definir  com  volem  que  sigui  en  el  futur aquest accés a 
la ciutat. 
 
En  aquest  sentit,  és  evident  que  aquestes  operacions  urbanístiques  generaran 
noves necessitats i reptes al sector. Temes  com  la  mobilitat,  la  connexió territorial  
amb  el  barri  de  Sant  Narcís,  la  conveniència  de  nous  equipaments municipals,  
els  espais  naturals o la planificació  dels  centres  educatius,  entre d'altres, hauran de 
ser debatuts juntament amb la qüestió del desenvolupament urbanístic. 
 
D'altra banda, la importància estratègica de l'entrada sud, com un dels principals eixos 
d'accés a Girona, demana un plantejament de ciutat, que necessàriament s'haurà de 
fer compatible amb l'atenció de les principals demandes i necessitats veïnals d'un 
sector que històricament ha patit importants dèficits en matèries com els equipaments, 
la mobilitat i la connexió territorial. 
 
En  definitiva,  cal  que  Girona  afronti  sense més dilació el disseny de la  futura 
entrada sud, i que ho faci amb visió estratègica de ciutat, des d'una perspectiva 
integral, i de forma oberta, amb diàleg i participació veïnal. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida  per  Girona  proposa  al  Ple municipal 
d'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Celebrar,  abans  de  finalitzar  el  primer  semestre  de  l'any  2017,  una 
audiència pública per exposar al veïnat de l'entorn de l'entrada sud, i al conjunt de la 
ciutadania, l'estat actual de la qüestió i els reptes i possibilitats de futur; 
 
SEGON.-  Elaborar,  durant  l'any  2017,  un  pla  d'actuació  per  a  l'entada  sud,  en 
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què  es  defineixin  de  manera  integral  i  consensuada  les  actuacions  municipals 
previstes al sector en els propers anys; 
 
TERCER.-  Crear  una  taula  de  seguiment  sobre  l'entrada  sud,  amb  participació 
d'associacions i els diferents agents implicats, que es reuneixi periòdicament per 
conèixer l'estat dels diferents projectes i deliberar sobre les qüestions relatives a la 
seva execució. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presienta): Qui defensarà aquesta proposta? 
Doncs, el senyor Salellas. Endavant, si us plau. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Clínica Girona i la construcció d’aquesta i l’enderroc de les naus que ara mateix es 
troben abandonades –és que hi ha una mica de fressa, eh?, però bé...–, com deia, 
Clínica Girona, la construcció de la nova Clínica Girona i l’enderrocament de les naus; 
la modificació de la plaça Salvador Dalí i del centre comercial que existeix; el gran 
debat sobre la mobilitat ja existent a l’entrada sud, així com dels centres educatius, 
una part de la qual hem tingut a dos punts anteriors; què passarà amb les zones 
verdes previstes en el planejament, algunes de noves i d’altres ja existents; què farem 
amb la carretera Barcelona, que com bé sabem, doncs, té un problema que és el de 
l’amiant, que ens incumbeix a tots i que també és un problema que fa massa temps 
que dura i que s’hauria d’afrontar, i finalment, quins equipaments tenim, volem i 
tindrem per a un dels espais, el sud de la ciutat, que més ha crescut en els últims 
anys, que més creixerà segurament i que més demandes i necessitats té. 
 
He citat, si no m’equivoco, fins a set temes importants, claus i cabdals d’una zona de la 
ciutat que afecta quatre o cinc barris: Sant Narcís, l’Avellaneda, Palau, Sant Pau… I, 
precisament, sobre això és el que va aquesta moció. La moció que presentem com a 
CUP és que en un moment com l’actual i amb tots els reptes que tenim endavant, 
creiem que el que toca és afrontar-los de forma col·lectiva i participativa, que aquest 
no és un debat exclusivament tècnic que s’hagi de fer en base a uns plànols, no és un 
debat exclusivament de l’equip de govern, ni tan sols d’uns quants veïns, sinó que és 
un debat que hem d’afrontar tots col·lectivament, participativament i sabem o sabent 
on volem situar en tots els àmbits que he anat dient el barri i l’entrada sud de la ciutat 
en els propers deu i quinze anys. 
  
Perquè no ho podem fer únicament a cop del que volen les empreses, que és el que 
ha passat, ja ho hem dit abans: la reestructuració de la carretera Barcelona s’ha fet en 
base a necessitats d’una clínica; el tema de la plaça Salvador Dalí, sabem que també 
s’ha fet d’una manera, diguéssim, similar. I, per tant, el que cal és que ho afrontem 
d’una forma, com deia, més participativa, col·lectiva, comunitària, com ho hem fet, per 
exemple, en el barri de Sant Narcís, amb el pla integral, que demà hi haurà la primera 
reunió. És el que demanem, obrir aquest debat, fer-ho conjuntament, definir les 
prioritats, parlar de a quins punts posem l’acció pública i l’acció política.  
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I per això, plantegem que abans que s’acabi, diguéssim, aquest primer semestre fem 
una audiència pública per situar tots els punts sobre les is en cada un d’aquests temes 
i posteriorment fem un pla d’actuació conjunt per a aquesta entrada en què de forma 
integral i consensuada definim les actuacions municipals. Unes actuacions i un pla 
que, evidentment, hauran de constar d’una taula de seguiment que controli el que es 
fa. 
 
Creiem que és una proposta, i així la vam plantejar, que era assumible o compartida, 
simplement compartida per tothom. Us la vam fer arribar a tots els grups fa molts de 
dies per si hi volíeu fer esmenes, si hi volíeu incorporar punts. I, per tant, entenem, 
davant del silenci, doncs, que avui el que ens trobarem és unanimitat per part de tots a 
l’hora de desenvolupar aquesta proposta que, com deia, ens interpel·la a tots i ho fa 
des d’una perspectiva participativa i col·lectiva. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup no 
donarà suport a la moció, senyor Salellas. No hi votaré en contra, ens abstindrem, 
perquè podem compartir la seva preocupació pel que ha de ser l’entrada sud de la 
ciutat. Però sí que és veritat que aquest projecte de millora, rehabilitació, reformulació 
de l’entrada sud de la ciutat no és una cosa nova ni d’avui ni d’ahir, sinó que fa anys, 
doncs, que n’estem parlant, que l’hem debatut en el plenari d’aquest Ajuntament en 
relació amb allò que crèiem que caldria fer. N’hem parlat, si més no, nosaltres, quan 
hem tingut converses amb l’equip de govern en les diferents negociacions sobre altres 
temes, com poden ser ordenances, pressupostos o fins i tot aquella negociació que 
vam tenir quan el senyor Ballesta havia de ser alcalde amb relació al Ple de cartipàs, 
doncs, vam posar sobre la taula, no?, què havíem de fer amb l’entrada sud.  
 
Hi ha una part que està a exposició pública. Jo suposo que això ja ho coneixen, saben 
perfectament que allà hi ha d’anar un nou institut, que hi ha d’anar la Clínica Girona… 
Ja sé que vostès discrepen de tot el projecte de la Clínica Girona; nosaltres l’hem 
defensat, és més, l’hem treballat perquè fos possible i sigui una realitat, perquè creiem 
que és un encert que es fiqui en aquesta zona de la ciutat. I sí que és veritat que hem 
de parlar, i això jo penso que va ser un dels temes que tots els caps de llista vam 
posar sobre la taula en els debats de les eleccions municipals, què fèiem amb la plaça 
Espanya, què fèiem quan l’estació d’autobusos de la ciutat de Girona –que, per cert, 
vull recordar que hauria d’estar en funcionament des de l’any 2012 i encara no l’hem 
acabada, però d’això ningú es queixa; de l’AVE sí, de l’estació d’autobusos ningú, eh? 
Vull aprofitar per recordar-ho. Doncs, quan la nova estació d’autobusos entri en 
funcionament, la plaça d’Espanya s’alliberarà i, per tant, hem de decidir entre tots què 
fem. 
 
Jo espero que l’equip de govern segueixi respectant allò que vam acordar i que vam 
parlar, que era fer un concurs d’idees, doncs, posar sobre la taula una participació a la 
ciutat per decidir entre tots el que ha de ser. 
 
La reforma de la carretera Barcelona és necessària. I hi ha temes que estan pendents 
des de fa molt, com és el famós col·lector, que no acaba de funcionar i, per tant, quan 
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plou molt a la ciutat, en comptes d’engolir l’aigua l’escup. Sempre se’ns ha contestat, 
cada vegada que hem demanat que s’arregli, se’ns ha contestat que va en relació amb 
tot allò que fem de nou a la carretera Barcelona. Doncs, bé, estem amatents que això 
quan es tingui el projecte definitiu es posi sobre la taula i se solucioni –i jo estic 
convençuda que el compromís de l’equip de govern es manté ferm en aquest sentit. 
Per tant, creiem que no cal crear una altra taula de seguiment, jo penso que tenim 
prous comissions, la Junta de Portaveus…, jo crec que ja tenim prous llocs on podem 
fer seguiment de projectes importants de ciutat, com pot ser l’entrada sud de la ciutat 
de Girona. El que cal és voluntat política per tirar endavant el projecte i voluntat política 
per fer el seguiment. No calen moltes taules; cal voluntat política, i jo el que demano és 
aquesta voluntat política a l’equip de govern. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez… 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. Indiscutiblemente, 
la entrada en Girona por carretera Barcelona es una vergüenza; nuestra ciudad no se 
puede permitir esta bienvenida a sus ciudadanos ni a los visitantes en las condiciones 
actuales de dicho acceso. 
 
Debemos decir basta a la dejadez con la que se ha gestionado la zona. Hace falta una 
actuación rápida y sobre todo definitiva. El abandono de una Girona que no es la de 
Juego de tronos, las fotos o los catálogos de ayuntamiento es tan triste como real. 
 
Podemos decir que este Ayuntamiento ha tenido claramente otras prioridades más que 
la zona de carretera de Barcelona en su sector sur. La construcción y mejora que se 
irá produciendo los próximos meses deben empezar a dignificar la entrada a Girona y 
el punto por donde entran más vehículos cada día y la cara de nuestra ciudad a ojos 
de turistas y ciudadanos. 
 
Desde nuestro grupo municipal, tenemos el compromiso de la mejora de la ciudad en 
todos sus barrios y calles. La iniciativa del Ayuntamiento y la vecinal deben ser ejes 
fundamentales a la hora de decidir cuál es el presente y futuro a medio y largo plazo 
de la principal vía de entrada a nuestra ciudad. Se debe hacer rápido y se debe hacer 
bien. No se puede perder un segundo. Son muchos los años de abandono acumulado 
que han convertido lo que debía ser la gran avenida de entrada a la ciudad en una 
triste regeneración del Bronx de los años ochenta. 
 
Hagámoslo ahora y hagámoslo bien. El Grupo Municipal de Ciutadans apoya en todos 
los puntos la moción hoy presentada sobre el futuro y presente de la entrada sur. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup hi 
votarà a favor; hi votarà a favor, perquè creiem que és necessari aquest debat, és 
necessari aquest debat pel que fa a l’entrada sud. Jo crec que hem vist diferents 
anuncis en els mitjans en què es parlava de l’entrada sud, però no sé si tinc la 
sensació que la informació ha estat prou clara. És a dir, per una banda, s’ha explicat 
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una sèrie de projectes que un al costat de l’altre sí que tenen a veure amb la carretera 
Barcelona i amb l’entrada sud, però que no han estat pensats conjuntament. És a dir, 
la instal·lació d’uns equipaments comercials a la zona de l’Avellaneda, el fet de 
reconvertir el Centre Verd en un aparcament en superfície, el fet que es construeixi la 
nova Clínica Girona o que es posi l’institut a l’antiga nau de la Simon són coses que 
estan una al costat de l’altra, però que no formen part d’un projecte global, perquè 
aquest projecte global no existeix. L’últim projecte global que es va fer en tot aquell 
àmbit tenia a veure amb el pla ferroviari, amb el Pla especial ferroviari, que, 
evidentment, doncs, ha quedat totalment desfasat. 
 
Per tant, ens caldria repensar tota la zona, no només concretament allò que té a veure 
amb el polígon on es construirà la Clínica Girona, que vull recordar que ni tan sols és 
per tota la part d’aquella zona de naus en abandonament; la Clínica Girona refarà tot 
un tram, però hi haurà tot un altre tram que quedarà tal com està, perquè no se’n 
responsabilitza la Clínica Girona. Aquesta va ser una de les nostres demandes, crec 
recordar, en el primer Ple que vam fer, en què es va portar d’urgència el tema de la 
Clínica Girona. I vam dir que el que calia eren garanties perquè tota aquella franja de 
naus abandonades quedés arranjada. Això no serà així.  
 
A més a més, allà va haver-hi una operació, per dir-ho d’alguna manera, d’urbanisme 
creatiu, en què es va crear un discontinu i la seva zona verda corresponent l’hem 
enviada al Bosc de la Pabordia. I, per tant, aquella zona ja neix coixa, no?, i, per tant, 
no respon a un plantejament general; és simplement una juxtaposició d’equipaments, 
edificacions que aniran apareixent allà. I, a més a més, no s’ha repensat de forma 
global tenint en compte el principal canvi, que és que el viaducte, la via del tren seguirà 
allà on és i, per tant, doncs, que ens talla dues zones de la ciutat que havien d’estar 
connectades i que no ho estaran. 
 
L’urbanisme actual ens planteja reptes, ens planteja reptes de reconnectar, relligar els 
diferents barris de la ciutat; ens planteja reptes de creixement intern a dintre de la 
mateixa ciutat. I, per tant, nosaltres reivindiquem, aprofitem aquesta moció per 
reivindicar, doncs, un nou pla general que s’adeqüi a tots els canvis que la ciutat ha 
patit en els últims anys, que no ens obligui a anar portant modificacions del Pla general 
una darrera l’altra –anem per la 68. Per tant, ens sembla que aquest nou urbanisme té 
a veure amb aquests reptes que plantegem i que ha d’incorporar la participació de 
forma intrínseca. 
 
Avui hem aprovat, per exemple, una modificació del Pla general que deia a la 
memòria… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC_MES): …–sí, acabo–, a la memòria es feia referència, 
doncs, que complíem les mesures de participació. En la majoria de casos, les mesures 
de participació d’una modificació d’un pla general són simplement l’exposició pública; 
per tant, ja és obvi que tots tenim un concepte una mica més elevat del que ha de ser 
la participació ciutadana que un termini d’exposició pública, que, evidentment, hi ha de 
ser. Per tant, estem totalment d’acord que aquesta participació ha de ser el màxim 
consensuada possible amb els veïns i amb la ciutat. I, per tant, hi votarem a favor. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Alcalà… 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Efectivament, el 
carrer Barcelona viurà els propers anys una remodelació molt important. L’alcaldessa 
ja ho va deixar clar a la seva conferència i en posteriors entrevistes als mitjans de 
comunicació, que la conversió del carrer Barcelona és un dels principals reptes que 
encara aquest Govern i una de les prioritats en els dos anys que ens queden de 
mandat. És més, ja ha dit que ha de passar a ser una gran avinguda, i això deixa molt 
clar quina és la intenció d’aquest Govern. 
 
Aquest Govern ja fa temps que va prendre la iniciativa de com ha de ser el carrer 
Barcelona. Com qualsevol decisió urbanística, no poden ser actuacions aïllades, sinó 
que s’han de preveure en línia de futur. I ens sorprenen molt els comentaris que han 
estat fent. 
 
En aquest sentit, es va aconseguir que la Clínica Girona quedés a la ciutat i que 
possiblement es convertirà en la icona a l’accés sud de la ciutat. Nosaltres sí que hi 
donem importància. 
 
Parlem de mobilitat: els recordo que hem anunciat que on actualment hi ha les 
instal·lacions del Centre Verd es convertirà provisionalment en un aparcament 
dissuasiu, els terrenys estan preparats. I la construcció d’aquesta clínica, de l’institut, 
de l’ampliació de l’Hipercor i de les obres del Cassià Costal aniran acompanyades de 
carril bici, amb el qual aconseguirem un tram de carril bici des d’Emili Grahit fins al que 
serà l’aparcament dissuasiu. I en un futur proper també està previst que arribi a 
l’Avellaneda. 
 
Senyor Lluc Salellas, això no és iniciativa? Això és improvisar? Això és pensar en futur 
i connectar barris. I apostar per reconvertir una antiga fàbrica que no era municipal, i 
que tant hem hagut de negociar, en el nou institut que tant necessita aquest sector, 
això tampoc és iniciativa? O aprofitar els canvis que ens demanava Hipercor per posar 
a nivell la plaça Salvador Dalí, què és això? Per mi això és diu iniciativa i projecte de 
ciutat. 
 
Com la ciutadania pot comprovar, en el projecte per reconvertir el carrer Barcelona en 
una gran avinguda, amb espais lliures i equipaments, estem treballant aquest Govern 
des de fa temps, i ho hem accelerat en els darrers mesos. Vostès tot just comencen a 
pensar quan nosaltres ja fa una colla de temps que estem treballant en aquest tema. 
Per tant, no ens parli de tenir iniciativa, perquè qui queda en evidència són vostès.  
 
I és evident que tot el projecte que estem treballant suma en un projecte global. I em 
sorprèn, perquè ja li varen ensenyar el projecte de la Clínica Girona i les actuacions 
previstes. Per tant, crec que els fonaments de la seva moció tenen molt bona intenció, 
però arriben tard i, precisament, el que fan és posar en valor l’enorme feina que està 
fent aquest Govern a la carretera Barcelona. També els tècnics, perquè l’Àrea 
d’Urbanisme no pensa en els propers tres, quatre, cinc anys, sinó que va més enllà. 
 
Un reconversió urbanística d’aquestes característiques i d’aquesta envergadura no es 
treballa d’avui per demà, marcant calendaris, sense criteris i proposant gairebé un 
procés participatiu. Sé que aquesta és la seva manera d’entendre la política, amb 
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calendaris que són un brindis al sol i amb assemblees permanents. Però creguin-me 
quan els dic que un projecte com aquest és d’una complexitat política i tècnica molt 
elevada. I que parlem amb el territori, que no es pot resoldre a cop de moció; el 
projecte global de carretera Barcelona ja està fet i els resultats els podran començar a 
veure en els propers mesos. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Per tant –acabo–, votarem que no a la seva moció. 
I ens alegra que compartim les reflexions sobre la importància estratègica de la 
carretera Barcelona i de la rellevància dels canvis que s’hi han de fer. Nosaltres fa 
temps que ho sabem, ja hi hem reflexionat i continuarem fent-ho. N’hem parlat i hem 
copsat també l’opinió pública. I ho tirarem endavant. Però no podem compartir ni 
terminis ni mecanismes de decisió que l’únic que aconseguirem al final és no defensar 
els interessos de tota la ciutat. 
Com a equip de govern d’aquest Ajuntament, tenim l’encàrrec… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Acabi, si us plau. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): …de tirar endavant aquest projecte de manera 
sensata. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Primer, gràcies als 
grups que hi votaran a favor. 
 
Vostès tenen un problema, és que viuen en el seu món, a un nivell preocupant, perquè 
resulta que si vostès parlessin amb els veïns i les veïnes, cosa que nosaltres hem fet, 
s’adonarien que de projecte col·lectiu coordinat, treballat i participatiu no n’hi ha cap. 
Potser està en el seu cap, senyor Alcalà, però a nivell de carrer no n’hi ha cap, ningú 
l’ha vist.  
 
Que jo hagi vist el projecte de reparcel·lació de la Clínica Girona –per cert, em va 
costar tres setmanes aconseguir-ho tot i ser regidor; em va costar tres setmanes 
aconseguir-lo, senyor Alcalà, i no entenc per què no està penjat en el web de 
l’Ajuntament, per exemple. (Veus de fons.) Ah, no? Això són facilitats participatives, 
senyor Alcalà? Això és el seu model? El seu model és el que vostè ho decideix tot i no 
ho consulta amb ningú. No pot fer un procés participatiu, una auditoria, un espai on la 
gent puguem participar? Ja sé que vostès són els de decidir-ho tot en un despatx i 
poca gent. Però no…  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Acabi, si us plau. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): …no és el model ni que defensem 
nosaltres ni que defensa molta gent. Per cert, vostè no ha parlat ni d’equipaments del 
barri ni de què pensa fer amb les zones verdes ni de quin projecte de mobilitat a mitjà 
termini té per a tota l’entrada sud. I podríem anar fent. I no ho ha fet, perquè no té un 
projecte… 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Acabi, si us plau. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): …i el més vil de tots és que no vol 
fer-lo i no vol fer-lo participativament i això per nosaltres és molt greu. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, podem passar, si de cas, 
a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra del Grup Municipal Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup 
Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, i els vots a favor del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, la moció 
presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona sobre el futur de l’entrada sud. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
  
 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

Vots en contra: 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
15. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  ERC-MES  per  tal  de  reformar  el 
reglament  del  Consell  Municipal  d'Educació  (CEM),  a  fi  de  promoure  la 
participació i fer-lo més operatiu. 
 
El  Consell  Municipal  d'educació  es  va  crear  el  31  de  març  de  1989  per  tal  de 
coordinar i dinamitzar la comunitat educativa de la ciutat en un espai comú de trobada 
de tots els sectors, tal com s'esmenta en l'actual reglament. 
 
El reglament, com a document viu, es va revisar, aprovant-se la reforma en el Ple de  
10  de  novembre  de  2014. El  repte  principal,  tal  com  s'esmenta  en  el reglament 
vigent, és aconseguir la màxima participació de tots els sectors, obrir més espais 
d'intervenció i col·laboració, millorar la visibilitat del consell en tots els àmbits educatius 
de la ciutat i procurar que tothom se senti partícip de l'educació a Girona. 
 
Igualment en el seu article primer es defineix com un òrgan de consulta  i participació, i 
també d'assessorament i proposta, sobre qualsevol tema relacionat amb 
l'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial del municipi de Girona. 
 
Entre  les  funcions  que  desenvolupa  s'esmenta  que  ha  d'ésser  consultat  pel 
Departament de la Generalitat i pel Consistori sobre diferents matèries relatives al món 
de l'educació. A tal efecte, aquest òrgan pot demanar informació, prestar la funció 
assessora que se li demani per part de l'Administració corresponent i emetre informes i 
propostes d'acord amb l'àmbit de competències reconegudes en aquest reglament. 
 
Doncs  bé,  creiem  que  aquest  òrgan  està  travessant  una  crisi  tal  com  ja  es  va 
posar de manifest en la comissió permanent del mateix consell. I no tant perquè la 
presència a les reunions de les diferents comissions sigui minoritària, ans el contrari, ja 
que com s'ha constatat en la memòria del curs passat i pel que hem viscut en les 
d'aquest curs, l'assistència cada cop és major. 
 
El  que  succeeix,  al  nostre  parer,  és  que  una  bona  part  de  la  feina  de  debat  i 
discussió no porta a cap resultat concret, generant un desencís  entre  les persones  
que  hi  dediquen  temps  i  esforç.  Sabem  que  el CEM  és  un  òrgan consultiu,  però  
creiem  que  si es  treballa  amb  la  intensitat  que  han  treballat algunes  comissions,  
les opinions i recomanacions  que  fa  aquest  òrgan  no haurien de ser vinculants 
jurídicament, però políticament sí que haurien de tenir un pes molt rellevant. 
 
Per altra banda, volem recalcar la manca de resposta a algunes de les peticions 
formulades  pel  CEM,  que  contenen  dades imprescindibles per a què l'òrgan pugui 
desenvolupar la seva tasca. Un exemple són  informacions relatives al procés 
deliberatiu per a la planificació educativa de la ciutat. Sense dades sobre els criteris 
que utilitza el Departament per determinar l'alumnat amb Necessitats Educatives 
Especials (NEE), per exemple, la comissió que estudia aquest tema no  pot  realitzar  
amb garanties la feina encomanda. Les dades sobre  oferta educativa, matriculació i 
similars o no arriben a temps o directament no arriben. I és molt difícil planificar sense 
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dades, tasca que és l'encomanada a la comissió de planificació. 
 
Igualment ens preocupa extraordinàriament el fet que aquest any, en el procés de 
renovació d'una part dels membres, de les 10 vacants destinades a alumnes, 
únicament s'han presentat dos candidats, és a dir que restaran 8 places vacants, les 
mateixes que ja hi havia fins ara. I de les 4 vacants destinades al professorat, 
únicament s'ha presentat una candidatura, mentre que en el sector de mares i pares 
d'alumnes hi ha tantes vacants com candidats. I recordem que el repte que fixava 
l'actual reglament del CEM era aconseguir la màxima participació de tots els sectors. 
 
Per tant entenem que tal com es va reflexionar a la comissió permanent del CEM cal 
redefinir aquest òrgan per tal que es produeixi un canvi de rumb que passaria 
fonamentalment per empoderar el mateix, de  forma  que els grans debats educatius 
de ciutat fossin promoguts i liderats pel CEM, tals com la zonificació, les estratègies 
per treballar en l'ensenyament formal i no formal, la planificació escolar, etc. I que 
caldria garantir que les diferents comissions puguin treballar amb les dades 
sol·licitades al Departament d'Ensenyament. 
 
I creiem que tal com es va comentar a la comissió permanent del CEM, això s'ha 
d'iniciar amb una reforma profunda del reglament que faciliti l'entrada a col·lectius 
implicats en l'educació i ara amb poca o nul·la representació com sindicats 
d'estudiants, moviments de renovació pedagògica, entitats que treballin en l'àmbit de 
l'educació no formal, etc. 
 
Al  seu  torn,  aquesta  reforma  en  profunditat  s'hauria  d'iniciar  a  partir  dels 
membres  actuals  del  CEM,  ampliant-ho  amb  aquells  membres  de  la  comunitat 
educativa, de renovació pedagògica, estudiants i entitats que treballin en la formació 
formal o no formal que hi vulguin participar. 
 
Per tot plegat, es proposa al Plenari l'adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Recolzar  i  potenciar  la  proposta  de  la  comissió  permanent  del  CEM  per  tal 
d'iniciar una reforma en profunditat del reglament d'aquest òrgan, que contempli entre 
altres aspectes les funcions i membres que composaran aquest òrgan. 
 
2. Empoderar  la  comunitat  educativa  a  través  de  la  seva  participació  activa  i 
eficaç al CEM com a òrgan que promou i coordina els grans debats educatius de 
ciutat. 
 
3. Que aquesta tasca es dugui a terme durant l'any en curs i es porti a aprovació del 
Ple com a màxim el desembre de 2017, calendari que ja estava en estudi en la 
comissió permanent. 
 
4. Fer  arribar  aquests  acords  a  la  Presidenta  d'aquest  òrgan  i  al  Departament 
d'Ensenyament. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la moció 
número 15. Qui la substanciarà? Sí, el senyor Albertí? 
Endavant. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Com ja 
coneixen, el Consell Escolar Municipal es va crear el 31 de març de l’any 1989 per tal 
de coordinar i dinamitzar la comunitat educativa de la ciutat en un espai comú de 
trobada de tots els sectors educatius, tal com esmenta l’actual reglament. 
 
Al llarg de més de trenta anys que porta en funcionament, ha estat un òrgan de debat i 
reflexió sobre temes educatius centrant-los en la ciutat de Girona. Molts docents, 
alumnes, membres de les AMPA dels centres gironins i pedagogs han fet al llarg 
d’aquests anys valuoses aportacions sobre temes d’innovació pedagògica, planificació 
escolar i altres. 
 
Però tot i que el reglament va ser modificat l’any 2014, per adequar-lo a la LEC 
fonamentalment, entenem que actualment aquest òrgan està travessant alguna 
problemàtica, tal com es va posar ja de manifest a la Comissió Permanent del mateix 
Consell, i no tant perquè la presència a les reunions de les diferents comissions sigui 
minoritària, ans al contrari, ja que com es constata a la memòria del curs passat, i pel 
que hem viscut durant aquest curs, l’assistència cada cop és major. 
 
El que succeeix, al nostre parer, és que una bona part de la feina de debat i discussió 
no porta cap resultat concret, generant un desencís entre les persones que hi 
dediquen temps i esforç. 
 
Sabem, coneixem i prou bé que el CEM és un òrgan consultiu, però creiem que si es 
treballa amb la intensitat amb què s’estan treballant en algunes comissions, les 
opinions i recomanacions que fa aquest òrgan no haurien de ser vinculants únicament, 
però sí políticament haurien de tenir un pes molt més rellevant. I és que, entre altres 
aspectes, s’ha remarcat, ja la mateixa comissió permanent del CEM, una manca de 
resposta a alguna de les peticions que hem formulat, peticions adreçades al 
Departament d’Educació sobre les dades imprescindibles per al treball d’alguna 
comissió, com la de planificació o altres que són bàsiques per estudiar el fracàs 
escolar, com la que vàrem adreçar igualment al Departament d’Ensenyament sobre els 
criteris que determinen l’assignació dels alumnes amb necessitats educatives 
especials. Que vàrem formular l’octubre d’aquest any passat, el 2016, i que a hores 
d’ara encara no tenim resposta.  
 
Igualment, ens preocupa extraordinàriament un fet: que aquest any en el procés de 
renovació d’una part dels membres, de les deu vacants destinades a l’aprovació dels 
alumnes, únicament s’han presentat dos candidats. És a dir, que restaran vuit vacants, 
les mateixes que hi havia fins ara. I de les quatre vacants destinades a professorat, 
únicament s’ha presentat una candidatura. Mentre que en el sector de mares i pares 
d’alumnes hi ha tantes vacants com candidats. I recordem que el repte que es fixava 
l’actual del reglament del CEM era aconseguir una màxima participació en tots els 
sentits. 
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Per tant, aquest tema ja el vàrem debatre a la Comissió Permanent del Consell i 
arribàvem a la conclusió que cal una reforma substancial d’aquest òrgan de debat. I és 
que alguns cops en aquests òrgans cal una sotragada, cal una sotragada per 
revitalitzar aquests fòrums de debat i discussió. I en aquest tema, estic convençut que 
tots els grups polítics que formem aquest consistori podem treballar perfectament tots 
alhora per cercar una solució com la que us proposo en aquesta moció, és a dir, cercar 
una solució que, de fet, ja va sorgir en la Permanent d’aquest òrgan en el sentit de 
redefinir-lo per tal que es produeixi un canvi de rumb, que passaria fonamentalment 
per apoderar el mateix, de forma que els grans debats educatius de la ciutat fossin 
promoguts i liderats pel CEM: debats com la zonificació escolar, estratègies per 
treballar l’ensenyament formal i no formal, la planificació escolar, etcètera. 
 
I al mateix temps, que es faciliti l’entrada a aquest consell a alguns col·lectius implicats 
en l’educació que ara tenen poca o nul·la representació. No voldria en aquest moment 
cercar els motius d’aquesta poca o nul·la representació, però alguns d’ells, per 
exemple, no estaven previstos l’any 83, com, per exemple, els sindicats d’estudiants. 
Saben que hi ha dos sindicats d’estudiants. En aquell moment no es va preveure la 
representació i penso que seria important que en aquest moment hi fossin presents. O 
moviments de renovació pedagògica, que sí que se’ls ha fet ofertes, però… Que, bé, 
caldria trobar mecanismes perquè aquestes entitats hi fossin més presents. I entitats 
en les quals tampoc en aquell moment es va pensar, com totes aquelles entitats que 
treballen en aquest moment per l’educació no formal. 
 
No voldria acabar la meva intervenció sense agrair tots els grups, perquè he parlat 
amb tots, si més no l’atenció i l’interès que han mostrat per aquest tema. I, per tant, els 
pregaria, doncs, que votin favorablement la moció. 
Moltes gràcies.  
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ha fet els cinc 
minuts exactes, o sigui que li ho agraeixo, no ha pogut ni sonar el temporitzador. 
Intervencions? Senyora Veray… 
  
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
donarà suport a aquesta moció. Compartim tota l’explicació que ha fet el senyor 
Albertí, que crec que ell millor que ningú ho explica, no? Per tant, jo no reproduiré ja la 
part que ell deia que li preocupava. 
 
Nosaltres, però, ens preocupen més coses del que vostè avui ha plantejat sobre la 
taula. Parlava que el Consell no és vinculant, és un consell consultiu, no és vinculant. 
Jo no sé si la reforma del mateix Consell farà que això canviï –crec que no–, i, per tant, 
al final han reduït tot el que jo deia en una intervenció anterior, que és la voluntat 
política, no?, de tenir en compte allò que sorgeix dels diferents consells, no només del 
Consell Escolar Municipal, sinó dels diferents consells que tenim organitzats i 
constituïts en aquest Ajuntament. 
 
I ens preocupa el compliment que té el Departament d’Ensenyament amb allò que es 
compromet amb la ciutat de Girona, no? Hem començat el Ple parlant, precisament, 
d’educació en relació amb la col·locació de mòduls prefabricats en una zona de la 
ciutat per al nou institut o per a l’ampliació de l’Ermessenda. Tenim pendent la 
construcció de l’escola del Bosc de la Pabordia, que encara està des del primer dia 
amb mòduls prefabricats. No sé si vostè és conscient de les vegades que hem sentit i 
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escoltat el compromís del Departament d’Ensenyament amb la construcció de tots 
aquells equipaments educatius que necessita la ciutat de Girona i a l’hora de la veritat 
aquesta construcció no arriba. Portem diversos anys, i era una de les preocupacions 
de la tinenta d’alcalde, de la senyora Muradàs, en relació amb haver de fer bonys a les 
diferents escoles de la ciutat, perquè, si no, no donàvem abast, per donar cabuda, 
doncs, a la demanda que teníem d’escolarització a la ciutat de Girona. 
 
Per tant, crec que tot això també s’ha de posar sobre la taula. Estem d’acord que cal 
redefinir i cal millorar el funcionament del CEM; cal consolidar el lideratge del Consell 
Escolar Municipal, crec que estem parlant de consolidar lideratges, que els debats que 
es tinguin en el Consell Escolar Municipal sigui el mateix Consell qui els lideri. 
Segurament, si aconseguim això es cobriran les vacants d’una manera molt més 
ràpida i amb normalitat, que vostès es queixava que això no estava passant i que és 
preocupant. I hi estic d’acord, és preocupant.  
 
Per tant, al final jo crec que estem parlant sobretot de consolidar una posició del 
mateix Ajuntament, en aquest cas, en temes d’ensenyament a través del Consell 
Escolar Municipal davant de l’administració que té la competència a l’hora de garantir 
tot el que nosaltres volem que se’ns garanteixi a la ciutat, que, en aquest cas, és la 
Generalitat de Catalunya com a administració, independentment del color polític que la 
governi, eh?, estic parlant d’institució i d’administració. Per tant, consolidem lideratge i 
consolidem posicionament del mateix Ajuntament davant d’aquella administració que 
ha de complir amb la nostra ciutat. 
 
Si aquesta reforma del CEM ens ho dóna, benvinguda sigui. El que sí que nosaltres 
demanaríem, i espero que així sigui, és que treballem conjuntament totes les forces 
polítiques aquí representades i que no sigui una cosa de govern per un costat i 
oposició per l’altre. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? El 
senyor Vázquez… Endavant. 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. Antes que nada 
una consideración: la importancia a la educación baja, no baja como preocupación, y 
así lo demuestran las periódicas encuestas del CIS, pero si baja en la participación 
activa. 
 
Dejémoslo claro, nos la hemos cargado nosotros. La imagen de que aquí nadie hace 
nada mal y que todo depende de un ente superior a quien culpar de todos los males es 
definitiva. Hemos creado una inercia donde todo se puede justificar, incluso nuestra 
inoperancia.  
 
Los malos no son los alumnos ni los padres ni los centros educativos ni los 
funcionarios ni los políticos ni el modelo educativo; los malos somos todos los agentes 
que formamos parte de ello. Quizá choque esta afirmación, pero a pesar de que hay 
mucha gente que se preocupa todavía, todavía hay más gente que se desentiende. En 
una sociedad donde para algunos es más importante la marca y modelo de teléfono 
que uno tiene que la línea del colegio de su hijo o hija o que utiliza más tiempo en 
planificar las vacaciones que en la reflexión sobre la línea educativa de un colegio o 
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una realidad, se deben cambiar muchas cosas, pero para que el mecanismo empiece 
a coger inercias positivas.  
 
Entristece que el mínimo compromiso que deben asumir los alumnos para participar 
en el CEM o que deben destinar los docentes sea un límite alto que no permita cubrir 
las plazas destinadas. Y entendemos, como bien apunta el sentido de la moción, que 
es necesario un cambio, un cambio en el sentido de dotar de ciertas competencias o 
visibilidad. 
 
Debemos agradecer a los actuales integrantes del CEM su compromiso y su 
dedicación, su interés y su constancia. Debemos hacer saber a la comunidad 
educativa y a los alumnos que el CEM no es solo un entorno donde destinas 
esfuerzos, sino también un órgano de consulta y de propuestas. En una sociedad 
acostumbrada a una rápida reacción, a corto plaza y a la acción directa, no podemos 
permitir que un órgano formado por interesados que destinan su tiempo sin más 
objetivo que el de la mejora de sistemas y operaciones queden encallados o se 
sientan desatendidos e infraescuchados. 
 
Recursos y una imagen sólida, contrastada, única y sin diferencias en la educación. 
Apoyamos y apoyaremos todas aquellas iniciativas que permitan una mejora de un 
sistema de calidad, de prestigio y de futuro en la enseñanza, a la que tantos recursos 
destinamos y donde las mejoras son siempre necesarias. 
 
Por tanto, daremos apoyo a esta moción. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Granados… 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Des de la CUP - Crida Girona ja hem manifestat quina és la nostra visió i quines 
funcions podrien ser el si del Consell Municipal d’Educació, el CEM. 
 
Ara ens trobem que el CEM no té poder de decisió, és un òrgan consultiu i els Serveis 
Territorials d’Ensenyament fan poc cas de les seves recomanacions, ben treballades 
des de les comissions des del mateix CEM. Tampoc compta –com ha comentat el 
company Pere Albertí– amb el treball d’educació també del sindicat d’estudiants i 
col·lectius d’educació social que estan exercint a la ciutat. A més, el projecte educatiu 
de ciutat, el PEC, que va quedar totalment anul·lat; el pressupost municipal destinat a 
educació ha anat disminuint any rere any, i l’OME, l’Oficina Municipal d’Escolarització, 
la seva funció que feia d’assessorament i acompanyament a les famílies l’ha deixat de 
fer. 
 
Revisar i reformular el CEM ho veiem fonamental perquè sigui més representatiu de 
tots els agents educatius de la ciutat. Ha de ser un òrgan amb poder de decisió, un 
espai de coordinació entre diferents nivells educatius, l’òrgan que vehiculin les 
decisions que hem de veure en educació de la ciutat. A la ciutat passen moltes coses 
a nivell educatiu, i ho hem vist en aquest curs; el CEM no pot estar al marge 
d’aquestes situacions, com la segregació en els espais dels centres encara amb 
barracons, en cicles formatius i curs d’educació d’adults, mobilitzacions estudiantils… 
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La bona feina de la gent, amb el seu esforç, traient hores personals, ha de participar 
dels resultats polítics. Per tant, votarem a favor d’aquesta moció que presenten les 
companyes i companys d’Esquerra-MES perquè pretén revisar i reformular el CEM. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la senyora 
Muradàs… 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Tal com 
s’indica a la part expositiva d’aquesta moció i en el primer punt de l’acord d’aquesta, la 
Comissió Permanent, a la seva acta del 29 de setembre, recull que hi ha unes quantes 
feines a fer durant el curs: la primera seria una revisió a fons del que és i del que ha de 
fer el Consell. I tot i que la participació ha pujat en els darrers anys, cal revisar els 
objectius i el futur del Consell, i es farà a partir d’una anàlisi de les diferents debilitats, 
fortaleses i oportunitats, que ja s’havia començat a fer a finals del curs anterior. 
 
A l’acta del 13 de desembre del 2016, també es treballa, en aquesta Comissió 
Permanent, únicament centrats en el debat de l’anàlisi del buidatge d’aquest estudi de 
tots els membres de la Comissió Permanent i les debilitats, les fortaleses i les 
oportunitats que cadascun dels seus membres han anat analitzant. I que tots veiem 
que tenim per endavant, sent-ne molt conscients tots els seus membres, que cal una 
revisió del reglament, més enllà de la revisió normativa –com ja ha dit el senyor 
Albertí–, que ja es va fer en el seu moment gràcies a la inestimable ajuda del senyor 
Casado, i al qual vull fer un agraïment avui aprofitant aquesta intervenció. 
 
Aquesta revisió del reglament és necessària per afavorir la màxima participació, 
enfortir, com també ja recull la moció, el mateix Consell, les seves propostes i actuar 
de manera més preventiva i proactiva, com també ja va ser una de les propostes que 
van sortir de la Comissió Permanent. 
 
Conclou, aquesta reunió del 13 de desembre, que hi ha tota una sèrie de propostes 
d’actuació que hem de portar a terme, tal com recull la moció. Intentarem fer-ho dins 
d’aquest any. 
 
Hem de recordar però que actualment en el Consell Municipal d’Educació hi ha tres 
comissions o taules de treball; no hi ha només la de planificació, sinó que hi dues 
taules més que estan treballant. I tal com també es recull a la moció, s’observa dins de 
la memòria, un increment de la participació a aquestes taules, justament perquè s’ha 
obert al màxim de participació dins d’aquesta, tot i que cal aquesta revisió i aquesta 
redefinició. 
 
Quant a les dades i a la sensació de ser més escoltats, la Comissió de Planificació és 
la que té més debilitats –això sens dubte–, derivades de les mateixes competències 
que la llei estableix en l’àmbit d’educació per als ajuntaments i per al món local. 
 
Entenem aquesta moció en un sentit absolutament propositiu, de recolzament i 
d’impuls a la direcció i objectius que s’ha marcat la Comissió Permanent, i que és 
positiu aquest reforç des del mateix Ple. Tenint en compte però que cal afavorir 
aquesta participació de la màxima quantitat d’entitats, tal com es recull, hem de ser 
conscients, això sí –i també és una de les recomanacions que van sortir a la mateixa 
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Comissió Permanent– quines són les pròpies limitacions i els límits que marca la llei 
actualment. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí… 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltíssimes gràcies a tots els grups polítics 
pel seu posicionament. Em sembla que avui no és, diguem-ne, una victòria d’un grup 
polític; és una victòria del consistori, de tots plegats. Em sembla que aquí tots plegats 
hem posat sobre la taula –perquè a aquest plenari de tant en tant debatre proposicions 
com aquestes és important–, hem posat sobre la taula un posicionament: tots estem 
d’acord que cal apoderar aquesta institució, cal reformar-la.  
 
I només un petit recordatori, si votem tots favorablement a la moció, és un compromís, 
és un compromís polític que quedarà signat per tots que això ha de tirar endavant, que 
volem que les decisions… –com deia la senyora Veray–, que hem de consolidar el 
lideratge en aquest CEM, i que les decisions si bé no són vinculants, és veritat, però sí 
que han de ser vinculants per a nosaltres, com a representants polítics. Han de ser 
vinculants, és a dir, han de tenir un pes polític important. 
 
Agrair-los a tots novament la seva votació. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació d’aquesta moció.  
Vots a favor de la proposta? 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana-MES per 
tal de reformar el reglament del Consell Municipal d’Educació a fi de promoure la 
participació i fer-lo més operatiu.  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ:  

Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
 
16. Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES Girona en relació a Girona, 
ciutat gay-friendly. 
 
Aquesta  proposta  es  retira  de  l'Ordre  del  Dia  a  petició  del  grup  que  la 
presenta. 
 
Les  ciutats  gay-friendly  són  ciutats  on  es  dóna  un  tracte  respectuós  cap  al 
col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), en la forma 
d'empara legal, acceptació social, oportunitats econòmiques i d'oci. A pocs quilòmetres 
de Girona hi ha el que la popular pàgina web Wowtravel considera la cinquena  ciutat  
més  liberal  del  món  en  aquest  aspecte:  Barcelona.  Un  teixit social i turístic 
integrador envers la comunitat LGTBI atrau, aproximadament, un milió  de  visitants  
anuals  a  la  capital  catalana,  amb  una  despesa  total  de  892 milions d'euros 
segons Turisme de Barcelona. Cal tenir en compte que a nivell mundial el turisme 
LGTBI representa un 10% del flux de viatgers i un 15% de la despesa turística, sent el 
segment del turisme que més creix segons la OMT. 
 
Al seu torn, i a nivell de demarcació, Girona té la segona major oferta LGTBI de 
Catalunya.  Tot  i  així,  des  d'un  punt  de  vista  institucional,  i  a  diferència  d'altres 
ciutats de la província com ara Blanes, la capital gironina encara no s'ha declarat ciutat  
gay-friendly,  una  denominació  que  s'associa  al  foment  d'un  model  social basat en 
el respecte a la diversitat i que al mateix temps és un reclam turístic per a la comunitat 
LGTBI. En el cas de Blanes, parlem senzillament d'una declaració aprovada pel ple de 
l'Ajuntament, que tot i no ser de caràcter vinculant, posa en relleu el compromís del 
consistori i del poble amb la inclusió sexual. 
 
El grup ERC-MES Girona defensa que aquest segell és el primer pas per fer de Girona 
una ciutat més inclusiva, oberta i atractiva pel públic LGTBI. La situació de  fons  no  
pot  ser  més  favorable:  segons  la  popular  guia  Spartacus,  l'Estat espanyol  és  
l'onzè  país  del  món  més  gay-friendly,  a  l'alçada  de  Noruega, Finlàndia o 
Luxemburg. El cas de Catalunya va més enllà: la pionera Llei 11/2014 del  Parlament,  
que  castiga  la  LGTBifòbia  amb  sancions  que  en  alguns  casos superen els 5000€, 
és coneguda i valorada positivament per la comunitat LGTBI internacional, tal i com es 
posa de manifest en diverses pàgines web del gremi. Addicionalment,  la  Generalitat  
participa  en  l'Associació  Internacional  Lesbiana  i Gai,  i  només  a  Catalunya  
existeixen  una  cinquantena  d'associacions  de  gais  i lesbianes. 
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En definitiva, esdevenir una ciutat gay-friendly és un acte d'obertura i de tolerància  
envers  el  col·lectiu  LGTBI,  una  nova  forma  de  situar  Girona  dins el mapa i  al 
mateix  temps posar-se a l'alçada de la capital catalana i del  país. Girona només 
aconseguirà obrir-se al món si s'obre a tothom. 
 
1. Instar al Parlament de Catalunya a accelerar els treballs per desenvolupar la Llei 
11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 
per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 
2. Impossibilitar qualsevol acció de propaganda d'odi contra el col·lectiu LGTBI en 
exercici de les competències municipals en aquesta matèria. 
 
3. Declarar Girona ciutat gay-friendly. 
4.  En  el  marc  de  la  Taula  de  Promoció  de  la  Ciutat,  i  en  col·laboració  amb  el 
consell LGTBI, iniciar una campanya de sensibilització i difusió d'aquesta iniciativa 
entre els establiments de la ciutat. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I quant a la moció número 16, 
senyora Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): La moció número 16 ha estat retirada. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
17. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-CRIDA PER GIRONA de suport 
als estudiants, Franz i Adrià, represaliats políticament pel desallotjament de Can 
Vies 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
Els  Països  Catalans  estem  patint  una  crisi  econòmica  i  social  molt  profunda  i 
amb  efectes molt durs per al conjunt de la població. Tot i això, cap  dels responsables  
d'aquesta  crisi  ha  assumit  cap  responsabilitat  política  o  penal. Tothom pot veure 
com ni els banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de 
corrupció, han patit una persecució tan dura per part de les institucions judicials com 
l'han patit altres sectors socials. 
 
Actualment,  mig  milió  de  catalans  són  a  les  llistes  de  l'atur.  L'habitatge  és 
inassequible per a molta gent. Els escàndols bancaris i els  desnonaments  per 
impagament de les hipoteques neguen el dret a un habitatge digne… La llista de 
greuges és llarga perquè tot un seguit de drets socials, democràtics i laborals, 
aconseguits gràcies a la lluita i reivindicacions de moltes  generacions, s'estan perdent 
a marxes forçades. 
 
Les   conseqüències   d'aquesta   crisi   econòmica   i   social   també   recauen,   i 
especialment, en els i les nostres joves (un 47,15 d'atur juvenil), col·locant-los en 
situació de vulnerabilitat amb escasses expectatives de millora. Davant d'aquesta 
situació, els nostres fills i filles surten al carrer per manifestar la seva disconformitat, de 
la mateixa manera que en el seu moment ho fèiem moltes de nosaltres que ara 
ocupem càrrecs de representació institucional. 
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En canvi, la repressió policial i judicial s'ha incrementat de forma considerable contra 
totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua 
dels nostres drets nacionals i socials. En són testimoni les víctimes de la repressió per 
l'efecte Can Vies i per altres causes originades en el marc de la dissidència,  com  la  
vaga general  del  29  de  març  o  la  del  14  de  novembre  del 2012, entre altres. 
 
El  que  els  succeeix  a  dos  joves,  en  Franz  i  l'Adrià,  nadius  de  Tiana  i  Reus, 
respectivament, és la prova de la impunitat amb què  actuen les forces de seguretat, 
efectuant detencions aleatòries i  arbitràries, a més de diversos maltractaments. 
 
El 28 de maig del 2014, en Franz  Estartús  Mateo  i  l'Adrià  Aragonés  Piqué, després 
d'acabar les seves classes a la Universitat Pompeu Fabra van dirigir-se al barri de 
Sants, per manifestar-se contra el desallotjament de Can Vies. Ja era la tercera 
jornada consecutiva de mobilitzacions a Barcelona i arreu dels Països Catalans per 
frenar l'enderrocament del centre social. A més, s'ha de destacar que les 
desproporcionades i violentes actuacions del cos de Mossos d'Esquadra en les 
manifestacions anteriors estaven marcant el debat polític, mediàtic i social del moment. 
 
En acabar la manifestació, en Franz i l'Adrià, que s'havien manifestat de forma pacífica  
per  defensar  un  espai  autogestionat  pels  veïns  i  veïnes  del  barri  de Sants, van 
decidir marxar. Tot i això, quan buscaven la manera més còmode de tornar cap a casa 
van ser detinguts de forma arbitrària i aleatòria per agents de la BRIMO dels Mossos 
d'Esquadra, en una nit que es va saldar amb més de 20 detencions. 
 
Un cop detinguts van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del barri 
de Les Corts, on van restar en dependències policials durant tota la nit. Ja feta la 
notificació policial -si bé moltes hores després del seu trasllat-, al matí es va  convocar  
una  concentració  de  suport  a  tots  els  detinguts  a  les  portes  de  la comissaria. 
Els  joves  van  estar  detinguts  3  dies  i  dues  nits  -esgotant  el  temps  legal  que 
podien  estar  retinguts-  i  els  fets  que  descriuen  en  les  seves  declaracions  són 
plens  d'humiliació  i  dolor  sense  tenir  cap  altre  objectiu  que  causar-los  por, 
afectant així la seva integritat física i psíquica. A més, s'ha de subratllar que els 
Mossos d'Esquadra van incomplir els protocols sobre detenció en  diverses ocasions, 
endarrerint la seva declaració en dependències judicials o no notificant la  detenció  als  
familiars  dels  detinguts  fins  moltes  hores  després  que  aquesta s'efectués. 
 
Al cap d'uns mesos de la detenció, es va notificar als dos joves que se'ls acusa dels 
delictes d'atemptat a l'autoritat i desordres públics, enfrontant-se a una pena de  fins  a 
3 anys i mig de presó. Una acusació del tot desproporcionada. L'advocat dels afectats 
considera que és una mesura política, per tal de dissuadir la mobilització popular en 
defensa dels drets socials. 
 
Aquest  procés  judicial,  s'ha  allargat  durant  quasi  3  anys,  ja  que  fins  el  dia  20 
d'Abril  del  2017  els  dos  joves  no  seran  jutjats  a  la  Ciutat  de  la  Justícia  de 
Barcelona. Aquesta lentitud del procés, a més,  comporta un alt cost econòmic - 
despeses  en  advocats-  i  psicològic  -no  poder  fer  plans  de  futurs  per  culpa  de 
l'amenaça de l'entrada a presó- tant per als joves encausats com per als seus familiars 
i amics. 
 
Ens  trobem  en  un  moment  crucial  en  la  història  dels  Països  Catalans.  Les 
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passades eleccions del 27 de setembre de 2015 a Catalunya fan néixer expectatives 
de canvi que exigeixen noves maneres de fer per un país radicalment democràtic i 
profundament compromès amb les persones i els seus drets. 
 
Amb aquesta voluntat constructiva però sense deixar de denunciar amb contundència 
el tracte ignominiós que reben les encausades pel seu activisme social. 
 
Atesa la necessitat de fer costat als i les nostres joves i a totes aquelles persones  que 
legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la protesta, la dissidència i les 
reivindicacions socials i democràtiques. 
 
Pels motius exposats proposem al Ple de l'Ajuntament de Girona l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria 
en els processos judicials a persones imputades per dissidència  i activisme polític. 
 
SEGON.- DEMANAR a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i 
estatal que aturin la repressió indiscriminada i arbitrària  contra aquells sectors socials 
que lluiten per una societat més justa. 
TERCER.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control 
exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves actuacions. 
 
QUART.- DECLARAR que el Ple de l'Ajuntament de Girona demana l'absolució d'en 
Franz Estartús Mateo i l'Adrià Aragonés Piqué perquè se'ls considera represaliats 
polítics, ja que es van manifestar pacíficament en defensa d'un espai autogestionat. 
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al govern de 
l'estat espanyol i al Grup de Suport a en Franz i l'Adrià. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a la moció número 
17. En aquest cas la defensarà el senyor Salellas. 
Endavant, si us plau. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Lluc Salellas i Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
No sé si se’m permetrà, però a mi el que m’agradaria és poder destinar poc temps en 
la intervenció inicial i, llavors, si hi ha preguntes, poder respondre. Si no és permès, no 
passa res. 
 
Però, bàsicament, aquesta és una moció que presentem fruit d’una campanya nacional 
que s’està fent en suport de dos activistes socials i estudiantils, com són en Franz i 
l’Adrià, que com a persones actives van participar en unes mobilitzacions que, com bé 
deuen recordar, es van fer en defensa del centre social i autogestionat Can Vies, de 
Barcelona. I que, posteriorment, i sense motiu, des del nostre punt de vista i des de la 
campanya de suport perquè això passés, doncs, van ser detinguts i retinguts durant 
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tres dies a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i ara afronten un procés 
judicial que, des del nostre punt de vista, no té cap mena de sentit ni de fonament.  
 
I per això, entenem que és un tema que podem compartir entre tots o que ens 
agradaria que poguéssim compartir, doncs, el que plantegem és que aquest 
Ajuntament es posicioni al costat d’aquests dos estudiants i activistes per tal que 
puguin ser absolts. Evidentment, no depèn d’aquest Ajuntament que siguin absolts, 
però sí expressar el suport a aquestes dues persones perquè se sentin acompanyades 
en aquest procés, que a finals d’abril tindrà data de judici. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Efectivament, ha sigut prudent 
amb el seu temps, jo crec que sí que es pot tenir en compte. 
Alguna intervenció? Senyora Veray… Endavant. 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Jo també aniré molt ràpid, però no li faré cap 
pregunta, eh?, senyor Salellas, directament li diré que nosaltres votarem en contra de 
la seva moció, d’entrada, pequè encara no he entès ben bé com a l’Ajuntament de 
Girona estem debatent una moció d’un tema de Barcelona; suposo que a l’Ajuntament 
de Barcelona ja debaten de tot el que han de fer.  
 
D’entrada, tampoc estem i podem compartir la seva exposició de motius ni quan 
qualifiquen, doncs, de repressió indiscriminada i arbitrària ni tampoc de manifestacions 
pacífiques, quan vostè sap perfectament els greus incidents que va haver-hi. No crec 
que sigui pacífic atacar i cremar retroexcavadores, aixecar barricades, atacar seus 
d’entitats bancàries, fins i tot atacar una seu de Convergència Democràtica o cremar 
un furgó de TV3. No crec que això tingui res a veure amb ser pacífic, més aviat tot el 
contrari; per tant, que la justícia determini quina és la pena que ha de caure a les 
persones que van actuar d’aquesta manera. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola… Endavant.  
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Vostès, per sort, no saben 
què és ser represaliat a l’època actual. Senyor Salellas, vostè com a molt potser ho ha 
pogut llegir en algun llibre o ho ha pogut veure en un documental, però de veritat que 
en aquest país no existeix avui en dia això que vostè anomena en la seva moció. 
 
Miri, vostès ens presenten una moció per parlar de temes que no són objecte d’aquest 
Ple ni per competència ni tampoc per localització, senyor Salellas. Miri, nosaltres 
dedicarem molt poc temps a aquesta moció, doncs, des del meu grup impulsem i 
defensem tota acció pacífica, respectuosa amb el dret a la propietat i el dret a la 
«vivenda», defensem facilitar espais públics per a famílies amb dificultats, i encara és 
hora que algú ens hagi de dir que hem desatès necessitats reals d’habitatge o 
habitació. Però no ens vulguin enganyar perquè vostè sap tan bé com jo que a Can 
Vies no va d’això: ocupació d’un espai, quinze mesos de negociació, aldarulls, 
desperfectes per valor de 415.000 euros. Pèssima imatge, senyor Salellas. 
 
Vostès de debò consideren que fets com aquells poden tenir algun tipus de 
justificació? Perquè nosaltres segur que no. 
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Està clar, no obstant, que qui organitza un setge al Parlament i després aconsegueix 
que es retiri l’acusació particular facilitant el poder a un vell conegut de la casa potser 
s’acaba pensant que al final té dret a tot. 
 
Qüestionar la feina dels Mossos d’Esquadra i posar ombres de sospita o dubtes sobre 
la seva actuació és un comportament indigne, senyor Salellas; no són ells qui van 
muntar barricades, no són ells qui van cremar contenidors o vehicles, no són ells qui 
llançaven pedres i altres objectes ni qui van fomentar les agressions. 
 
Vostès saben quin serà el resultat d’aquesta moció i la faran servir una vegada més 
per tenir alguna cosa a dir tan bon punt hi hagi sentència.  
 
La sentència serà la que serà, senyor Salellas, i nosaltres li puc ben assegurar que no 
intentarem pressionar absolutament a ningú: els jutges han d’actuar de manera lliure i 
sense coaccions. Tant si la sentència és absolutòria com si és condemnatòria, 
acceptarem el que es dictamini, senyor Salellas, sense segones lectures ni titulars 
intencionats, com acostumen a fer vostès. Vostès accepten les sentències quan els 
són favorables, en canvi, quan els són contràries, no saben altra cosa que fer que 
criticar-les. 
 
Per últim, si realment volen ser honestos amb les seves declaracions, segons les quals 
és un dret fonamental, la protesta, la dissidència i les reivindicacions socials i 
democràtiques, rebutgin tota la violència física i verbal que han patit i pateixen a dia 
d’avui alumnes com els de Societat Civil Catalana a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, alumnes que no ocupen immobles, alumnes que no fan pintades, alumnes 
que no cremen contenidors i cap d’ells pots ser acusat d’agressions als Mossos 
d’Esquadra. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyora 
Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, alcaldessa, i vaig acabant. Recolzi qui es 
manifesta pacíficament amb ordre i sense aldarulls, qui busca el benestar i la 
convivència no d’alguns, senyor Salellas, sinó de tots. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés… 
Endavant. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
s’abstindrà en aquesta moció. Per una banda, perquè ens sembla que estaríem 
segurament d’acord en el fons del que s’hi planteja, però que, en canvi, tots estarem 
d’acord que segurament el tema de Can Vies no seria el paradigma del que hauria de 
ser la lluita no violenta i pacífica. I, per tant, ens costa, doncs, poder estar plenament 
d’acord en el que es planteja en aquesta moció. 
 
No entrarem, evidentment, en el cas de les dues persones que són acusades, les 
quals, evidentment, ja tenen la presumpció d’innocència i el nostre recolzament. Però 
sí que és veritat que a la proposta d’acord es plantegen una sèrie de temes en uns 
termes que en alguns casos, doncs, ens és difícil estar-hi plenament d’acord, no? Per 
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exemple, quan es demana que la Generalitat de Catalunya es retiri com a part 
acusatòria, que entenem que en aquest cas, per exemple hi ha treballadors públics 
que també tenen dret a defensa i que, per tant, la Generalitat és lògic que participi en 
aquest procés judicial. 
 
No compartim que les nostres forces i cossos de seguretat actuïn de forma, doncs, 
emprant una repressió indiscriminada i arbitrària; no podem estar d’acord amb aquesta 
afirmació, perquè, al contrari, seria molt lamentable. Creiem i confiem, doncs, en la 
feina que fan aquests cossos de seguretat. I, per tant, en aquest punt tampoc hi 
podem estar d’acord. 
 
Sí, que estem d’acord, evidentment, que la Generalitat, doncs, ha de fer una feina per 
millorar procediments. Crec que està seguint les recomanacions que li va fer el 
Parlament, que les està introduint, que hi ha hagut canvis en aquest sentit i que segur 
que es poden millorar, evidentment. 
 
I quant als afers de la justícia, doncs, creiem que el més oportú en aquest cas és no 
immiscir-se en els afers judicials i, per tant, deixar que sigui aquesta via la que acabi 
resolent sobre les responsabilitats de les persones a qui es fa referència. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Terés. I 
ara el senyor Ribas. Endavant. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Senyor Salellas, bé, en 
representació de la CUP, em dirigeixo a vostè, és evident, a vegades aquestes 
mocions, com ha dit més d’un cop vostè, ens posen cadascú en el seu costat. 
Evidentment, PDeCAT no defensarà mai la violència per la violència per defensar una 
qüestió. I és així de clar, vull dir…, cadascú té la seva forma d’entendre i pensar –fa un 
moment també ho deia el representant d’Esquerra Republicana que no estava d’acord, 
que no és el paradigma justament aquest cas d’haver-se actuat amb prudència i potser 
de forma pacífica–, però, a més, darrere hi ha un altre problema: sents parlar dels 
veïns d’aquesta zona de Barcelona i estan demanant la zona verda, altres estan 
demanant altres qüestions. És a dir, aquí hi ha un problema molt més de fons allà, i 
tant que demanen vostès el procés de participació, potser convindria aplicar-lo 
justament allà i decidir cap a on han d’anar, respectant l’opinió de tots i cada un dels 
veïns. 
 
El que va succeir aquests dies, com li deia, no és un exemple d’actuació pacífica de la 
defensa d’un pensament i una forma de fer diferent a la que potser, i l’hem de millorar, 
impera. A partir d’aquí, nosaltres, com a equip de govern, no podem donar el vistiplau 
a aquesta moció, però és que, a més, hi ha qüestions que entenem que sobrepassen 
la gestió pròpiament d’aquest Ajuntament i que, evidentment, no donaríem mai el 
suport. A l’opinió arbitrària que fa i generalista envers l’actuar de la policia no li podem 
en absolut donar suport. 
 
I un altre, ens hem cansat de repetir, tant vostè com jo, moltes vegades aquí que 
volem una nova societat de futur, on la separació de poders sigui clara. Aquest 
condicionament a la justícia crec que tampoc és un bon exemple. Perquè anem 
treballant cap a un altre camí i pretendre ara imposar determinades qüestions crec que 



 

109 
 

ens fa mal i ens afebleix, tant a nosaltres com a poble que estem demanant una nova 
forma de fer. Hem de donar exemple en aquest sentit i crec que interferir no és el 
millor.  
 
I m’agafo als comentaris del senyor Terés respecte els funcionaris de la Generalitat, 
evidentment, cal respectar-los i, evidentment, cal garantir. 
 
Per aquest motiu, tot i que compartim moltes coses, millor de la que fem i estem fent, 
però si l’hem de millorar, polítics envers els joves, política envers l’habitatge, fomentar 
totes totes aquestes qüestions, evidentment, però no donar suport a qüestions que 
crec que no realment representen el que està demanant-se darrere d’aquestes 
polítiques. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Ribas. Ja 
ha vist que preguntes poques, per tant, que miri també de ser breu en el temps. 
Gràcies. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, però com que han fet unes 
quantes consideracions al voltant… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Faci, faci. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): …del que volem i el que no volem, 
així que breument… Jo crec s’ha parlat de tres temes: Can Vies, les dues persones i la 
repressió. Breument per aquest ordre. 
 
Can Vies per mi és un exemple de projecte social, cívic, cooperatiu que hi ha hagut al 
nostre país durant molts anys. Aquest és el Can Vies que jo recordo, que jo he estat i 
hi he participat personalment i que m’agradaria que n’hi haguessin vint a la ciutat de 
Girona com Can Vies. Crec que al nostre grup ens encantaria que això fos així. I 
aquest és el projecte que defensaven les persones, totes les persones que es van 
manifestar. 
 
Allà va haver-hi gent, evidentment, que va fer coses o va actuar de manera que 
nosaltres podem no compartir, però el que no podem fer és parlar de Can Vies i referir-
nos únicament als incidents violents que hi van haver. Per cert, la violència com a 
mínim va ser de dues parts, perquè la policia no és que va actuar de forma 
proporcionada, no, es va passar sis pobles, els Mossos d’Esquadra, amb la violència 
que hi va haver. Podríem comentar un conegut de l’afició, que és el senyor David 
Fernàndez, per exemple, que fins i tot va patir per la seva integritat, malgrat ser 
diputat, amb l’actuació dels Mossos  d’Esquadra aquella nit. 
 
Segon tema: aquí estem parlant de dues persones concretes, en Franz i l’Adrià, que 
es van manifestar pacíficament, com ho podria haver fet qualsevol de vosaltres en una 
manifestació, i que ara es troben davant d’aquesta situació, en el judici, que des del 
nostre punt de vista que és totalment desproporcionat i que no existeix fonament 
perquè es trobin en aquesta situació. I per això ho plantejàvem. I com que en altres 
ocasions, nosaltres hi hem votat a favor, amb altres represaliats per la justícia, sí que 
ens hem posicionat conjuntament, entenem que també ho podíem fer aquesta vegada, 
malgrat, doncs, aquesta vegada no serem majoria. 
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I, finalment, sobre la repressió: no, jo ja l’entenc, senyora Pujola, que vostè i el PP i 
una part normalment de l’equip de govern d’aquí sempre han estat al costat dels que 
han ostentat el poder i no han hagut de ser mai dissidents –no han hagut de ser mai 
dissidents–, perquè estan còmodes amb aquesta figura. Però és que jo personalment 
he sigut represalitat polític; jo he hagut d’anar a l’Audiència Nacional, on, per cert, al 
final em van absoldre després d’un any i mig de procés –i com jo molta més gent– per 
cremar una simple foto del rei. 
 
Això ha passat, a la ciutat de Girona; ha passat, represaliats polítics. I continua 
passant. I existeix un fitxer dins dels Mossos d’Esquadra, que és il·legal, per cert, on hi 
ha activistes de moviments socials fitxats i amb cara i a què es dediquen i què fan. Si 
això no és persecució política en el segle XXI… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, si us plau. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): …, ja em dirà què és, senyora 
Pujola. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Podríem passar, 
si els sembla, a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Es desestima, per tant, la 
moció presentada pel grup de CUP - Crida per Girona, amb els vots en contra dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, Partit Popular, integrat per un membre, l’abstenció del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, i el vot a favor del Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la moció presentada 
per la CUP - Crida per Girona de suport als estudiants Franz i Adrià, represaliats 
políticament pel desallotjament de Can Vies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 

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

 

Vots a favor: 

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

Vots en contra: 

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

 
 
18. Moció que presenta el Grup Municipal CIUTADANS GIRONA sobre el foment 
de la mobilitat combinada. 
 
Els  problemes d'expansió urbana, congestió  i  manca  d'espai,  composen  un cercle 
viciós que està ofegant les nostres ciutats i reduint la qualitat de vida en un moment on 
augmenta la demanda de la mobilitat. 
 
Hi ha estudis que indiquen que en 40 anys la població urbana es duplicarà, i les ciutats 
s'hauran d'enfrontar a desafiaments socio-econòmics, logístics i ecològics que 
obligaran a un considerable número d'habitants a desplaçaments de la ciutat a la resta 
de poblacions, maximitzant el volum de trànsit. Avui i en aquest futur que està arribant 
sabem que el transport públic és la pedra  angular de tot sistema de transport eficaç 
d'una ciutat moderna. 
 
No ens podem enganyar, la vida a la ciutat és dinàmica i constant, a qualsevol moment 
podem trobar gent que va d'un lloc cap a un altre, i el transport públic no pot 
proporcionar molts d'aquests trajectes de manera eficaç. 
 
El transport públic es troba davant del desafiament d'esdevenir un actor clau a l'hora 
de proporcionar serveis de mobilitat més flexibles i variats. 
 
La pedra angular de tota política de mobilitat és disposar d'un sistema de transport 
públic i eficient, el qual té la responsabilitat de cobrir la majoria dels trajectes 
motoritzats, tot i així, sempre hi haurà situacions on, en funció de l'hora o de la 
naturalesa del desplaçament, l'ús de l'automòbil no només serà necessari, sinó que 
estarà justificat. 
 
La  clau de la mobilitat a la nostra ciutat entenem que passa per la mobilitat 
combinada, i des d'aquest ajuntament hem de fer les primeres passes. 
 
La  mobilitat combinada és el resultat del transport públic combinat amb altres tipus de 
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mobilitat, com el cotxe compartit, el taxi o la bicicleta. Casos d'èxit de mobilitat 
combinada trobem a Londres, Quebec o Wallonia (Bèlgica), entre altres. 
 
A Girona podem fer servir autobús públic, girocleta i, amb la nova normativa del taxi, 
en estudi, es pot contemplar l'opció inclús del taxi compartit, com així consta a l'article 
36 del reglament de taxi de Girona i a l'article 21 de la Llei 19/2003 de 4 de Juliol. 
 
Primer.- Estudiar la combinació de les tarifes de bitllet de bus urbà i Girocleta.  
 
Segon.- Establir un primer període de promoció  fomentant  l'ús  combinat  dels 
serveis. 
 
Tercer.- Creació de més estacions de Girocleta a prop de les principals parades 
d'autobusos on es detectin  més  desplaçaments dels viatgers a distàncies que, 
caminant,  estiguin entre 5 i 15  minuts  de  distancia  (universitats  i  altres  punts 
calents de concentració de mobilitat). 
 
Quart.- Estudiar la implantació de servei de taxi compartit, conjuntament amb el sector 
per fomentar el coneixement de l'opció, i l'ús del servei. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al divuitè punt de 
l’ordre del dia, una moció que en aquest cas presentarà el senyor Manuel Vázquez. 
Endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, de nou alcaldessa. La moción que 
presentamos es una moción que pretende seguir dibujando la Girona del futuro, una 
Girona más interconectada, que busca la reducción de emisiones de CO2, en el corto 
plazo o con mayor cultura de transporte público y no contaminante. 
 
El sentido de nuestra propuesta de hoy busca la integración de los sistemas de 
transporte en un único billete, dotando, por tanto, a los ciudadanos de sistemas de 
tarificación única, mayor dinamismo y reducción en el coste del trayecto si se realiza 
combinando medios de transporte. 
 
Son muchas las ciudades europeas que ya se benefician de este tipo de movilidad, de 
movilidad combinada. Nuestra ciudad debe empezar a moverse en este sentido. Por 
tanto, pedimos el voto afirmativo a todos los grupos, porque pensamos que es un 
beneficio para nuestros ciudadanos. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray… Endavant. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
donarà suport a aquesta moció, però sí que volem fer algunes consideracions. 
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Crec que el que planteja la mateixa moció és interessant, però que possiblement 
caldria que anéssim una mica més lluny; trobem que els falta visió d’àrea urbana, no?, 
allò que estem reclamant constantment, que hi hagi unificació, en relació amb la 
mobilitat. La mobilitat combinada que vostès anomenen no només ha de parlar de bus 
i bici, sinó també, doncs, del bus interurbà entre els diferents municipis de la ciutat, 
també el rodalies. I, per tant, en aquesta visió que li deia d’àrea metropolitana o d’àrea 
urbana també, que els falta una mica aquesta visió, que entenc que és difícil, perquè 
no hi estem acostumats; malgrat en parlem molt, encara ens costa posar-la sobre la 
taula. 
 
I sí que els he de dir que hi ha una part de la moció que ens ha aixecat algun dubte. 
També és veritat que només en parlen a la part final, que és això de la implantació del 
taxi compartit. Aquí nosaltres tenim les nostres reserves. Com que vostè parla només 
d’estudiar-ho, doncs, com li he dit, hi donarem suport. Però sí com en la resta veiem 
clar que hem de caminar cap aquesta integració i aquesta unificació de les diferents 
modalitats que tenim o instruments de mobilitat –si m’ho deixen dir així–, ho tenim clar 
que hem de caminar-hi i hi hem de treballar, en el tema del taxi compartit, sí que tenim 
alguna reserva. I, per tant, quan se faci aquest estudi, doncs, també aportarem allò 
que considerem oportú en la seva anàlisi. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, des de CUP - Crida per Girona, 
doncs, evidentment, estem d’acord en el tema de la mobilitat combinada, de fet, 
nosaltres també ho hem demanat en alguna ocasió. Però és cert, doncs, que per tirar 
endavant aquesta mobilitat combinada cal un context adequat. I com diuen vostès, 
parades properes, però també, com nosaltres vam reivindicar en alguna pregunta, en 
els aparcaments dissuasoris, precisament, connectaves a través d’aquestes parades 
properes tant de bus com de Girocleta. Per tant, estaríem d’acord amb això. 
 
Ara, també és cert, no?, que vostès plantegen aquesta ampliació d’estacions de 
Girocleta, per exemple, jo em pregunto si vostès han revisat el Pla de mobilitat, perquè 
tenim a l’Ajuntament de Girona un pla de mobilitat que, bé, en el seu moment nosaltres 
ens vàrem abstenir perquè consideràvem que no era prou ambiciós, però de moment 
és el que és vigent actualment. I creiem que, precisament, emmarca, diguéssim 
aquestes propostes.  
 
I, precisament, aquest Pla de mobilitat es debat sovint en el que és la Taula de 
Mobilitat, que jo em pregunto si vostès han fet aquesta proposta també en aquesta 
taula, perquè jo avui ja en diversos moments que he tingut una mica la sensació que 
potser hauríem d’entre tots intentar dotar de contingut aquells espais de participació de 
què disposem i que en nombroses ocasions demanem i demanem que siguin més 
importants, que tinguin més pes. Avui mateix ho hem fet en una altra ocasió. I, llavors, 
a mi m’agradaria molt, doncs, que aquesta proposta també vostès la fessin arribar a 
aquesta Taula de Mobilitat. Perquè crec que en el Ple, doncs, arriben moltes propostes 
que, en canvi, després nosaltres sovint ens trobem sols en aquests espais de 
participació sent exigents, reivindicant, demanant, fent propostes, i, en canvi, després 
apareixen aquí en el Ple. 
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Per tant, doncs, m’agradaria també que entre tots féssim aquest esforç, no?, que 
demanem en el Govern, però també com a oposició, i segurament nosaltres en alguna 
ocasió ho hem fet també, eh?, per tant, crec que estaria bé que fos una reflexió que 
féssim tots plegats. 
 
De fet, és precisament per això que nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, 
perquè creiem, doncs, que parteix poc, diguéssim, de tota la diagnosi que es va fer en 
aquest Pla de mobilitat, està, en aquest sentit, poc treballada. I creiem que, a més a 
més, doncs, passa això, que no té en compte aquests espais de participació com són 
la Taula de Mobilitat, on, a més del grups municipals, doncs, també hi ha totes les 
entitats veïnals, entitats ciutadanes, en temes de bicicleta, en temes de mobilitat, 
moltíssimes entitats que en formen part. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Calvo… 
 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Nosaltres també donarem 
suport a aquesta moció, sobretot per un concepte que forma part del redactat, que és 
aquesta paraula «estudiar», perquè entenem que estudiar alternatives o propostes 
sempre és bo. I ens sumem també a la necessitat que sigui el Pla de mobilitat el que 
marqui les accions a fer per part de   l’Ajuntament. 
 
És cert però que es poden ampliar i que, de fet, aquest Pla de mobilitat, que té una 
data, de ben segur que es pot anar revisant emmotllant i millorant, i per descomptat, 
fer-ho des de l’estudi de noves propostes. Estem davant de reptes que ens van 
apareixent constantment. I aquí qui imaginaria que hi hauria un servei, per exemple, 
ecològic, que faria el repartiment pel centre de la ciutat de Girona fa uns quants anys, 
no? Les tecnologies estan avançant, per tant, pensem que és important estudiar 
qualsevol opció que permeti millorar aquest Pla de mobilitat. 
Per tant, estem d’acord amb el que proposen. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Alcalà… 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Tot i que ja 
hem dit en anteriors ocasions en què presenten mocions semblants, aquesta moció va 
en la línia que s’està treballant des del Consell de Mobilitat de la Generalitat, amb la 
creació de la targeta de T-Mobilitat. 
 
També recordar-li que l’ATM també permet aquesta combinació entre el bus i el tren, 
per exemple.  
 
Sí que és cert que la integració de la Girocleta no està inclosa, tot i que fa dos anys 
vàrem estudiar aquesta possibilitat i vàrem tenir dificultats tècniques. Dos anys més 
tard, possiblement aquestes dificultats ja siguin de fàcil solució i, per tant, tal com diu 
vostè, estudiarem aquesta possibilitat de tarifes de bitllet bus, Girocleta i ho portarem a 
la Taula de Mobilitat. Perquè, certament, aquest tipus més que moció és interessant 
tractar-les a la Taula de Mobilitat i, en tot cas, després, portar-la, si cal, aquí al Ple. 
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En tractar-se d’un tema que ja varem abordar, ho reprenem fins que la implantació de 
la T-Mobilitat sigui una realitat, que després aquesta targeta, la T-Mobilitat, va molt 
més enllà que aquesta combinació, sinó que permetrà també per a les àrees verdes, 
les àrees blaves, viatges per l’autopista, etcètera. 
Per tant, el nostre vot serà favorable. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
unes reflexions finals. Sí, senyor Vázquez? Endavant. 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, darle las gracias al señor regidor y, bueno, 
como que s’està fent, pues, endavant. 
 
Gracias por su apoyo y a todos los grupos que nos apoyan por esta moción. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, passaríem a la 
votació. 
 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots favorables dels grups municipals Convergència i Unió, integrat 
per deu membres, Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, Partit 
dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per 
dos membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la moció presentada pel Grup 
Municipal Ciutadans de Girona sobre el foment de la mobilitat combinada. 
 
 
VOTACIÓ:  

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

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

 
PART DE CONTROL  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
part de control, després deixarem per al final les preguntes. 
Senyor Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Després de revisar, doncs, els decrets i les juntes de govern de l’últim mes, jo volia fer 
quatre preguntes. La primera és al voltant del tema d’Agissa: ens vam comprometre o 
es va comprometre el Govern que a finals de març –i això és una pregunta que d’acord 
amb el Grup d’Esquerra-MES i també a petició d’Aigua és Vida– tindríem un informe 
tècnic que permetria crear la taula de debat i de participació al voltant de la gestió de 
l’aigua. El que hem vist és que hi ha una petició simplement a Agissa perquè passi una 
informació, que és el que hem rebut els grups, però ni hi ha un informe pròpiament 
d’aquesta comissió ni tampoc hi ha prevista o no se’ns ha anunciat cap taula per 
tractar-ho. Per tant, demanaríem què ha passat. 
 
En segon lloc, hem vist que hi ha diverses subvencions de festivals de música a la 
ciutat, ens agradaria saber quan tindrem una mínima anàlisi i estudi sobre per què tal 
festival se li dóna ics diners i a tal altre ics més i diners, per entendre’ns. I si això ho 
tindrem aviat. Perquè continuem veient que es donen subvencions, que ens sembla 
que es donin subvencions a festivals, però sí que ens agradaria saber una motivació 
tècnica al voltant de cadascuna d’aquestes subvencions. 
 
També hem vist que s’ha creat o que es contractarà el tema del pla museístic per 
definir a nivell de ciutat quin ha de ser el futur dels museus. Ens agradaria saber quina 
participació podrem tenir com a grups de l’oposició en aquesta definició del pla. I, 
finalment, hem vist que s’ha contractat una empresa per analitzar per què continuen 
havent filtracions a la plaça Pallach. La veritat és que ens sorprèn; ens sorprèn en el 
sentit que crèiem que aquest era un tema que s’hauria d’haver treballat anteriorment, 
perquè ja han fet les obres, hem renovat, estem a punt d’acabar-les, però sembla que 
un dels motius pels quals es feien les obres encara està a sobre la taula; per tant, què 
ha passat aquí, senyor Alcalà, que hem fet unes obres que no ens han servit per 
resoldre el que necessitàvem resoldre. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol respondre 
primer, senyor Ribas, si us plau, els seus temes. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Són dos temes. 
La motivació de les subvencions, home, jo si vol quedem o puc fer-ho, però ja ho he 
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reiterat diverses vegades, i estic plenament disposat a quedar amb tots els portaveus, 
eh?, la voluntat és que a cada festival hi hagi un relat a darrere que el sostingui. És a 
dir, jo no creuré i no creuré mai en els bolets per se. És a dir, ha d’haver-hi un relat, 
que jo sempre he dit que hi ha d’haver una cadena de valor cultural que vagi des de la 
creació i formació fins a l’exhibició. Per tant, a mesura que vagi evolucionant el temps 
–i aquest és el mandat que he rebut per part de l’alcaldessa–, tot el que és la Girona, 
Ciutat de Festivals ha d’estar «primada» per aquells festivals que portin aquesta 
cadena de valor en tot el seu conjunt. 
 
No és una feina d’un any, és una feina de més temps que hem d’anar lligant. I ja han 
vist en el pressupost hi ha hagut una diferència important amb l’anterior, que és que ja 
surt nominativament cada una de les partides. Però totes i cada una de les partides 
que s’han reduït tenen implicació que no hi ha un relat o hem de configurar el relat que 
valgui realment la pena. 
 
I aquell festival que no assumeixi aquest concepte de relat i no aporti un valor a la 
mateixa ciutat, tots som conscients que haurà d’acabar desapareixent. I a partir d’aquí, 
configurar quelcom que se sostingui, perquè mentre les coses van bé i es fa una 
exhibició i tothom hi està a darrere, pot anar molt bé; el problema és al llarg del temps 
si això aguantarà, i aquesta és la voluntat. 
 
De totes maneres, és un tema bastant més llarg que per contestar una pregunta aquí. 
Però estic plenament disposat a quedar i parlar-ne. 
 
I la segona qüestió: en el pla museístic, la intervenció serà tota. Em sembla que ja li ho 
havia comentat en el seu dia, ara la voluntat és que hi hagi un professional que amb 
les tres administracions: Diputació, Ajuntament i Generalitat, configurin quina és la 
realitat del moment. Tindrà com a eina també el mapa cultural, que ja s’està treballant. 
Per tant, d’aquí ha de sortir un document que n’han de participar, i la voluntat, i així 
m’ho va transmetre l’alcaldessa, és que això passi per ple, és a dir, serà un document 
que jo crec que és prou important per a la ciutat. Com també passarà per la Diputació, 
de ben segur. 
 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Alcalà, 
respecte a la plaça Josep Pallach. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, moltes gràcies, senyor alcaldessa. Senyor Lluc 
Salellas, tenim detectades filtracions d’aigua pel badalot, que inicialment no estava 
previst actuar aquí. Tenim també detectades filtracions per l’exterior, fora de l’àmbit de 
la plaça. I també tenim detectades entrades d’aigua per les obres que s’han fet.  
 
Efectivament, s’ha contractat una empresa, una empresa certificadora, que va a càrrec 
de la mateixa empresa constructora, que li han demanat ells mateixos, i ells la paguen, 
que comprovin si realment les filtracions són produïdes per la mala execució. 
 
S’han detectat i encara s’hi està treballant, perquè no s’ha acabat, que, efectivament, 
encara existeixen aquestes entrades d’aigua. Però ja li ho dic, no ha estat l’Ajuntament 
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qui ha pagat aquesta empresa, sinó que és la mateixa empresa que ha contractat 
aquesta certificadora. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte al tema 
que ha comentat vostè d’Agissa, aquí es mouen diferents termes, perquè vostè ha 
parlat de la comissió tècnica i relacionant-ho amb la taula, que no tenen a veure. 
Aquesta comissió tècnica és una comissió formada per tècnics de la casa que realitzen 
una intervenció de control i de fiscalització d’aquesta empresa; per tant, no és la de la 
taula que ha de parlar sobre el futur sistema de gestió de l’aigua. Això per una banda. 
 
Continuo, un moment, si us plau. Segona cosa: recordin vostès que respecte a la 
constitució d’aquesta comissió tècnica, que de fet és d’ara, del mes de febrer, fa un 
mes i mig, es va presentar per part de la companyia un recurs contra la mateixa 
constitució, que se contesta, que s’ha contestat. I avui hem tingut coneixement que per 
part de l’empresa també s’ha presentat un nou recurs contra el requeriment que els 
hem fet demanant tota aquesta informació. 
Evidentment, això no és acceptable, evidentment, hauran de donar aquesta 
informació. No obstant això, ja saben vostès que també estem, per altra banda, doncs, 
realitzant una sèrie d’informes que també van en aquesta direcció de conèixer algunes 
d’aquestes informacions que aquí se sol·licitaven, eh?, per part de la comissió tècnica 
a l’empresa. I, per tant, els asseguro que estem ben amatents que hi hagi resposta i a 
tenir aquesta informació per poder emetre de forma urgent els informes que 
necessitem des de l’Ajuntament per saber exactament en quina situació ens trobem 
amb aquesta companyia. 
 
És més, avui n’hem parlat una estona a la Junta de Portaveus extraordinària. Per tant, 
ho deixaríem aquí. 
 
I ara, si volen, precs i preguntes. (Veus de fons.) Ai, sí!, disculpin, sí, sí, m’he avançat. 
 
Digui, digui. Sí, m’he oblidat. Bé, no, perquè ells no han fet preguntes, em faltava… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Continuem amb la part de control, 
d’acord? 
 
En relació amb els decrets, hem vist 360.000 euros destinats a la rehabilitació del futur 
espais cívic Palau, llavors, el que ens preguntem és quins criteris s’utilitzen per 
diferenciar què se sufraga amb pressupostos ordinaris i què se sufraga amb 
pressupostos participats. Constatem que hi ha diversitat de criteris i ens agradaria que 
s’aclarís aquest tema, perquè en diferents espais, diguéssim, locals que utilitzen 
associacions de veïns s’han utilitzat, creiem, criteris diferents. 
 
Una altra pregunta és en relació amb ral·li, que ocupen tot el que és l’aparcament 
gratuït, diguéssim, que utilitzen molts veïns i veïnes del Barri Vell, durant tot un cap de 
setmana. Llavors, ens han arribat queixes per part de veïns i, voldríem dir, ja que hem 
vist, doncs, que informa d’aquesta acció un decret, si es podria preveure també, 
doncs, una alternativa per als veïns i veïnes aquest cap de setmana. 
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Llavors, també hem vist un decret en què es contracta podríem dir, doncs, l’impuls a la 
Xarxa Comerç Verd de Girona. Llavors, felicitem una mica aquest impuls i esperem, 
doncs, que sigui un veritable impuls de pràctiques sostenibles als comerços, que crec 
que és molt necessari i serà molt interessant. 
 
En relació amb la Taula de Sostenibilitat –ha sortit en una altra ocasió–, però veiem 
que s’han nomenat finalment els membres de reconegut prestigi. Llavors, tenint en 
compte que el reglament és del juny de 2016, quan es va actualitzar el reglament, es 
va canviar el nom, etcètera, creiem que anem una mica lents. Llavors, avui m’ha dit 
que preveia que es reuniria al maig, doncs, bé, felicitem també que finalment es 
reuneixi. Però creiem que s’hauria d’anar una mica més ràpid en aquests espais de 
participació, precisament, per allò que dèiem fa un moment de donar-los la importància 
que tenen. 
 
Finalment, hem vist que s’havien denegat ja algunes bonificacions a les quotes anuals 
d’abonats per a persones amb pocs recursos econòmics que també requereixin alguna 
necessitat terapèutica. Recordem que les ordenances van afegir aquest punt afegit. I 
m’agradaria saber si tenim dades d’aquestes denegacions, si se n’estan denegant 
moltes o poques o com va, i com es valora l’aplicació d’aquest requisit, si s’està 
complint l’objectiu que es buscava. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, de fet, la nostra pregunta anava en la línia 
també del tema d’Agissa, que ha preguntat el company regidor Lluc Salellas. Sí que és 
cert que a partir de la pregunta i de la resposta voldria fer un comentari, és a dir, 
després de la constitució de la comissió tècnica d’intervenció d’Agissa, el que ha fet 
aquesta comissió, que se’ns havia dit que malgrat l’empresa havia presentat recurs 
contra la seva constitució ja havia estat treballant i que presentaria un informe, ens ha 
semblat entendre que l’única feina que ha fet és limitar-se a fer uns requeriments a 
l’empresa i que aquesta empresa ha presentat un nou recurs. 
 
Però, una taula d’intervenció tècnica amb presència de tècnics municipals ens 
semblava que podia ser una mica més ambiciosa i que, per tant, podria accedir a tot 
un seguit d’informació que és fonamental per poder fer l’anàlisi de la viabilitat de la 
remunicipalització del servei d’aigua. Si a l’únic que s’ha de limitar és a fer una carta 
de requeriment d’aquesta informació, jo crec que això, doncs, ja es podria haver fet fa 
molt de temps. I potser no feia falta ni constituir aquesta taula d’intervenció tècnica per 
sol·licitar un requeriment d’informació. A més a més, això ens demora la constitució o 
la posada en funcionament de la taula que ha de fer el seguiment d’aquesta taula 
d’intervenció tècnica, que era la taula on tenien presència les entitats, els grups 
municipals, que era la taula de seguiment de la taula d’intervenció tècnica. Clar, com 
que la taula d’intervenció tècnica no avança, la taula de municipalització tampoc ho fa; 
per tant, el prec que faria en relació amb aquest decret seria, doncs, que es reuneixi 
d’una vegada, independentment que l’empresa doni resposta o no al requeriments que 
li fa l’Ajuntament. 
 
I encara una altra idea per posar sobre la taula en relació amb aquest decret és que es 
doni compliment a la provisió de la plaça d’adjunt a Gerència, que potser podria fer 
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una tasca –d’adjunt a Gerència a Agissa–, que potser podria fer aquesta tasca 
d’intervenció tècnica d’una forma molt més directa i sense haver d’estar pendent dels 
requeriments no atesos per part d’aquesta empresa. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ja estaríem. Molt 
bé. Doncs, pressupostos participats, la senyora Planas. 
 
La Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, és veritat 
que ha sortit a licitació el local social de Palau-sacosta. És un local social molt 
reivindicat pels veïns de Palau, perquè saben que ara han d’anar al Pla de Palau i, bé, 
els cau com una mica lluny, no? 
 
Nosaltres ja en el pressupost –ho dic de memòria, eh?–, però crec que en el del 2014 
ja vàrem portar 50.000 euros a inversions per al local social de Palau. Llavors, el 2016, 
crec, o 2015, no ho recordo, varem posar 50.000 euros més en inversions al local 
social. I als pressupostos participats de l’any anterior, els veïns ens van dir que, bé, 
ells volien portar aquesta proposta per tal que es pogués fer efectiu més ràpid, aquest 
local social es pogués posar a licitació al més aviat possible, volien portar la proposta, 
entre altres, a votar a pressupostos participats. I això va ser elecció feta per ells, una 
decisió decidida pels veïns, i va ser la proposta més votada. I, per tant, aquests 54.000 
euros també…, o 50.000 eren, perquè en varen destinar 4.000 als boscos terapèutics, 
també s’han posat aquí al local social. Per tant, l’Ajuntament farem la resta. 
 
Dir que aquests 360.000 euros és en dues fases. Ara es farà una primera fase, que 
són uns 240.000 euros, i, llavors, posteriorment es faria una altra fase. Però ara la 
licitació són de 240.000 euros, no de 360.000, perquè es fa en dues fases. Ja ho diu el 
contracte. I, per tant, aquest local social s’ha fet de manera mixta, però perquè els 
veïns hi han volgut col·laborar. Evidentment que nosaltres…, ells són lliures a votar el 
que creguin en els pressupostos participats. Però sí que hi havia compromís d’aquest 
Govern de fer un local social a Palau.   
 
També dir que no s’havia començat a fer abans perquè no hem tingut fins aquest any 
passat la cessió per part de…, o sigui, l’Estat ho va haver de cedir…, la Generalitat va 
haver de cedir a l’Estat la casa i, llavors, l’Estat ens va fer una cessió a nosaltres, i 
hem necessitat un temps per fer-ho. Per això no s’havia fet abans, però sí que 
s’estaven guardant els diners. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al ral·li, 
senyora Muradàs…  
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Gràcies, alcaldessa. No tenim 
constància, senyora Pèlach, d’aquestes queixes, però, no obstant això, de cares a 
properes edicions tindrem en compte aquesta consideració per banda dels veïns i per 
poder donar resposta. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La Taula de 
Sostenibilitat, senyor Sastre… 
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Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. A veure, és cert 
que tot el procés de canvi de la Taula de Canvi Climàtic a la Taula de Sostenibilitat hi 
ha hagut un retard. Això és cert. I es pot imputar a dos factors que són independents 
l’un de l’altre: per una banda, tot aquest canvi, el fet d’haver de cessar unes persones 
que hi havia fins ara, haver de nomenar-ne d’altres, també hi ha hagut el fet que 
alguns organismes han tardat una mica més del compte a dir-nos quina persona aniria 
a aquestes reunions. Tot això ha anat alentint el procés. I l’altra qüestió és que volíem 
la Taula de Canvi… –perdó–, de Sostenibilitat s’ha de convocar un mínim de dues 
vegades a l’any. I a aquesta propera també volíem arribar a la Taula de Sostenibilitat 
amb un mínim de material, és a dir, amb un mínim de temes per presentar.  
 
Avui hem aprovat inicialment el Paces, és un tema, també informar del projecte Vores. 
És a dir, que estàvem també esperant tenir un seguit de material per poder portar a la 
taula i poder-lo debatre amb tots els agents implicats. 
 
La intenció ara mateix que estem treballant, tal com he comentat abans, és que la 
primera reunió de les dues o més que puguin haver-hi aquest 2017 serà a la segona 
quinzena del mes de maig. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I també la 
senyora Muradàs, respecte al tema de les piscines municipals. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Ara mateix no tinc dades sobre les 
sol·licituds que han entrat i les respostes donades, però miraré de recopilar aquesta 
informació i us la farem arribar. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. I senyor Terés, una mica 
li hauria quedat contestat amb la resposta que he adreçat al senyor Salellas, només 
afegir que respecte a aquesta comissió, doncs, és cert que a vegades els polítics ens 
agradaria tenir, quan tenim inquietuds, respostes ràpides. És cert. Nosaltres els 
primers. Evidentment, estem al Govern i, per tant, encara tenim més necessitat de 
rapidesa respecte a algunes incerteses o dubtes que se’ns plantegen. Però també és 
cert, i sobretot quan s’hi barregen temes jurídics, rapidesa i rigorositat moltes vegades 
no van juntes. 
 
Per nosaltres, per aquest Govern el més important de tot és actuar de forma rigorosa. 
Anirem seguint els criteris tècnics i les estratègies que se’ns plantegin tècnicament, 
tant des dels serveis jurídics com des de la resta de recursos humans tècnics de les 
àrees. En aquest sentit, seguirem els ritmes que siguin adequats, no el que creiem 
millor o pitjor, sinó els que siguin adequats. 
 
Volem actuar de forma molt rigorosa i ho farem així. Per tant, aquesta és la resposta. I 
ja li asseguro que ara que hem creat aquestes fórmules de control i, per tant, aquesta 
comissió li asseguro que perquè no han pogut emetre l’informe perquè els faltaven 
dades en el temps que a vostès els semblava apropiat o no, evidentment, ara no la 
dissoldrem, com vostè ha apuntat que potser valdria la pena. Doncs, jo crec que no. 
Nosaltres apostem pel control i per la rigorositat. I, al revés, aquestes taules i aquestes 
comissions que ara estem creant i que estan per fi donant molta seguretat en aquest 
Ajuntament i a tots nosaltres, els membres que estem en el Govern, i espero que 
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també a vostès, perquè, en definitiva, són tècnics de la casa. Doncs, jo m’imagino que 
amb un mes no hauran decidit que ja no valia la pena tenir aquesta comissió i que 
calia dissoldre-la. Espero que hagi sigut fruit d’un malentès, eh?, suposo que ha sigut 
així. 
En fi, moltes gràcies. 
 
19. PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a precs i 
preguntes. Senyor Vázquez… 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, alcaldesa. Es para el señor Alcalá. El 
pasado 17 de marzo se publicó en el Diari de Tarragona y posteriormente el 
Ajuntament lo colgó en la web que la plataforma público-privada Live desarrollará los 
programas municipales de movilidad. Concretamente se llama Electriciudad. 
 
Pensamos que un programa tan importante para nuestra ciudad… –perdón– 
Electriciudad lo elaborarán para Tarragona, para Lleida, Terrassa, Sabadell i la nostra 
ciutat. Pensamos que un programa tan importante para nuestra ciudad se tendría que 
haber informado a los grupos de la oposición y no enterarnos por la prensa o por la 
web. La pregunta es si el señor Alcalá piensa reunirse con los grupos para informarnos 
y poder tener más detalles de lo que pensamos, que puede ser un gran programa para 
Girona. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Granados… 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Una pregunta: aquest any no s’ha fet l’Audiència Pública sobre els pressupostos, no sé 
si és per què no es vol que hi participi la gent, com estem en aquesta línia, o no sé… 
 
Després, una altra pregunta: se tracta igualment les curses a nivell popular quan són 
empreses privades, paguen les mateixes taxes i tenen les mateixes ajudes? 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Costa… 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
una pregunta…, com que…, bé, per al senyor Alcalà. Com que aviat funcionarà 
l’estació d’autobusos i com es va comentar a l’última reunió de les obres de seguiment 
del TAV, els busos quan entrin i surtin canviaran les direccions de la plaça d’Europa, 
serà el contrari del que serà ara, potser ja comença a ser hora, doncs, que s’expliqui 
com anirà la circulació en aquella zona, perquè la gent comenci a fer-se’n a la idea 
dels canvis que hi haurà. 
 
I, després, un prec: a l’avinguda Lluís Pericot, allà on hi ha Sanitas, hi ha algunes 
voreres que són adaptades, però hi ha molt poques voreres adaptades. I tenint en 
compte que la majoria de les persones que estan allà dins van en cadira de rodes o 
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probablement amb el temps acabin anant amb cadires de rodes, el que demanem és 
que s’augmentin aquestes voreres per facilitar tant a uns com als altres la mobilitat. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Ràpidament, ens 
agradaria saber si l’Ajuntament s’ha plantejat en algun cas «peatonalitzar» el que seria 
algun tram del carrer de la Rutlla. Més enllà que és una proposta que nosaltres 
defensem, ens ha arribat que hi ha diversos veïns i veïnes que estan recollint 
signatures en aquest sentit. I, per tant, saber quina és la posició del Govern. 
 
En segon lloc, saber si aquesta posició de criminalització de les bicicletes que hi ha 
hagut en les últimes setmanes és compartida pel Govern i si es pensa fer el registre i 
obligar a tenir assegurança a totes les persones que tinguin una bicicleta a la ciutat. 
 
En tercer lloc, bé, saber els motius pels quals el compromís que l’exèrcit no participaria 
a l’Expojove han quedat esvaïts i han quedat en el tinter i han intentat que es 
converteixi, el debat, únicament en una qüestió de vestit i de si anaven vestits de color 
verd o de color blanc, quan el debat sabem tots i totes que des de sempre ha sigut la 
presència o no de cossos violents i que exerceixen la violència a l’Expojove. Per què 
vostès no han, diguéssim, mantingut el compromís que hi havia i que era compartit, a 
més, dins del Consell de Societat i Cooperació. 
 
També ens agradaria saber que hem pogut comprovar en les últimes auditories que 
Fira de Girona perd diners de forma anual, però al mateix temps, se’ns explica que 
farem una inversió d’1 milió i mig d’euros. Com sostindrem que Fira de Girona, de la 
qual som part, anem perdent diners de forma anual, però al mateix temps fem una 
inversió d’1 milió i mig d’euros com a Fira de Girona? Com funciona perquè ens surtin 
realment els números? 
 
I, finalment, saber per què a nivell polític, d’equip de govern no s’ha sortit a explicar el 
que és la presència d’una regidora del seu equip de govern en un sumari, en aquest 
cas del sumari relacionat amb el 3 per cent. Nosaltres considerem, que ja sabem que 
estem en el focus, i això ho compartim, però sí que creiem que precisament perquè 
estem en el focus, el que cal és més transparència que mai i més explicacions que 
mai. No podem compartir l’estratègia de silenci que des del nostre punt de vista hi ha 
hagut respecte a aquest tema. I ens agradaria saber si la mantindran o no. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pèlach… 
 
La Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, una pregunta. Tornen a 
haver-hi cotxes a la Devesa, si és que ha canviat l’estratègia o si ha fallat alguna cosa, 
ens agradaria que ens donessin explicacions al respecte. 
 
Un prec en relació amb si podem elaborar de manera més o menys ràpida el protocol 
de publicitat no sexista. Sabem que hi ha aquest compromís, però també hem vist, 
doncs, que ha sortit a licitació el tema dels mupis, em penso que es diuen, aquests 
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espais de publicitat al carrer, i a les clàusules no hi havia previst cap punt –cap punt– 
que limités la possibilitat de posar-hi informació, imatges que siguin sexistes. Ens 
preocupa, perquè, llavors, quan denunciem aquests casos, diuen que vostès no tenen 
recursos. Però, clar, treuen a licitació aquest tema i no preveuen, doncs, un article que 
limiti aquesta possibilitat, que és el que els donaria després mecanismes per fer-hi 
front. 
 
Una pregunta també en relació amb el Pla d’acollida: es va aprovar una moció el març 
de 2016, preveia el termini d’un any; per tant, ja l’hem superat. Voldríem saber com 
està i si es preveu algun mecanisme de participació per a l’elaboració d’aquest. 
 
Finalment, amb relació a les targetes d’accés i aparcament al Barri Vell: ens consta 
que són moltes més les targetes que veïns les que hi ha, perquè es donen per 
diversos motius, però també que no s’estan atenent les demandes actuals de més 
targetes. Llavors, voldríem saber quina és la política actual en relació amb l’entrega 
d’aquestes targetes. I si seria possible, que no sé si podria solucionar alguns dels 
problemes relacionats amb aquestes targetes, diferenciar el que és el permís d’accés 
al Barri Vell del permís d’aparcament a aquest. 
Moltes gràcies.    
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. El senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies. Dues qüestions. La primera seria un 
prec i té a veure amb el tema que parlàvem abans de l’empresa d’aigües i el servei de 
municipalització. El prec seria que es reuneixi la Comissió de Seguiment de la 
Comissió d’Intervenció Tècnica, és a dir, allò que en diem habitualment comissió de 
remunicipalització del servei d’aigües. Facin-ho independentment que tinguem 
l’informe trimestral, que no el tenim, perquè ens sembla que és un espai oportú.  
 
A mi em sembla bastant surrealista que haguem de parlar dels temes de l’aigua en el 
punt de control del seguiment dels decrets, en el torn de preguntes, d’esquitllentes 
d’algun altre tema que passa per ple, i que no tinguem un espai, que està previst i 
acordat en aquest plenari, el tenim previst i acordat en aquest plenari, per tractar tots 
aquests temes –i avui la Junta de Portaveus, per exemple, també se n’ha parlat. Vull 
dir que anem rebent inputs per aquí, per allà i, en canvi, disposem d’un espai on poder 
parlar de tot això, de tots els temes que tenen a veure amb la remunicipalització de 
l’aigua, amb el servei de gestió pública. Podríem saber en quin estat es troben les 
auditories 2014, la d’alta, podríem saber aquí què passa amb Agissa, etcètera. 
 
Per tant, com a mínim, se’ns podria explicar en un espai dedicat només a la gestió de 
l’aigua totes aquestes informacions que ara mateix hem d’anar preguntant per aquí, 
per allà, amb aquests espais que són molt limitats i que no donen per explicar tota la 
informació que el tema requereix. 
 
I l’altre prec té a veure amb el tema d’Expojove. És a dir, som conscients, som 
coneixedors que les entitats han abandonat el Consell Municipal de Solidaritat. El 
nostre prec té a veure, u, amb que es resolgui de la forma més ràpida possible 
aquesta situació, que és del tot anòmala. Que es resolgui. No demanant a les entitats 
que hi tornin amb fe cega, sinó amb compromisos que facin que la confiança es 
restableixi i que les entitats puguin tornar al Consell Municipal de Solidaritat, perquè el 
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compliment d’arribar al 0,7 per cent sigui efectiu i perquè hi hagi un compromís clar 
que l’exèrcit no serà al proper Expojove.  
 
Per tant, que mentre aquesta situació no es restableixi que no es convoqui el Consell. 
Aquesta seria l’altra petició que faríem. Perquè ens semblaria estranyíssim –ens 
semblaria estranyíssim– que es convoqués un consell, en què hi ha paritat de 
participació entre grups polítics i entitats, només amb els grups municipals. 
 
Per tant, fer aquests dos precs. 
Gràcies.  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí… 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, la primera 
pregunta l’adreço a vostè mateixa. Tenim molts temes pendents per portar a aprovació 
al Ple i que ja han estat anunciats fa setmanes o mesos, per exemple, el Pla especial 
de la Devesa o el Pla local d’habitatge, però n’hi ha altres que estan en període 
d’al·legacions, estaven en període d’al·legacions i que cal portar a aprovació definitiva, 
i en els quals el període d’al·legacions ja fa temps que ha expirat: m’estic referint 
especialment a la nova ordenança de serveis funeraris i al nou ROM. La pregunta que 
li adreço es quan tenen previst, si us plau, portar-los a aprovació. 
 
I una segona pregunta –exactament no sé a qui adreçar-la–: la setmana passada va 
sortir publicat un reportatge sobre la torre d’antenes que hi ha a Montjuïc, un tema que 
ja saben que no ve de nou, com vostès ja coneixen reiteradament. Són unes antenes 
que preocupen els veïns de la zona. I voldríem només conèixer quina és l’opinió del 
Govern sobre aquest tema i si pensen actuar en aquest d’alguna manera. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyor Calvo… 
 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Tres qüestions. Una primera 
és amb relació a l’informe de l’ONG SOS Racisme, que recull una queixa d’una 
mediadora comunitària de la fundació SER.GI denunciant racisme institucional. Si són 
coneixedors d’això, si en tenien coneixement i si existeix algun tipus de protocol o 
alguna consigna dins l’Ajuntament. 
 
Un segon tema, també…, bé, amb relació al concert inaugural d’Strenes, que hi ha 
molt d’èxit de públic i de veritat que és una acte molt divertit. Però moltes de les 
persones allà presents comentaven que hi havia moltíssima gent i, per tant, què 
passaria si passava alguna cosa. I preguntem si existeix algun tipus de previsió o si 
existeix algun tipus de protocol en cas d’emergència. 
 
I una tercera pregunta: ja ho hem anat veient en els diferents informes que ens 
adjunten amb relació al tema de l’informe socioeconòmic, hi ha un apartat en el 
creixement que és relatiu a activitats postals i de correus i un altre que és transport 
aeri que ja creixien percentualment i que ara ja tenen…, bé, un creixement 
importantíssim en el transport aeri, un 45 per cent, en què es [# 03:50:55] catorze 
persones. Entenem que per les notícies que veiem de l’aeroport i que està disminuint, 
que hi hagi un creixement en el transport aeri… Vaja, si ens pot fer algun aclariment en 
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aquest sentit. Juntament amb què significa «activitats postals i de correus», que es 
podria entendre que seria comerç electrònic segurament, no? Però si ens pot aclarir 
aquest aspecte, que també hi ha un creixement important sota aquest nom tan gran 
d’«activitats postals i de correus». 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I senyora Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies. Bé, una pregunta 
relacionada amb Adif: abans quan hi havia la moció de la federació ja hem dit a la 
pregunta que va fer el nostre senador Quim Ayats al ministre i parlant dels 
incompliments, i la resposta del ministre va ser que estava molt sorprès que els 
gironins ens queixem, no? I, en canvi, vostè, senyora Madrenas, les primeres 
declaracions públiques que va fer després de reunir-se amb els responsables d’Adif, 
doncs, bé, se la veia molt esperançada. I, bé, veiem una certa contradicció entre el 
que vostè va explicar i l’actitud del ministre.  
 
Creiem que el ministre no s’ha volgut comprometre en públic al que Adif es va 
comprometre en privat. I li preguntem quina és, vostè creu, la validesa que té el 
cronograma que li varen donar i si té alguna garantia i algun document per escrit amb 
validesa jurídica.  
 
I li demanem que explori totes les vies institucionals per pressionar l’Estat que 
compleixi amb Girona, més enllà de les judicials, que creiem que han de ser les 
últimes, però que nosaltres també contemplem 
 
Una segona pregunta és amb relació a dos blocs en molt mal estat. L’Ajuntament ha 
actuat d’urgència en un edifici de vint-i-dos pisos amb aluminosi al Pont Major. En molt 
mal estat. I un altre bloc a la Creueta, d’habitatges Barceló, també s’ha d’actuar 
urgentment. Celeritat. Però la pregunta que volem fer és: sabem que concretament en 
el bloc de la Creueta s’ha posat 9.000 euros de multa a la propietària. I la pregunta que 
fem és si l’Ajuntament amb aquests 9.000 euros ha fet intervencions d’urgència per 
garantir la seguretat i establir l’estabilitat de l’edifici. I ho preguntem més enllà de la 
unitat de caixa, que sabem que regeix l’Ajuntament; ho preguntem sobretot des d’un 
punt de vista pragmàtic i polític. 
 
I la tercera pregunta és sobre els lavabos públics: el desembre passat vam aprovar 
una moció a proposta del nostre grup per instal·lar més lavabos públics, ens agradaria 
saber com està el tema i si hi estan treballant. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si de cas 
anirem passant per regidors. Em sembla que vostè… Sí? Senyor Rodríguez, 
endavant. 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): No sé si ho he entès bé, Maria Mercè 
Roca… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Digui, digui. 
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Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): ...sobre el Pont Major, no sé si feies ben bé 
la pregunta directament sobre el Pont Major. Al Pont Major, sí, efectivament, s’ha fet 
una actuació cautelar. Es van fer unes reunions amb els veïns i van estar d’acord que 
s’havien de fer uns puntals perquè hi ha el problema d’aluminosi, suposo que igual que 
els de la Creueta, però en el Pont ja s’ha fet. Està acabada i ara es passarà les 
contribucions als propietaris. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Sastre… 
 
Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Pèlach, 
preguntava pel tema de la Devesa: efectivament, estem informats que torna a haver-hi 
problemes. I preguntava si ha fallat alguna cosa, i li dic sí ha fallat alguna cosa, que és 
resulta que el mes de desembre una furgoneta es va emportar per davant la barrera i 
ara aquesta barrera s’ha de substituir.  
 
Vam estar valorant diverses opcions i al final la substituirem per una pilona hidràulica, 
que, a més a més, il·luminada de tal manera que es veurà des del planeta Mart i ningú 
podrà al·legar que no l’ha vist. I es procedirà a canviar-la en les properes setmanes. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Cristóbal Sánchez…  
 
Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Gràcies, alcaldessa. Voldria puntualitzar 
–són dues preguntes referides totes dues a l’Expojove–, com a regidor i com a 
president del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació vull puntualitzar dos punts: 
primer que el Consell Municipal és un òrgan consultiu. Això ho hem de tenir tots molt 
clar. És evident, quan un òrgan és consultiu, doncs, que a vegades es fan les coses 
que assessorem i a vegades no es fan. Això no és que jo vulgui dir que es faci en 
aquest sentit, sinó que pot passar, i no és el cas, perquè en el Consell Municipal 
sempre, si més no en l’any que porto jo, he intentat escoltar a tothom. He intentat 
arribar als objectius que ens hem fixat. Això d’entrada. 
 
El segon punt és que el Consell Municipal va aprovar una proposta de codi ètic per 
majoria absoluta –ho torno a repetir–, vam aprovar per majoria absoluta un codi ètic 
que vam lliurar al Patronat de la Fira. Com a president tinc la consciència molt 
tranquil·la perquè penso que es va fer una cosa força –força– amb majoria absoluta, i, 
per tant, doncs, el codi el vam fer, penso, d’una manera que nosaltres pensàvem que 
seria suficient potser per assolir els objectius que la majoria, doncs, volíem. 
 
Aquest codi ètic es va lliurar, tal com vam quedar, a la Fira, al Patronat de la Fira i es 
va aplicar. Aleshores, en el moment d’aplicar-lo, fins aquí la meva responsabilitat i les 
meves competències. D’acord? O sigui, com a regidor i com a president del Consell 
Municipal, jo tinc la consciència molt tranquil·la d’haver fet les coses ben fetes: aprovar 
un codi ètic per majoria absoluta i portar-lo al Patronat com a proposta, tal com vam 
quedar. Més enllà, sobrepassa les meves competències. Això que quedi clar. 
 
Tercer punt: una vegada es va aplicar, s’ha fet molt de ressò, jo crec que inclús hem 
donat tanta importància a aquest fet que ens hem oblidat que el Consell està fent 
feines i projectes molt importants. I que penso que no hem de parar per no fer mal a 
tercers innocents per un acte com aquest.  
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Si és tan important aquest fet per deixar de treballar i deixar d’ajudar el poble sahrauí, 
oblidar la resta de feines que estem fent; jo no vull parar el Consell Municipal. La gent 
que ha marxat, jo no he obligat ningú a marxar, només faltaria; ara, sí que els he dit, 
inclús he parlat amb ells, que la porta està oberta i que poden tornar a seure i que jo 
vull parlar amb ells, i que si hem d’arribar a un acord, si jo em puc comprometre, jo em 
comprometré. Ara, assegurar que l’any que ve no hi serà l’exèrcit, jo no us ho puc 
assegurar. Sí que puc assegurar que buscarem totes les possibilitats, i si n’hi ha, que 
jo penso que sí que podem entre tots –entre tots, com més siguem millor– buscar 
alguna opció que pot ser, per exemple, doncs, canviar el format de la fira o canviar el 
lloc de la fira. Buscar alguna escletxa per intentar-ho, però jo no us ho puc garantir, 
perquè no és competència meva ni tinc poder per poder assegurar que l’any que ve 
l’exèrcit no hi serà, a l’Expojove. Podem intentar-ho, jo us ajudaré. Si hi som tots, 
doncs, millor, intentarem arribar a l’objectiu. Però no us ho puc garantir. 
 
Si la gent no vol tornar per això, jo us asseguro que jo no puc assegurar-ho ni…, però 
que sí que ho intentarem. I estic disposat a fer tot el que estigui de part meva. 
 
Respecte al 0,7, no n’hem parlat…, però, bé, també us ho explico, perquè és un tema 
que ha sortit i, aleshores, doncs, només dir-vos això també, que l’objectiu és el 0,7, i 
més enllà si puc. Però que…, bé, hem fet… Bé, a part d’això deixeu-me que tiri enrere 
un moment. Perquè també alguna cosa hem de recordar que s’ha fet gràcies al codi 
ètic, que, si més no, hem fet quelcom més que molts de municipis o que qualsevol 
municipi de Catalunya, que ha sigut intentar-ho, hem tret, si més no, les imatges 
bèl·liques. Compareu les imatges de l’estand dels anys enrere i els d’ara. Si que no ve 
potser ni d’uniforme ni d’imatges, perquè és el fet realment; jo també estic d’acord o hi 
són o no hi són. Ara, com ho hem de fer perquè no hi siguin? Prevaricar, jo no penso 
prevaricar, i menys per una cosa així. 
 
Aleshores, jo intentaré buscar les escletxes, tot el que es pugui legalment fer. Jo us dic 
què és el que faré jo. 
 
Torno al 0,7. Aquí passa el mateix, aquí hi ha hagut potser una mala interpretació. Ara 
en aquests moments estem al 0,64, no 0,62; 0,64, perquè es treballa sobre partides 
executades. Aquí hi ha una partida que ha passat a contingència que és per al 
refugiats, que en aquest cas també hi ha la reserva, en principi, afecta. Si hi sumes, 
arribes al 0,685. No estem al 0,7, però, bé, estem al llindar i estem intentant arribar, 
doncs, al 0,7. 
 
Aquí torno també a explicar, vull explicar que som dels municipis –i, si no, això és 
informació que podeu anar a l’Agència Catalana de Cooperació per al 
Desenvolupament– que tenim una partida més alta, que dediquem un percentatge més 
elevat a cooperació. Podeu anar a l’Agència Catalana de Cooperació i us donaran tots 
els detalls. Més que Tarragona, més que Lleida, evidentment, no tant com Barcelona. 
Però som dels municipis que hi dediquem més. 
 
Catalunya dedica un 0,2 per cent i Espanya ja ni els ho explico. Per tant, els municipis 
estem fent un gran esforç, i estem al 0,60 i escaig, a punt del 0,7. Ho torno a repetir, a 
Catalunya és 0,2; els municipis fem un gran esforç. I Girona és dels municipis que està 
fent més esforços en aquest sentit. Per tant, jo l’únic que els puc dir és que jo no obro 
la porta; vull dir, mai l’he tancada. Les ONG, evidentment, seran benvingudes, 
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m’encantaria que seguessin –l’altre dia vam estar parlant també–, saben que jo posaré 
tot el que sigui de la meva part.  
 
Però l’únic que els demano és que també siguin capaços de donar la importància que 
correspon a cada cosa, i no crec que abandonar el Consell sigui tan important…, la raó 
sigui tan important com del que estem parlant. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Palau, 
no sé si hi havia alguna cosa… 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En resposta al senyor 
Albertí, que m’ha preguntat sobre les antenes de Montjuïc, dir-li que els primers 
sorpresos quan va sortir la notícia a la premsa no tan sols vaig ser jo, sinó la mateixa 
associació de veïns, que no sabia d’on baixava això. 
 
El tema de les antenes de Montjuïc ja fa anys, jo diria –no sé dir-li quants–, que ja es 
va parlar, que es va fer. En aquests moments, l’antena que queda activa és una 
antena que és imprescindible per a tot el tema d’emergències de la ciutat de Girona. 
Estic parlant de bombers… O sigui, per transmetre les senyals amb tota…, i per la 
seva ubicació és transcendental que continuï activa. 
 
Tot i així, cada ics temps –ara no li puc dir quant, si vol ja li diré concretament cada 
quan– es fan mesures per mirar quina radiació està emetent aquella antena i en cap 
moment sobrepassa les mesures que puguin arribar a ser perjudicials per als 
ciutadans. 
 
I la situació és aquesta, no hi ha hagut cap canvi. I ja li ho dic, jo quan ho vaig veure 
vaig trucar l’associació de veïns i ells mateixos eren sorpresos de per què havia sortit 
aquest tema a la premsa. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé, senyor 
Ribas, no hi havia res més. Senyora Muradàs… 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Una qüestió amb relació al tema de les 
curses, que ha preguntat el senyor Toni Granados: primer, comentar que totes les 
iniciatives que es porten a terme, no les que es proposen, sinó les que s’arriben a 
portar a terme, procurem sempre ajudar perquè, bé, promouen la pràctica esportiva. I, 
per tant, d’alguna manera o una altra sí que hi ha una col·laboració. En tot cas, l’ajuda 
que es dóna o les bonificacions depenen, evidentment, del que marquen les 
ordenances, depenen també de si l’Ajuntament és coorganitzador o no coorganitzador 
de les curses, si es tracta d’una entitat o de si no ho és.  
 
I, per tant, si vostè vol informació respecte a alguna en concret, no hi ha cap 
inconvenient a donar-li aquesta informació. 
Gràcies. 
 
Hi ha una altra qüestió respecte a la Creueta: a veure, aquí comentar que el regidor 
Joan Olòriz, que era el regidor del barri abans, diguéssim, d’entrar nosaltres al Govern, 
va arribar a un acord amb la propietat. Això es pot consultar a l’expedient. Aquest 
acord corresponia a elaborar tres fases en la rehabilitació d’aquests blocs: es feia la 
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rehabilitació del primer bloc –l’Ajuntament es comprometia a reallotjar els veïns, la 
propietat rehabilitava– i posteriorment s’anaven fent les segones parts. 
 
L’Ajuntament va complir la seva part de l’acord per banda del regidor Joan Olòriz i la 
propietat ja no va complir amb aquesta primera part. Entrem nosaltres en el Govern i 
ens trobem just en aquesta situació –el regidor Carles Ribas era el regidor 
d’Urbanisme en aquell moment– i es procedeixen a fer requeriments a la propietat i 
multes corresponents, també actuacions de «cates» tècniques, tant per veure l’estat 
sobretot de les balconades com també dels pisos. 
 
La propietat ha anat pagant aquestes multes o està en procés de pagar aquestes 
multes –jo ara no sabria dir-li-ho. Però, evidentment, com vostè diu, hi ha el tema de la 
unitat de caixa i, per tant, no és destinar aquests 9.000 euros, sinó que el que fa 
l’Ajuntament és assegurar per a la tranquil·litat, evidentment, de tots que l’estat dels 
edificis sigui el que pertoca. A part, evidentment, d’«apretar» la propietat. 
 
Justament ara fa unes tres setmanes, hem tingut una reunió tècnica en la qual ens 
hem trobat Urbanisme, amb la Regidoria de Barri, també la policia; s’ha fet ja una 
primera actuació per banda de la policia per comprovar que en aquest primer bloc 
estiguin absolutament, diguéssim, ben tapats tots els accessos, perquè no hi hagi 
accés de cap persona a aquest primer bloc. I, per banda nostra, ja hem fet una reunió 
amb l’alcaldessa per començar a prendre actuacions ja amb més força de cara que la 
propietat compleixi l’acord o es puguin analitzar altres maneres d’arribar a bon port 
amb aquesta situació. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas… Plana, perdó. 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Quant al tema de la Fira de 
Girona, que té pèrdues, doncs, no té pèrdues Fira de Girona. (Veus de fons.) El 15, 
però el 16 no té pèrdues Fira de Girona, al contrari, que s’ha reactivat per l’activitat que 
hi ha hagut el 2016. I, per tant, els números són positius.  
 
I tenint en consideració que fins al moment hi ha hagut un préstec que es va fer fa 
anys per poder pagar l’aire condicionat i no sé quantes reformes que es feien, es va 
considerar per part del Patronat que seria interessant tornar a demanar un altre 
préstec per fer totes les adequacions que cal a nivell d’obra de la Fira.  
 
Per tant, bé, no ho sé, els números hi són, i si de cas els els podem passar perquè miri 
el balanç del 2016. 
 
Quant al senyor Calvo, a veure activitats postals i de correus s’entén que és la 
missatgeria postal i, per tant, l’increment el podem atribuir a l’increment que hi ha 
hagut en comerç electrònic. 
 
I quant al transport aeri, li hauré de mirar, perquè ara exactament no sé el perquè 
d’aquest increment amb valors absoluts de 251 persones (...). Li ho diré. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Paneque… 
 
La Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, respecte al protocol de publicitat no 
sexista, que em preguntava la regidora Pèlach, tenim dos àmbits d’actuació. Un sobre, 
efectivament, espais municipals o d’actuació directa municipal. Aquí es requerirà 
modificar l’ordenança municipal de publicitat. Hem d’introduir aquest articulat per tal, 
com vostè diu, que en les contractacions o en la cartelleria municipal o en espais 
municipals puguem actuar, perquè, si no ho tenim recollit prèviament en l’ordenança, 
llavors tampoc –i el règim sancionador associat– no podríem actuar. En aquests 
moments, la proposta d’articulat ja la tenim a punt i, per tant, ha de seguir el curs, 
doncs, propi de la modificació d’una ordenança, com varem fer, per exemple, amb la 
de civilitat. Per tant, aprovació inicial, exposició pública i aprovació definitiva. 
 
Varem parlar també de fer una campanya de sensibilització. Just la setmana passada 
varem tenir reunió amb l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, que 
han fet un treball en aquest sentit i que, doncs, molt probablement siguin, l’Observatori 
i els ajuntaments adherits a aquesta xarxa, els que ens ajudin també a l’edició d’aquest 
fulletó i tota aquesta campanya de sensibilització. Quan parlem d’aquest àmbit, ja no 
és l’àmbit municipal, sinó en l’àmbit de ciutat. 
 
Sobre els plans d’acollida, no he entès molt bé la pregunta: plans d’acollida de 
nouvinguts, plans d’acollida de…? (Veus de fons.) De nouvinguts. En la construcció 
del model de serveis socials, l’acollida de les persones nouvingudes sempre s’havia 
pensat o concebut o dissenyat amb els recursos propis que té l’Ajuntament, és a dir, 
doncs, a través de la xarxa de centres cívics, a través del Servei Municipal 
d’Ocupació… D’uns mesos cap aquí sí que ens estem plantejant modificar, d’acord 
també amb el criteri tècnic de l’àrea, i fer plans d’acollida específics, és a dir, que la 
vinculació no sigui directa amb els nostres serveis, sinó que es facin petits cursos per 
tal que aquestes persones sàpiguen com vincular-se. 
 
Estem en aquests moments aquí parlant amb Creu Roja i Càritas, que són les entitats 
que a la nostra ciutat més han treballat aquest àmbit. I la intenció seria passar del Pla 
d’acollida al Pla de ciutadania; per tant, fer un pas més o pujar un esglaó més en 
aquest àmbit de treball. 
 
Respecte a la plataforma o el projecte o la iniciativa SOS Racisme, efectivament, ens 
ha arribat informació i una petició de reunió; per tant, tan bon punt, doncs, puguem 
intercanviar informacions i conèixer més profundament, els ho podem fer arribar. 
 
Protocol d’actuacions o com s’actua més enllà del cas puntual que em comentava, 
eh?, de la inauguració del festival Strenes: quan hi ha acumulacions de gent, i, per 
tant, podem estar parlant de fires, de festes, en el Duprocim, que era aquell document 
que vàrem aprovar fa uns mesos en el plenari, sí que hi ha previstes quines són les 
actuacions per a grans acumulacions de persones; per tant, de la mateixa manera 
s’actuaria i els mateixos dispositius de seguretat i d’estudi previ es fa per al festival 
Strenes, com per a altres concentracions grans de persones a la ciutat. 
 
I crec que aquestes eren totes les preguntes.   
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara el senyor 
Berloso… 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Albertí, 
respecte a l’ordenança funerària, de serveis funeraris, és cert, vull dir, que va acabar el 
termini de presentar, doncs, noves propostes i tal cap a finals de març era. Llavors, ha 
de comptar que entra per registre, el circuït intern de repartiment està, doncs, els seus 
dies. Aquests, després els hem de passar a serveis jurídics, després als serveis 
perquè, vull dir, contrastin si algunes propostes ja estan formulades en diferents 
expressions i tal. I, bé, s’ha de… Això ens ha superat en el temps, no estava preparat 
per ara i això vindrà en el proper Ple de maig. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Maria 
Àngels Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, se’ns ha parlat 
de l’Audiència Pública de pressupostos, dir que la veritat és que ens ho estem 
replantejant: estem fent una anàlisi de l’Audiència Pública de pressupostos per veure 
si hi ha diferents models, diferents maneres d’engrescar la ciutadania, perquè la veritat 
és que a l’última Audiència de pressupostos érem el Govern i els assessors i algun 
president d’alguna associació de veïns. I, per tant, nosaltres estem mirant de quina 
manera ho hem de fer o alguna altra manera de fer-ho, perquè la veritat és que no 
vàrem trobar que tinguéssim molt de públic i que a la ciutadania li interessés molt.  
 
I, per tant, nosaltres entenem una altra manera la participació; per nosaltres 
participació no és només fer-ho i ja està, sinó que ens vingui la gent. I quan realment 
no ens ve la gent, volem mirar quina és la causa per la qual no ens ve. Perquè sí que 
podríem agafar, jo podria asseure’m allà, explicar els pressupostos de cada any i 
quedar-me tan tranquil·la, però crec que no, que hem d’anar més enllà que no pas 
explicar els pressupostos, i que la gent ens escolti. 
 
Per tant, ens estem replantejant com ho hem de fer. Quan ho sapiguem ja li ho direm. 
Però sí que volem…, bé, que hi hagi més participació. És que no n’hi ha prou a 
asseure’m jo i explicar-ho. Ha d’haver-hi quelcom més, no?, vull dir, que la gent també 
ens vulgui escoltar i tinguin interès a fer-ho. 
 
Vostès ja passem al Ple de pressupostos, vostès ja se’l saben, per explicar-los-hi a 
vostès i als seus assessors ja crec que no cal, crec que és per explicar-los a tota la 
ciutadania. 
 
Quant al ROM, bé, intentarem passar-ho, jo no li puc assegurar si el maig o el juny, 
perquè el problema que tenim és que a part dels informes de dia a dia que fa la part 
tècnica, depenem dels informes tècnics, cada vegada que portem una cosa a ple ha 
d’haver-hi un informe tècnic preceptiu, no? El ROM requereix una majoria absoluta i, 
per tant, és necessari un informe del secretari ben elaborat. I en aquest moment, a part 
dels informes que hem dit del dia a dia, també hi ha els informes de les auditories, 
aquestes auditories que s’estan fent, que s’estan estudiant, que estudiar una auditoria 
per part del secretari no és dos dies, a vegades és un mes. Per això ara mateix 
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estàvem parlant d’una auditoria, de la d’Agissa, de l’aigua, que necessita un període 
per poder-la estudiar. 
 
Per tant, la voluntat del Govern nostre seria portar-ho ja, però també hem de ser 
conscients de la part tècnica. Quan hi ha tanta feina has d’establir prioritats, dir, doncs, 
guaita, potser ens interessa més això que això altre; ha d’haver-hi unes prioritats 
perquè tot a la vegada no ens ho faran, ha d’anar una cosa darrere l’altra. I més, si 
volem la feina ben feta, els hem de donar temps per poder-ho fer, crec que és 
important que ells tinguin temps per poder-s’ho estudiar i per poder fer les coses. 
L’equip tècnic del meu departament, Secretaria i Intervenció, estan treballant de 
manera molt valent, i jo els ho agraeixo molt i constantment estan…, bé, amb 
problemàtiques que s’han d’estudiar, que són complicades. I, per tant, jo li demano 
que tinguin una miqueta de paciència. Quan ells me diguin que poden elaborar 
l’informe, doncs, el portarem. Jo no li puc dir si serà el maig o el juny, perquè ara té un 
informe molt important a fer que vostès saben, que és Agissa. I li demanaria una mica 
de paciència, tot i que el Govern també en tenim ganes, no us penseu. Però, la realitat 
és la que és. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Alcalà… 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Responent a 
la pregunta que fa el senyor Manel Vázquez sobre el programa Live de mobilitat 
elèctrica, dir-li que, efectivament, el dia 17 de març vaig participar a la taula rodona 
que va organitzar l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb altres poblacions de 
Catalunya per tal d’explicar les accions que fa l’Ajuntament o que tenim previstes en 
relació amb la mobilitat elèctrica, en concret, al corredor elèctric. Nosaltres hem estat 
pioners i hi hem estat des del primer moment. 
 
Celebro que vostès s’hagin assabentat pels mitjans de comunicació de l’Ajuntament i 
em sap greu que, a diferència d’altres poblacions, com ha dit vostè, els mitjans de 
comunicació locals no n’hagin fet difusió, perquè penso que és molt interessant. I 
nosaltres continuarem. Jo me brindo també per donar explicacions als mitjans perquè 
en puguin donar difusió, i a tots vostès, només faltaria. 
 
Però és per això que és interessant si es participa a la Taula de Mobilitat. 
 
Referent a la senyora Ester Costa, jo crec que existeix una confusió i una preocupació 
per un tema que està resolt. Quan vostè parla que els vehicles circularan en direcció 
contrària, es refereix a l’entrada del bus, quan el bus entra, entra en el sistema que en 
diuen «a l’anglesa», és a dir, que entra per la part esquerra, perquè interiorment 
l’estació d’autobusos, tal com està organitzada, els autobusos entraran per l’esquerra. 
El que és el moviment exterior aquí no afectarà. Evidentment, ara circularan més 
autobusos que ara no circulen, però l’estació serà de vint-i-set andanes, pràcticament 
una o dues menys que les que tenim ara actualment. O sigui, es desplaçaran però 
estaran per allà mateix. 
 
La gent no s’ha de preocupar tant, ja hi estem treballant. Però ja els ho explicarem 
també. 
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Referent al problema que em planteja de Pericot, doncs, ho anirem a veure, com 
estem fent, però ja els dic que és un tema reincident aquí, però no deixem de fer 
actuacions d’adaptar els guals per a les persones amb mobilitat reduïda; no parem, li 
podem passar una llista. Vostè ja ho sap, a les comissions informatives anem 
informant d’aquestes actuacions. No hem arribat a tota la ciutat. Però quan hi ha un 
focus important com el que em manifesta, doncs, mirarem de prioritzar-lo. 
 
Senyor Salellas, referent al tema del carrer de la Rutlla, a nosaltres no ens ha arribat, 
ni de moment ho hem plantejat, el tema de «peatonitzar-la». Sí que hem fet, si ho ha 
vist, que segurament que ho ha vist, hem dibuixat els sharrows perquè les bicicletes 
circulin pel mig de la calçada, a part que hi ha un disc de vint, vol dir preferència per 
als vianants. O sigui, els vianants poden creuar, no cal ni pas de vianants, que això és 
molt important, perquè té preferència absoluta el vianant. Hi estem treballant. 
 
Vostè ha parlat també del tema de la criminalització de la bicicleta i si pensem fer un 
registre de bicicletes; ja el tenim, el registre de bicicletes, ja el tenim, i fa anys. És un 
registre voluntari –i que des d’aquí ja en dono difusió–, però és que ja fa molts anys 
que existeix, en el qual també hi ha l’Ajuntament de Banyoles, l’Ajuntament de Girona, 
de Salt i Sarrià, que davant de qualsevol robatori, si voluntàriament han identificat la 
seva bicicleta –i ho pot consultar i ara ho estava mirant–, hi ha bicicletes que la policia 
tenia identificades del mes de febrer, doncs… Sí, sí... Hi hem donat difusió, eh? –hi 
hem donat difusió–, i fa molt de temps. No anem massa més enllà. 
És un tema que va sortir a la Taula de Mobilitat i es va debatre. Hi ha gent que va 
opinar i altres que no els va agradar l’opinió. Però, escolta’m, la Taula de Mobilitat és 
per debatre. 
 
I referent al tema de les assegurances, també és un tema que va sortir allà arran d’una 
proposta de la ciutadania, en la qual demanaven l’obligatorietat de l’assegurança. Allà 
ja vaig dir jo que no existeix aquesta obligació; una altra cosa són alternatives que 
existeixen, ja sigui a través de la llar o, com van dir allà els de Mou-te en Bici, que pel 
fet de ser associat a Mou-te en Bici ja cobreixen aquesta assistència. I també hi ha 
altres companyies que asseguren, i a més, a un preu mòdic. Però aquí nosaltres no 
anirem més enllà del que per normativa ens obliguen. Però va ser interessant perquè 
és un debat, a vostès que els agraden tant els debats. El que passa és que la 
proposta… Sí, els seus representants no hi estaven d’acord, perquè l’opinió majoritària 
era diferent, però, escolti’m, em sembla molt bé. 
 
Senyora Laia Pèlach, referent al tema de les targetes del Barri Vell, sí, cada vegada 
som més estrictes. Si se’n recorda, quan nosaltres varem entrar al Govern la càmera 
de control del Barri Vell no sancionava ni feia cap discriminació; ara funciona a 
vegades s’avaria, però funciona. I és el sistema que utilitzem per als vehicles que 
estan autoritzats, poden passar fins a tres vegades sense que hi hagi sanció. Els 
veïns, els usuaris ja en saben el funcionament, perquè, a més, hi ha una indicació que 
explica que no poden entrar, perquè està controlat l’accés, i es dóna de forma 
automàtica la matrícula a la base de dades, i aleshores és el sistema que regula. 
 
Referent al tema de l’aparcament, hi ha un adhesiu el qual es posa al vehicle que està 
estacionat. Ara com ara és un adhesiu, la idea seria que amb el temps, doncs, no 
calgués ni l’adhesiu, sinó que a l’hora d’introduir la matrícula ja es quedés identificat. 
Però ara com ara existeix aquesta distinció. 
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Senyora Maria Mercè Roca, la regidora de barri com que estava allà se m’ha avançat, 
però, bé, ja ha pogut comprovar que treballem les diferents regidories –com molt bé ha 
explicat ella– i hi estem treballant, perquè és un tema que ens preocupa. 
 
I crec que són totes les respostes. 
Moltes gràcies.        
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I jo m’he 
d’excusar perquè m’he apuntat per a mi sumari, i ara no sé… (veus de fons) Disculpi, 
sí, efectivament. Ara no m’havia apuntat exactament de què anava. 
 
Guaitin, jo crec que aquí és important tenir en compte que estem parlant d’unes 
informacions que han sortit a premsa, que desconeixem res respecte a cap jutjat, 
almenys jo. 
Els recordo també que el que es relata en premsa són possibles fets, que desconec, i 
que no van succeir en aquest Ajuntament. Fins i tot, la regidora ha volgut donar 
explicacions en el sentit que els estic dient jo mateixa, que, evidentment, les hem 
acceptat. I, sincerament, jo no veig motiu, per tot el que li he dit, per anar més enllà 
d’això. I jo, sincerament, també és cert, potser perquè sóc jurista, no?, però li asseguro 
i segur que tots vostès en són molt conscients, que el tema de la presumpció 
d’innocència no és només un tema judicial, és també en el que passa entre la gent i en 
els comentaris entre la gent; la presumpció d’innocència l’hem practicar tots. I com la 
penso practicar, deixaré estar aquest tema, perquè crec que, sincerament, no hi varem 
veure cap fonament. Jo no em puc basar en absolut en unes notícies que surten a 
premsa. Aquesta és la nostra opinió. 
 
Respecte a aigües, senyor Terés –eh que ha tornat a ser vostè?–, clar, jo li ho 
repeteixo, ara em parlava de la taula de la possible futura gestió o un sistema diferent 
de gestió, la taula de la remunicipalització. Jo crec que, i em sembla que això ho 
havíem anat comentant, en diferents fòrums o diferents espais on tenim ocasió de 
parlar d’aquests temes, sempre hem defensat el mateix, és a dir, nosaltres no hem 
canviat. Vostès tampoc, eh?, perquè van preguntant exactament el mateix. Però 
nosaltres també els anem donant la mateixa resposta. 
 
Jo no veig factible poder dur a terme un estudi seriós –de res, eh?, ara no me refereixo 
a aigües– de res sense fer un previ estudi adequat i rigorós dels antecedents. Per tant, 
com que encara no el tenim, aquest estudi dels antecedents, per què?, perquè saben 
vostès que estem pendent d’uns informes jurídics –i és que vostès ho saben–, doncs, 
jo li ho torno a repetir, fins que no tinguem uns antecedents certs i ferms, és impossible 
encarar cap possibilitat de nous tipus de gestió. És que no és factible, és que no seria 
un treball rigorós. 
I tots tenim moltes ganes de parlar-ne molt, però és que encara no tenim les coses a 
punt. I li acaba de dir la tinenta d’alcalde que no és perquè sí, que s’està treballant molt 
intensament. Jo ara és que no vull ni dir: «clar, és que els tècnics…», no, perquè seria 
injusta, perquè veig la feinada que estan tenint i que estan treballant molt i molt 
intensament. I guaiti, quan de mica en mica puguem anar tenint els resultats i tinguem 
uns antecedents ferms, és quan, basant-nos en aquests antecedents, podrem 
començar a pensar en noves opcions. No anem tan malament de temps, ja sé que ens 
anem acostant, no?, que el temps va passant, va sentint el rellotge. Però de veritat que 
estem treballant molt. 



 

136 
 

Jo sé que vostès saben que sovint els anem dient: «Guaiteu, ara hem fet això, ara 
hem demanat això.» I amb poc temps tindrem, ens podrem conformar amb una imatge 
perfecta del que és tot això, i a partir d’aquí començar a treballar. 
 
Jo ja sé que segurament m’ho tornaran a demanar en el Ple següent, i si no tenim 
aquests estudis que ens falten, li tornaré a respondre el mateix que ara, i és: 
necessitem antecedents ferms i segurs per començar a debatre o a pensar què cal fer 
en el futur. 
 
I, per últim, crec que em vaig expressar molt malament, senyora Roca, perquè, guaiti, 
confiança zero, miri. Però és que jo ho dic sempre. I és més, el que va dir el ministre jo 
crec sincerament que és que no en tenia ni idea i que no ha parlat amb Adif. 
Sincerament, vull dir, no és que hagi volgut ni tan sols ni portar la contrària; no, no, és 
que crec que no han estat en absolut comunicats ni res. 
 
Sí que és cert que quan varem tornar de la reunió d’Adif, com varem anar-hi amb 
tècnics, tècnics que hi havien estat abans, amb els responsables, sí que és cert que 
aquests tècnics em van traslladar –i jo així ho vaig dir– sembla que han canviat 
l’actitud. Bé, tenen una actitud diferent, sembla… I jo això mateix ho vaig traslladar, 
perquè jo sí que era el primer cop que anava allà i era el primer cop que em trobava 
amb qualsevol responsable d’Adif. I, bé, jo vaig explicar sense fer valoracions, vaig 
intentar explicar exactament el que ens van dir. I vaig vigilar molt de no fer valoracions, 
perquè, finalment, si em veig obligada a fer una valoració, que em sembla lògic –
l’alcaldessa, doncs, lògicament, ha de valorar el que…–, si m’hi veig obligada, he de 
tornar a concloure: és que no me’n fio gens. 
 
Que si tenim res per escrit? No. Home, hi ha el cronograma, que sembla que mai –
mai– durant tots aquests anys, i és més, ho he parlat amb altres municipis que també 
estan en situacions similars, i a ells ni això no els han passat. I vaig dir: «Ah, doncs, a 
nosaltres ens ho han passat.» No sé si ara els ho passaran a ells, no en tinc ni idea. 
Però de compromís per escrit, zero. Si aquest és el gran problema que sempre hem dit 
nosaltres!, que no hi havia hagut mai res per escrit. I un cop ets enmig d’un litigi –això 
els juristes ho saben, no?–, quan ets al mig d’un litigi, demana acords per escrit; si 
benèvolament tenen ganes, ho fan i, si no, no hi ha opcions. Per tant, no hi ha res per 
escrit. 
 
Me’n fio? No. Crec que tenen molt bones intencions? No, perquè jo fins que no ho 
vegi, doncs, no. Que jo posaré la mà al foc per aquesta «panda» que només han fet 
que incomplir, incomplir, incomplir una cosa darrere l’altra… No era jo, però hi anava el 
regidor, hi anava l’anterior alcalde. Jo posar la mà al foc? Ni de broma, és que no me’n 
fio. Però, bé, com ho van dir així, ho han passat per escrit i ens han dit que sí, la meva 
obligació és dir-ho. I a partir d’aquí anirem veient.     
 
Sí que és cert, jo l’únic que li puc dir, això és cert, és comprobable, és que aquests 
dies estan fent allò a què es van comprometre. I ja està. Que demà deixen de complir? 
També ho diré. Però ara, aquests dies, des que hem tornat, més o menys estan 
complint allò a què es van comprometre. I no sé més.  
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Gràcies. I ara ho lamento molt, però és que hi ha la Junta General d’Iniciatives i 
Projectes. Aquí sí que el públic hauria de desallotjar el saló de plens. Molt bona tarda, 
gràcies per haver assistit a aquest Ple. 
 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I dit això, quan són les deu i 
trenta-dos minuts de la nit s’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i s’estén la 
present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 
 


