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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA EN PLE DE L’1 
D’AGOST DE 2016. 

 

A la ciutat de Girona, a les sis i dos minuts de la tarda del dia 1 d’agost de 2016, 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 extraordinària. 

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) 

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SR. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 

SRA. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 

SR. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 

SRA. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 
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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) – S’incorpora a les 18:03 

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 

Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació 

1. Creació de la Taula de Salut Mental de Girona. 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

2. Aprovació Compte General exercici 2015. 

3. Modificació de la plantilla de personal. 

4. Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball. 

5. Aprovar l'esmena a l'acta de les operacions de delimitació i atermenament dels 
termes municipals de Girona i Fornells de la Selva. 

6. Modificació pressupost 2016 - transferència entre partides. 

7. Crèdit extraordinari conveni ADIF. 

8. Crèdit extraordinari adquisició patrimoni. 

Comissió Informativa d'Educació i Esports 

9. Aprovar el Pla Local d'Infància i Adolescència. 

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

10. Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 64. Ajust de sistemes Sector 
Mas Xirgu. 

MOCIONS. 

11. Moció que presenta el Grup municipal CUP-Crida per Girona en suport als SOM27 
i més. 

12. Moció que presenta el Grup municipal ERC-MES per convertir Girona en una ciutat 
que promou la cultura científica i tècnica. 
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13. Moció que presenten al Ple els Grups municipals CiU, ERC-MES-AM, CUP-Crida 
per Girona, PSC, PP i C'S per una sanitat de qualitat a la ciutat de Girona. 

14. Moció que presenta al Ple el Grup municipal Ciutadans pel reconeixement i ajuts 
als celíacs de Girona. 

_____________________________________________________________________ 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda. Ja són les sis en 
punt. Si poden anar, si us plau, ocupant els seus llocs... Senyores regidores, senyors 
regidors, si poden ocupar els seus llocs, si us plau... Moltes gràcies. Bé, bona tarda. 
Estem a punt d’iniciar el Ple, de fet, és una sessió extraordinària, d’1 d’agost. Com 
vostès ja saben, en aquest cas, l’ordre del dia és més reduït, no hi ha Informe de 
Presidència, tampoc acords a donar coneixement al Ple, ni precs, ni preguntes. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

1.   Creació de la Taula de Salut Mental de Girona. 

L'Ajuntament de Girona, en sessió plenària de 8 de febrer de 2016, va aprovar una 
moció per a la creació d'una Taula de Salut Mental a la ciutat de Girona, per tal  de  
donar  a  conèixer  la  situació  de  les  persones  afectades  per  un  trastorn mental i 
les seves famílies, representar i defensar els seus drets i col·laborar en la millora i/o 
creació dels recursos sanitaris i socials necessaris. 

La Taula de Salut Mental es proposa com és òrgan de participació sectorial, de 
consulta, assessorament i participació, impulsat per l'Ajuntament de Girona. Per tal  
d'afavorir  la  participació  de  les  entitats  que  treballen  en  aquest  àmbit  i  així 
poder  conèixer  millor  les  circumstàncies  i  problemàtiques  que  poden  afectar 
aquest  sector,  aquesta  taula  estarà  formada  tant  per  representants  dels  grups 
municipals  com  per  representants  de  les  entitats  i  institucions  que  treballen  en 
aquest  àmbit.  També  en  formaran  part  tècnics  municipals  relacionats  amb  la 
matèria. Es planteja com una plataforma estable de treball, debat i proposta, en temes 
referents a la salut mental. 

Funcions de la Taula de Salut Mental de la Ciutat de Girona: 

1.  Exercir  la  funció  assessora  davant  l'Ajuntament  i  altres  estaments  que  ho 
requereixin. 

2. Demanar informació sobre qualsevol matèria que afecti el seu camp d'actuació i 
elevar informes, dictàmens i propostes, que tindran rang de recomanació, sobre 
qüestions relacionades amb les seves finalitats. 

3.-Definir les línies estratègiques d'actuació i prevenció envers a les patologies de  
salut  mental  i  els  recursos  necessaris  per  fer  front  a  les  necessitat  de  les 
persones afectades per un trastorn mental i de les seves famílies, i que formaran part  
d'un  dels  pilars  fonamentals  del  proper  Pla  Local  de  Salut  de  la  ciutat  de 
Girona que està elaborant la regidoria de Salut del Ajuntament de Girona. 

La Taula de Salut Mental de Girona tindrà la següent composició: 

- Una persona representant de cada grup municipal 

- Una persona representant del Centre Jove de Salut Integral 

- Una persona representant d'Equip Municipal de Promoció de la Salut 

- Una persona representant de Sostenibilitat 

- Una persona representant Centre Salut Mental Adults 

- Una persona representant de la Facultat de Medicina de la UdG 
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- Una persona representant de la Facultat d' Infermeria  de la UdG 

- Una persona representant de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les 
comarques gironines 

- Una persona representant de la Fundació Drissa 

- Una persona representant del Cas Teresa Ferrer 

- Una persona representant de la Fundació Ramón Noguera 

- Una persona representant de l'entitat la Tutela 

Així mateix, en cas que els membres de la taula ho aprovin es podrà convidar a 
participar a altres entitats que per raó del tema a tractar, en un moment donat, es 
consideri necessària la seva assistència. 

Els membres que hagin de formar part de la Taula de Salut Mental en representació de 
l'Ajuntament de Girona seran designats mitjançant acord pres en el ple del cartipàs 
d'inici de mandat. 

Cadascuna de les parts no corporatives designarà la seva representació per formar   
part del Consell i ho haurà de comunicar per escrit a l'Alcaldia- presidència.  Aquesta  
designació pot comprendre també la d'una representació suplent. A més del   
nomenament, l'escrit també haurà d'indicar l'adreça electrònica per la qual es 
mantindrà la comunicació. Per deixar de formar part de la Taula  l'entitat  interessada  
ho  haurà  comunicar  per  escrit  a  la  Presidència, exposant la motivació. 

Les parts que corresponen al personal tècnic les designa la regidoria de la qual 
depenguin. 

Pel que fa a la seva organització, per al seu correcte funcionament la Taula de Salut 
Mental estarà formada per: 

a) L'alcalde o alcaldessa de Girona, que en serà el president/a. 

b) El regidor o regidora de l'àrea amb la competència en salut, que en serà el 
vicepresident/a. 

c) Els representants anteriorment esmentats 

d) Serà secretari/a qui nomeni la Presidència, que actuarà amb veu i sense vot si no 

fos cap dels anteriors membres. 

La Taula de Salut Mental es reunirà amb una periodicitat trimestral de forma ordinària,  
amb un ordre del dia previ pactat per tots els seus membres i en caràcter  extraordinari  
sempre que es detecti una situació que ho requereixi  i d'acord  amb  la  Presidència o 
un  terç  del  nombre  total  dels  seus  membres  ho sol·licitin. 

El president/a de la Taula  serà la persona encarregada de convocar, presidir i aixecar  
totes les reunions. En la secretaria recaurà la funció d'aixecar acta de totes les 
reunions que tinguin lloc. 

Atesa la següent normativa reguladora d'aplicació: 

- Articles 62 i 63 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. 

- Articles 59 i 60 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril de règim local de Catalunya. 

Primer. Aprovar la creació de la Taula de Salut Mental de Girona en els termes que 
figuren en la part expositiva. 

Segon. Nomenar els membres de la Taula de Salut Mental de Girona que en formaran 
part: 
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En representació de cada grup municipal: Grup municipal de CiU: Eva Palau 

Grup municipal d'ERC-MES-AM: Ricard Calvo 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: Laia Pèlach 

Grup Municipal PPC: Concepció Veray 

Grup Municipal de Ciutadans: Míriam Pujola 

Grup Municipal PSC-CP: Sílvia Paneque 

Una persona en representació del Centre Jove de Salut Integral 

Una persona en representació d'Equip Municipal de Promoció de la Salut 

Una persona en representació de Sostenibilitat 

Una persona en representació del Centre Salut Mental Adults 

Una persona en representació de la Facultat de Medicina de la UdG Una persona en 
representació de la Facultat d'Infermeria de la UdG 

Una persona en representació de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les 
comarques gironines 

Una persona en representació de la Fundació Drissa 

Una persona en representació del Cas Teresa Ferrer 

Una persona en representació de la Fundació Ramón Noguera 

Una persona en representació de l'entitat la Tutela 

Per tant, directament passaríem als acords a sotmetre a votació i, en darrer lloc, a les 
mocions que han presentat diferents grups municipals. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El primer punt de l’ordre del dia, 
senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Té la paraula la regidora Eva Palau. 

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

Sra. Eva Palau Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com vostès ja saben, 
senyors regidors, la creació d’aquesta Taula de Salut Mental respon a una moció que 
vàrem aprovar tots conjuntament el dia 8 de febrer d’aquest any. I l’objectiu d’aquesta 
taula, doncs, és conèixer la situació de les persones amb trastorns mentals, però 
també la situació que viuen un dels seus puntals més importants, com són les seves 
famílies. L’objectiu també d’aquesta taula serà defensar els drets i definir les 
necessitats d’aquest grup de persones i tant des del punt de vista social com sanitari. 
Serà una taula participativa, una taula de consulta i una taula d’assessorament i per 
això hem cregut convenient –tal com ha anomenat ja el senyor secretari i si creuen ja 
no tornaré a repetir la composició de la mateixa taula– que sigui una taula que sigui el 
mirall de totes les entitats que estan implicades en l’àmbit de salut mental a la ciutat de 
Girona, tant des del seu punt de tractament més sanitari com des del seu punt de vista 
de tractament més social. i també hem volgut convidar a forma-hi part i ho han 
acceptat, lògicament, la universitat, tant des del punt de vista d’infermeria com mèdic, 
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perquè creiem que ens poden aportar punts de vista de formació i d’avanços, inclús de 
tractaments en aquest camp tan concret de la salut. 

Com ja hem comentat, estarà formada per tots els representants dels grups municipals 
i aquestes entitats. La plataforma de treball ha de ser molt dinàmica i, per tant, si en 
algun moment alguns dels membres que formarem part de la taula creiem que s’ha 
d’incorporar o una entitat o una persona que ens pugui aportar més en aquell tema 
concret, doncs està oberta l’opció que puguem aprovar la incorporació d’aquesta 
entitat, d’aquesta persona. Hem establert que la periodicitat de reunions serà trimestral 
i ja els anuncio als regidors que formaran part d’aquesta taula que seran convidats o 
convocats, més correctament dit, els primers dies de setembre a la primera reunió. I 
òbviament, si en algun moment determinem que hi ha algun tema que ens justifiqui, 
doncs es faria una convocatòria extraordinària. 

Crec que no és necessari repetir la composició de la taula i poso a consideració 
d’aquest Ple l’aprovació d’aquesta Taula de Salut Mental. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, bé, només per agrair a la 
regidora Eva Palau l’esforç que ha fet també per consensuar tot el tema de les 
persones que formaven part d’aquesta taula, que n’hem estat parlant en vàries 
ocasions i, per tant, agrair-ho en aquest sentit. 

Llavors també simplement comentar, doncs, que hem vist que surt, diguéssim, en 
l’argumentari del punt el tema del Pla local de salut i, per tant, doncs esperem que 
aquest sigui un element important dintre d’aquest Pla local. I que també en aquest Pla 
local de salut hi hagi aquesta bona predisposició per consensuar i per parlar amb 
l’oposició de la definició del mateix i del redactat mateix. Per tant, esperem que també 
sigui aquesta taula un bon espai de coordinació i també d’adquisició de compromisos 
per part del Govern. 

I llavors també només dir que van apareixent diversos espais de participació, de 
gestió, que això és molt positiu, però que crec que hem d’intentar fer un esforç també 
perquè siguin el màxim d’eficients i les reunions, doncs la gent que hi participi hi vegi el 
màxim sentit possible perquè no es vegi també com una sobrecàrrega. Pensem que 
algunes de les persones que participen en aquesta taula crec que és possible que fins 
i tot participin ja en altres consells o taules del mateix Ajuntament i, per tant, demanar 
un esforç en aquest sentit. 

Res més. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 
El senyor Calvo... 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, felicitar-los per aquesta iniciativa, per la creació 
de la taula –com molt bé ha fet esment la regidora–, que és fruit d’una moció, una 
moció que va ser aprovada per tots els partits que formen aquest Ple. També pensem 
que la creació de la taula ha d’anar vinculada segurament –les sessions que es puguin 
anar produint en aquesta taula– amb els equips que ja estan treballant a dintre del que 
seria l’Ajuntament, ho vam llegir a l’equip de promoció de la salut, per exemple, que 
pugui anar molt vinculada la taula amb aquest equip. I que sobretot també serveixi per 
a visibilitzar un col·lectiu que durant molt i molt de temps ha estat, doncs, poc visible i 
que han hagut de ser les entitats del tercer sector a través d’iniciatives que ells han 
generat els que han incentivat aquesta visibilització. Aquí animem que l’Ajuntament 
faci publicitat d’aquesta taula i pugui fer difusió del que es tracti en aquesta taula i es 
pugui anar incorporant els diferents equips de l’Ajuntament. Pensem que és una taula 
de composició plural, que serà reivindicativa, segur, i que representa tots els agents 
implicats, per tant, de nou, felicitar-nos. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé, senyora 
Palau, si ja vol fer... Perfecte. 

Doncs podríem passar a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Senyor secretari... 

Sr. Secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat la creació de la Taula de Salut Mental 
de Girona en els termes que figuren en la part dispositiva. 

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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

2.   Aprovació Compte General exercici 2015. 

En data 9 de maig de 2016 es constituí la Comissió Especial de Comptes amb la 
finalitat d'iniciar un primer període d'anàlisi del Compte General relatiu a l'exercici 2015 
per part dels seus membres. 

Des d'aquest dia, 9 de maig, fins el 31 de maig els documents i justificants que 
constitueixen aquest Compte General varen estar a disposició dels regidors d'aquesta 
comissió especial, i després d'emetre dictamen, en data 10 de juny es publicà edicte al 
BOP d'informació pública, iniciant un període de 15 dies (fins el 29 de juny) de possible 
consulta per part de qualsevol interessat i 8 dies més (fins el 8 de juliol ) únicament als 
efectes de presentar al·legacions, que no s'han produït. 

Atès que segons estableix  l'art 212.4 del Text refós de les Hisendes Locals donada la 
situació d'inexistència d'al·legacions procedeix sotmetre a aprovació el Compte 
General degudament informat, 

1r. Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2015 de l'Ajuntament de 
Girona, integrada pels comptes i estats anuals adjunts a la proposta de : 

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

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

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

2n. Aprovar la documentació  complementària  integrada  pels  justificants  dels estats  
i  comptes  anuals i pels  annexos  també  detallats a l'informe  adjunt,  així com  els  
criteris  per  a  la  quantificació  dels  deutes  de  impossible o difícil recaptació segons 
informe. 

3r. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de  
l'exercici  econòmic  2015,  a  la  Sindicatura  de  Comptes,  d'acord  amb  el  que 
determina l'art. 212 i 223 del RD 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i en els formats establerts en l'acord del Ple de la 
Sindicatura de 8 de març de 2016. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a donar 
compliment al segon punt de l’ordre del dia. 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 pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, el que avui portem a 
Ple és l’aprovació del Compte General, que correspon evidentment a l’exercici 2015, 
que d’acord al que estableix la normativa d’aplicació posa de manifest quina és la 
situació econòmica, la financera i la patrimonial i pressupostària de l’entitat local i 
també dels seus organismes autònoms i de les societats que íntegrament (...) 
municipal. També hem incorporat, segons la normativa de 2013, els comptes anuals 
dels consorcis adscrits a aquesta, que és el Consorci del Ter i el Consorci del Centre 
d’Acolliment i Serveis Socials. 

Amb aquest acord el que tanquem és el procediment que es va iniciar l’1 de març en el 
qual es va portar l’aprovació de la liquidació pressupostària, estava sotmès en un 
període que ha estat sotmès al públic, en el primer moment restringit per als regidors 
de l’Ajuntament i els membres de la Comissió de Comptes, i en un segon, per les 
persones interessades que poguessin estar interessats en el Compte General. Va 
finalitzar el 8 de juliol i no s’han presentat cap tipus d’al·legacions. 

Només donar quatre dades que crec que és important i que són rellevants, en la qual 
ens trobem en una situació econòmica –una situació financera– en la qual tenim una 
ràtio d’endeutament..., estic parlant del 31 de desembre de 2015, del tancament del 
compte de 2015 on la ràtio d’endeutament és d’un 53,18 per cent amb un estalvi 
positiu, amb una situació pressupostària de romanents de tresoreria i resultats 
pressupostaris en termes consolidats també són positius, complint la llei orgànica de 
2012 quant a estabilitat pressupostària, a sostenibilitat financera i també en termes 
consolidats amb la capacitat de finançament, per tant, positiva, compliment de la regla 
de la despesa i el període mitjà de pagament que fem aquest Ajuntament, bé, que ja 
venim fent en els últims anys, és de trenta dies. 
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Per tant, estem en un ajuntament en el qual jo crec que és sostenible amb les arques 
públiques tot i fer front a totes aquelles despeses que moltes vegades en aquestes 
èpoques de crisi se’ns havien generat, despeses a les quals hem de fer front i moltes 
vegades no són competències pròpies del mateix Ajuntament, però que assumeix 
l’Ajuntament, aquesta despesa, perquè entenem que són necessitats que vénen de 
més i que s’han de complir i que creiem que la prioritat és d’atendre les necessitats de 
la nostra gent, el benestar del ciutadà i, per tant, podem presentar aquests números tot 
i fer el compliment de tot això que he esmentat. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Simplement per 
anunciar l’abstenció del meu grup en aquest punt per coherència política: nosaltres no 
vam donar suport al pressupost de l’any 2015. I, per tant, en aquest sentit, ens 
abstenim en el Compte General. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Bona 
tarda a tots i a totes. Nosaltres també intervenim per anunciar la nostra abstenció en 
aquest punt, no només pel que acaba d’explicar la senyora Veray –i és que nosaltres 
tampoc vam donar suport al pressupost en el seu moment l’any 2015–, sinó per 
diversos punts que intentaré exposar breument. 

Nosaltres som de la gent que sí que ens hem mirat els comptes generals 
profundament, crec que els serveis tècnics d’aquesta casa en poden donar fe. Els hem 
estat mirant, mirant a fons, analitzant, i això ens ha permès arribar a unes conclusions i 
arribar, en definitiva, a uns arguments que, de fet, vam fer públics en un dossier el mes 
de juny, que és un dossier sobre els comptes generals de 2015, que analitzant aquest 
documents, els comptes generals que són, en definitiva, a la pràctica el que realment 
ha passat a la ciutat i no els pressupostos que en el seu moment van presentar el seu 
grup. L’equip de govern el 2015 va presentar uns pressupostos que eren una intenció, 
però a l’hora de la veritat el que passa o el que ha passat realment és el que podem 
trobar en els comptes generals i per això nosaltres entenem que l’anàlisi dels comptes 
generals és tant o més important que el dels pressupostos i les explicacions que es fan 
al voltant dels comptes generals haurien de ser tan o més explícites i públiques que les 
que es fan amb els pressupostos. És a dir, ens trobem que amb els pressupostos es 
fan grans explicacions, grans notícies, sovint portades als diaris, però, en canvi, amb 
els comptes generals se n’expliquen poques coses. 

Per això nosaltres hi vam anar, ens els vam mirar..., no els hem pogut mirar tots, és 
cert, no hem mirat, per exemple, els dels consorcis adscrits, però sí els que fan 
referència a l’Ajuntament. I hi han deu punts que a mi m’agradaria destacar –a la CUP 
- Crida per Girona li agradaria estacar deu punts– per argumentar també per què avui 
ens abstindrem. Ens abstindrem i no votarem no perquè també entenem que és un 
tema d’un tràmit que avui es porta més tècnic que no pas pròpiament uns 
pressupostos, entenem la diferència, però sí que hi han deu punts que a part del fet de 
no haver donat suport en el seu moment al pressupost ens porten també avui a fer una 
abstenció. Els intentaré resumir breument. 

El primer, doncs que malgrat el que deia el seu equip de govern, al final de 2015, 
vostès es van gastar 108.000 euros més del que estava previst amb personal, 
diguéssim, eventual. Amb personal eventual i càrrecs electes es van gastar 108.000 
euros més que el que havien pressupostat en el 2015. No és pas poca cosa, senyora 
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Planas, perquè quan nosaltres dèiem que vostès havien pujat tot aquest [espai #, 
00.16.00], doncs a vegades se’ns havia dit que no teníem raó, els fets –els números– 
ens donen la raó dotze mesos després. 

Les dietes. Vostès havien pressupostat tretze mil euros en dietes, al final se’n van 
gastar seixanta mil, de tretze mil a seixanta mil crec que de cara a 2016 espero que 
hagin fet els comptes millors. 

Hi ha una partida que vostès han augmentat 170 per cent, que és la partida de roba de 
la Policia Local. Ja hi havia una partida de renovació de roba per a la Policia Local, 
que evidentment s’ha de renovar, però el que no entenem és com pot ser tan 
desequilibrat, un 170 per cent; estem parlant que en lloc de 92.000 ens en vam anar 
gairebé a 250.000. 

Ens trobem que hi ha diversos àpats fets per tècnics i polítics a l’Ajuntament de 
Girona, del seu equip de govern, que sobrepassen i de molt els límits que des del 
nostre punt de vista són normals, que podríem fixar entre dotze-quinze euros d’un 
menú. No, vostès..., i n’hi han uns quants aquí que han fet menús de més de seixanta 
euros pagats per tots i que avui ens trobem..., ens vam trobar en el 2015 en aquests 
comptes generals i evidentment és una lògica que no podem compartir. 

Com tampoc podem compartir que entenguem com a partides de promoció econòmica 
la renovació dels passos de Setmana Santa, que entenem que, en tot cas, deu ser una 
partida que no s’ha de posar a promoció econòmica, deu ser de restauració de béns 
culturals, en tot cas, i religiosos, però no de promoció econòmica, com uns premis 
d’una associació de joves empresaris, que deu ser una promoció d’esdeveniment, però 
no crec que aportin més economia de cap sentit. 

Hi ha un clar desequilibri territorial que continuem veient en aquests comptes generals, 
la potència del centre respecte dels barris. Un exemple petit i concret és el dels grafitis, 
estem pagant el que és la neteja dels grafitis al Barri Vell de la ciutat, perquè ( . . . ) no 
ho paguem en cap altre barri de la ciutat en les façanes: 150.000 euros al Barri Vell, 
cap euro a la resta de barris. Com també que alguns plans de barris que no es varen 
implementar malgrat estaven pressupostats i en els comptes generals acaben sent un 
zero. 

Creiem o veiem també com el fons Santos Torroella es converteix en una hipoteca 
clara pel que fa a les inversions culturals a la ciutat, ja n’havíem alertat en el seu 
moment i els compte generals així ho expliciten. Com també es veu com el Joc de 
Trons que encara..., Joc de Trons, aquest estiu veurem de moment, no sé si hi han 
dades de quanta gent ha vingut explícitament pel fenomen Joc de Trons a la ciutat, el 
que sí que segur que sabem són les despeses que ha costat Joc de Trons a la ciutat, 
no només tot allò que no vam cobrar, sinó els milers d’euros que vam posar de la 
nostra butxaca com a Ajuntament per pagar l’ambulància i per pagar altres que surten 
als comptes generals, senyora alcaldessa... (sona un senyal acústic), ja acabaré, 
perdoni, si em deixa allargar un moment..., que surten als comptes i ho poden revisar. 
O els quaranta mil euros a ( . . . ), que es van pagar, o que estem pagant gairebé cent 
mil euros en anuncis en mitjans de comunicació o, per exemple, que hem pagat 
36.000 euros en advocats externs quan ja tenim serveis jurídics de la casa. 

Això surt en els comptes generals, són xifres que evidentment nosaltres no podem 
compartir i ens porten a l’abstenció, com evidentment i els demanem que canviïn el 
que és la manera de fer respecte als comptes generals, incorporin un ple monogràfic, 
una audiència pública, un sistema d’indicadors i un sistema de dades obertes que 
permeti que allò que estem començant a fer tot just en el pressupost ho puguem fer 
també en els comptes generals. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, els 
pressupostos de l’exercici 2015 es van aprovat durant el mandat passat i evidentment 
el nostre grup no hi tenia representació. A nivell tècnic sí que hem comprovat que tot 
és correcte i, a més a més, hem tingut coneixement que en el període d’al·legacions 
no s’ha fet cap..., perdó, d’exposició pública, no s’ha fet cap al·legació. No obstant..., 
tot i això, pel fet abans exposat que no vàrem participar en l’elaboració d’aquests 
pressupostos, nosaltres ens abstindrem. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si la tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas vol fer alguna... 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies. Bé, jo en primer lloc, dir que crec 
que no és just agafar, senyor Lluc, quatre comptes del Compte General i començar a 
fer aquí una demagògia. Jo li podria debatre un per un, per exemple, quan vostè diu la 
roba de la Policia, bé, és que hi havia un romanent d’anys anteriors. És clar, si suma el 
romanent d’anys anteriors més els d’aquest any, aquesta és la diferència. 

Pel que fa als àpats, jo crec que nosaltres som un govern molt auster, vostè ha dit 
algun àpat, un en concret poder dels..., no sé, dels quaranta que puguin haver-hi, o 
dos, en concret, o tres dels quaranta que puguin haver-hi, però vostè no anomena 
com, per exemple, la senyora alcaldessa i jo ens en vàrem anar a Madrid i ens vàrem 
partir un entrepà i ens va costar deu euros..., mira, cinc cada un..., vull dir, també es 
pot dir això. Però no és..., jo crec que és fer demagògia dir, generalitzar un àpat en 
concret per una situació concreta a la resta, a tots els regidors. Jo crec que som 
regidors molt austers, el Govern és molt auster i ho hem demostrat sempre. No hem 
fet grans dispendis, aquest Ajuntament, i sempre han estat molt controlats i crec que 
és fer demagògia dir-ho d’aquesta manera. I, per tant..., bé, podríem parlant-ne molt. 

Per exemple, la neteja dels grafitis, és que no és que paguem per la neteja dels grafitis 
només del Barri Vell, és que a la resta de la ciutat ho fan les brigades i les brigades, 
degut a tota la feina que tenen no poden fer el Barri Vell i tot, i llavors s’ha dit que 
aquestes brigades facin el dispendi només per al Barri Vell, quan vostè m’està parlant 
de pagaments de coses. Per tant, jo crec que seria difícil que ens entenguéssim 
perquè el que nosaltres aquí portem és un compte en el qual aquest compte s’ha 
presentat en temps i en forma de manera correcta. I, a més a més, voldria donar les 
gràcies als serveis tècnics perquè crec que «s’esmeren» a fer la seva feina i la fan ben 
feta. I, per tant, crec que és difícil que ens posem d’acord ( . . .) perquè evidentment 
som dos governs diferents, vostès ho farien d’una manera i nosaltres ho faríem d’una 
altra, ni millor, ni pitjor, simplement d’una altra manera. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, a 
la votació. 

Vots a favor d’aquest punt de l’ordre del dia? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. Secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
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quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, el Compte General per a l’exercici 2015. 

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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

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

Abstenció 

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

3.   Modificació de la plantilla de personal. 

Per acord de Ple de data 21 de desembre de 2015 es va aprovar la plantilla de 
personal de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2016, la qual comprèn els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, amb la seva denominació i 
característiques essencials. 

Derivat del nou cartipàs aprovat pel Ple municipal de 23 de març de 2016 i de la nova  
estructura  orgànica  municipal,  per  la  prestació  dels  diferents  serveis municipals 
es fa necessària la modificació de la plantilla per tal de procedir a la incorporació de 
tres places d'auxiliar administratiu/va per tal de reforçar diferents serveis municipals, al 
servei de recaptació municipal i al servei de contractació i compres. 

Al Servei de Contractació i Compres s'ha detectat la necessitat de reforçar els serveis  
administratius  per  tal  de  donar  un  impuls  a  la  unificació  i  gestió  dels contractes   
menors.  Això  comporta  haver  de  dotar dels recursos humans necessaris per tal de 
cobrir l'increment de tasques que la nova organització del Servei generarà. En  
conseqüència, es procedeix a crear una plaça  d'auxiliar administratiu/iva, funcionària, 
inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, amb una jornada de 37,5 hores 
setmanals. 

Per  altra  banda,  al  servei  de  Recaptació  municipal  els  recursos  humans  de  la 
plantilla actual no són suficients per atendre el servei, considerant-se necessària la 
incorporació de dues places d'auxiliar administratiu/va per tal de poder donar cobertura 
al servei amb les garanties suficients. Les places, funcionàries, estaran incloses  dins  
el subgrup de classificació C2, CD 16  i  amb  una  jornada  de  37,5 hores setmanals. 

L'informe emès per la cap de servei de Recaptació i el Tresorer de data 28 de juny de 
2016 justifiquen aquesta mesura. 
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Atès que es tracta de dos dels sectors essencials i prioritaris previstos a la Llei 
48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos General de l'Estat per a l'any 2016 i atès 
que es disposa de dotació pressupostària suficient al capítol I, es proposa la 
modificació de la plantilla per aquest 2016 amb la incorporació de les tres places 
descrites. 

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 la seva 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 l'exercici següent, com també 
si respon a criteris d'organització administrativa. 

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. 

Per fer front als costos de les modificacions de plantilla que es proposen i que no 
siguin compensats amb les amortitzacions, es compta amb l'estalvi general des de  01  
de  gener  de  2016  del  recàrrec  de  cotitzacions  del 8,20%  que  es  venia abonant  
mensualment  per  disposició  del  RD  480/1993,  de 2 'abril  pel  que s'integraven  al 
Règim General de la  Seguretat  Social,  el  Règim  Especial de la Seguretat  Social  
dels  funcionaris  de  l'Administració  Local  i que va estar vigent fins a 31 de desembre 
de 2015. 

Per altra banda, en el servei de Recaptació municipal actualment hi ha inclosa una  
plaça  de  tècnic/a  auxiliar,  subgrup  de classificació  C1, CD 19. Actualment ocupada 
en propietat  per  un  treballador  que  en  data  de  07  d'agost  de  2016 accedirà  a  
la  situació  de  jubilació  definitiva.  Atès  que  les  funcions  del  lloc  de treball s'ha 
anat modificant en el temps i que actualment el contingut funcional del lloc respon a les 
d'auxiliar administratiu/va, es considera adient adequar la plaça de la plantilla a les 
necessitats que el servei requereix. 

En aquest mateix sentit, actualment a la plantilla vigent hi ha inclosa una plaça de  
tècnic/a  d'educació  infantil  amb  una  dedicació  D1,  38  hores  setmanals. Segons  
informe  emès  per  la  cap  de  servei  d'Educació  i  amb  la  finalitat  de disposar  dels  
recursos  humans  necessaris  per  atendre  les  franges  horàries  en què les escoles 
bressol necessites de més tècnics/ques d'educació infantil s'ha sol·licitat amortitzar  
aquesta  plaça  de  tècnic/a  d'educació  infantil  de  38  hores setmanals  i  al  mateix  
temps  crear  dues  places de  tècnic/a  d'educació  infantil amb  una  dedicació  parcial  
de 19 hores  setmanals  per  així  poder  disposar  de contractacions parcials que 
permetin reforçar els horaris d'atenció als infants en les franges de matí. Atès que 
aquesta modificació no comporta cap modificació de  la  dotació  pressupostària  sinó  
que  respon  a  una  millor  organització  dels recursos humans del servei 

Vistes les necessitats de reforç i millora dels serveis municipals esmentats i vist 
l'informe emès per la cap de Servei de Recursos Humans 

PRIMER.-  Modificar  la  plantilla  de  personal  de  l'any  2016  aprovada  pel  Ple  de 
data 21 de desembre de 2015 en els següents extrems: 

1.- Crear tres places d'auxiliar  administratiu/va,  funcionàries,  incloses  en  el subgrup   
de   classificació   C2,   CD   16   i   a   jornada   ordinària   de   37,5   hores setmanals. 

2.-  Requalificar  una  plaça  de  tècnic/a  auxiliar,  subgrup  de  classificació  C1,  CD 
19, adscrit al servei de Recaptació municipal a una plaça d'auxiliar administratiu/va,  
funcionària,  subgrup  de  classificació  C2,  CD  16  i  a  jornada ordinària de 37,5 h 
setmanals. 
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3.- Amortitzar una plaça de tècnic/a d'educació infantil, laboral, subgrup de 
classificació  C1,  CD  18  i  amb  dedicació  de  38  hores  setmanals  i  crear  dues 
places de tècnic/a d'educació infantil, laborals, subgrup de classificació C1, CD 18 i 
amb una dedicació parcial de 19 hores setmanals. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al tercer punt 
de l’ordre del dia. 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 pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem 
són tres punts en concret. Primer, creem tres places d’auxiliar administratiu per 
recaptació i contractació, contractes menors; ja ho vàrem dir en el seu moment, estem 
preparant un servei de contractes menors en el qual englobarà tots els contractes de la 
casa, però per això cal que hi hagi..., bé, cal que hi hagi més treballadors. En el seu 
moment ja vàrem portar també unes places que es varen requalificar a auxiliar 
administratiu i ara entenem que no podem començar a iniciar aquest servei sense que 
hi hagi més dotació i per això portem la creació d’aquestes places igual que en 
recaptació, en el qual teníem..., s’estava fent amb contracte d’obra i servei una 
d’aquestes feines, entenem que és estructura i, per tant, també es porta la creació 
d’aquestes places. 

Llavors també el que es fa és la requalificació d’una plaça de tècnic de C1 nivell 19 a 
C2 nivell 16, perquè entenem que quan entren a l’Ajuntament hi ha un període 
d’aprenentatge i per això el que fem és crear una plaça d’auxiliar de nivell bàsic i així 
podem iniciar la carrera administrativa mitjançant les promocions que es vénen fent 
últimament. 

També el que se’ns ha demanat des d’educació és que una plaça de tècnic d’educació 
infantil, que era de trenta-vuit hores hi ha un informe del servei d’educació en el qual 
ens demanen crear dues places, creuen que és millor per al servei, que necessiten 
gent al matí, però de mitja jornada, no jornades enteres. I, per tant, el que es fa és 
requalificar aquestes places, s’amortitza una plaça i es creen dues places més de 
tècnic de mitja jornada. I ja està. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Costa? Perdó. No, no, disculpi, la senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Jo per anunciar 
l’abstenció del meu grup tant en aquest punt com en el que ve. No fa gaire setmanes 
en un Ple també en aquest Ajuntament ja vam tenir jo crec que un llarg debat amb 
relació a una modificació de la plantilla que en aquell moment se’ns presentava. Jo 
podria avui tornar a ratificar totes les paraules amb relació al que se’ns va dir. Per tant, 
com que nosaltres hi ha una part d’aquestes modificacions de plantilla que no 
compartim, nosaltres avui, tant en el punt 3 com en el 4, ja avanço que ens 
abstindrem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara sí, la senyora 
Costa. 
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Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres també ens abstindrem en aquest punt perquè no acabem de..., no ens 
acaba de fer el pes la política de personal de l’equip de govern. A veure, que es creïn 
aquestes places CD perquè són necessàries per les tasques que han de portar, val, 
doncs ens sembla bé. Però, per exemple, l’amortització d’una plaça de nivell 19 ja no 
ens acaba de fer el pes, perquè precisament aquestes places amb nivells alts són les 
que veiem últimament que s’estan amortitzant sense donar la possibilitat que les 
persones que estan ocupant places de CD es puguin promocionar a aquests nivells. 
Penseu que la diferència de nivell econòmicament no és que sigui molt important, però 
per a aquestes persones, sí. I, a més a més, durant aquesta retallada, suposo que 
accedir al nivell 19 hi hauria bastantes persones interessades, però bé... 

I després, quant a la plaça de tècnic d’educació infantil, de jornada completa, també, 
veiem que aquesta plaça que poder estava bé passa a ser precària perquè en creem 
dues de mitja jornada. No tenim clar que les persones que puguin ocupar dues places 
a mitja jornada tampoc quedin massa satisfetes tenint en compte la reducció salarial. 
Per tant, ens dóna la sensació que passem a crear dues places a precari. Per tant, 
tampoc ens sembla bé. 

I després hi ha una altra qüestió: no se’ns especifica, mentre aquestes places no surtin 
a concurs d’oposició, de quina manera seran cobertes, o sigui, quin tipus de selecció 
es farà o com es portarà a terme. Això també ens agradaria que se’ns expliqués. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres, 
tal com vaig expressar a la Comissió Informativa, teníem seriosos dubtes respecte a la 
tercera proposta, la que ens presentaven de l’amortització de la plaça de jornada 
completa de tècnic o tècnica d’educació infantil per crear-ne dues de mitja jornada. 
Però després, a posteriori, hem vist a l’expedient que la justificació d’aquest canvi, 
perquè les tasques a desenvolupar són fonamentalment de matins i, a més a més, 
després es podrà cobrir més centres amb aquests tècnics. I evidentment, tal com es 
parlava ( . . .)  a la comissió, sí que és veritat que s’augmentarà el cost total respecte a 
la situació anterior pel fet d’augmentar la càrrega social, però aquest augment és poc 
rellevant i, en canvi, sí que serà rellevant la millora del servei. Per tant, el nostre vot en 
aquest punt serà favorable. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si la tinenta 
d’alcalde... 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Bé, jo donar les gràcies pel vot que heu tingut a 
favor. És cert el que ha dit el senyor Albertí, aquesta és l’explicació que nosaltres hem 
donat a la plaça de tècnic d’educació quan l’hem de demanar, que l’altre dia n’estàvem 
parlant. I només dir que a l’hora de proveir les places quan..., se’m preguntava, és..., 
les d’auxiliar administratiu, vostès saben que creem... Bé, primer explico una i l’altra. 
La d’auxiliar administratiu es crea perquè hi ha una borsa..., bé, ara vostès suposo que 
n’estan a cas, que hi haurà exàmens per crear una borsa de treball perquè ha caducat 
la borsa d’auxiliars administratius que teníem; hi ha uns petits exàmens en els quals es 
fan unes proves i aquí hi ha una classificació i el nombre..., o sigui, qui treu més bona 
nota és qui està en primer lloc. I, per tant, per proveir la plaça d’auxiliars administratius 
ve a través de la creació de la borsa de treball, que ja hi era, estava esgota i ara 
n’estem fent una de nova. 

I pel que fa als dels tècnics, és sempre amb una prova; han de passar unes proves per 
proveir tècnics, perquè no tenim, en aquest cas, borsa de plaça de tècnic d’educació 
infantil i, per tant, s’haurà de fer unes proves per poder accedir a les places. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, a 
la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Sr. Secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 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 modificació de la plantilla de personal de l’any 2016. 

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

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal 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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

4.   Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball. 

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

En l'àmbit autonòmic els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31  
d'octubre, pel  qual  s'aprova  la  refosa  en un text únic dels preceptes  de determinats  
textos  legals  vigents  a  Catalunya en matèria  de  funció  pública, preveu el contingut 
mínim de la relació de llocs de treball. 
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L'article 32 i com a objectiu de la relació de llocs de treball  estableix  que  la creació, 
la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s'han de fer en tot cas 
mitjançant la Relació de Llocs de Treball. 

Per acord de Ple de data 11 de febrer de 2013 es va aprovar la Relació de Llocs de 
Treball de l'Ajuntament de Girona, que comprèn els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, laboral i eventual de la corporació. 

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

Atès que l'organització és canviant i per tant es fa necessari poder modificar la Relació 
de Llocs de Treball per adequar-la a la realitat dels llocs de treball, es va aprovar 
juntament amb la RLT un procediment per a la seva actualització. 

Durant  l'any  2016 la comissió  tècnica  de  valoració  de  la  RLT  s'ha  reunit  per 
tractar  i  valorar  les  peticions  de  revisió  de  diferents  llocs  de  treball  i  al  mateix 
moment  per  actualitzar  la  RLT  a  la  nova  organització  i  cartipàs  derivat  de  les 
últimes eleccions municipals. 

La RLT no projecta, per si mateix, cap modificació en el pressupost municipal per a  
l'any  2016, en tant que la Valoració dels Llocs de Treball conseqüència de l'aprovació 
de la RLT no ha estat encara aprovada pel Ple de la Corporació. 

Vist l'informe emès per la cap de servei de Recursos Humans 

Primer.- Actualitzar la Relació de Llocs de Treball incorporant totes les modificacions 
derivades dels acords presos en la Comissió de Valoració de Llocs de  Treball  fins  a  
la  data  d'aquest  acord i de la nova  organització  municipal  i cartipàs aprovat en data 
18 de març de 2016. 

Segon.- Disposar la publicació de la Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de la 
Província. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a donar 
compliment al quart punt de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): També ho substanciarà la tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas. 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies. Bé, com vostès saben, en el Ple 
de data 11 de febrer de 2013, es va aprovar la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Girona que comprenia els llocs de treball reservats al personal 
funcionari, al personal laboral i eventual de la corporació. Es va crear una comissió..., 
bé, va haver-hi..., en el protocol de funcionament de la relació de llocs de treball 
establia que hi hauria una comissió de valoració en la qual cada any els treballadors 
de la casa, els sindicats o les mateixes àrees podien presentar tots aquells 
requeriments que ells creguessin convenient perquè, bé,que no ( . . . ) es complís el 
que realment, si hi ha hagut canvis substancials, en un lloc de treball, perquè una cosa 
és el lloc de treball, que és el que parlem ara i l’altra cosa és la plaça. I, per tant, 
aquest any 2016 la comissió tècnica es va reunir, es varen mirar cada una de les 
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peticions presentades per diferents treballadors i sindicats i es va arribar a un acord en 
el qual hi hauria una sèrie de modificacions perquè així es creien convenients. Per 
tant, el que avui portem és aquesta variació de la..., bé, aquestes modificacions que hi 
ha hagut en la relació de llocs de treball, perquè cada vegada que hi ha una 
modificació, com que es va aprovar per Ple, doncs s’ha de ratificar per Ple, aquesta 
modificació. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres, per coherència amb el nostre posicionament en el punt anterior i alguna 
altra vegada que ens hem posicionat en temes de plantilla, ens abstindrem. Pensem 
que ens cal una plantilla suficient i adequada per donar el servei que els gironins i 
gironines ens mereixem. Tenim dubtes que totes les unitats disposin de suficient 
personal i, a més a més, que tinguin la valoració que es mereixen. Ho diem perquè ens 
consta que no tota la plantilla està massa contenta amb els nivells que se’ls atorga o 
de quina manera està distribuït el personal a les unitats, perquè sabem que hi han 
unitats que tenen molta més feina de la que poden assumir. Per tant, considerem que 
és un tema que n’hauríem de parlar a fons i plantejar-ho poder des d’un altre punt de 
vista. Nosaltres ens abstindrem. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
hem tingut coneixement de les tasques de la comissió, de les tasques realitzades entre 
els tècnics i els diferents sindicats representants per donar sortida a aquest tema, que 
és un tema que preocupa per les converses que hem tingut amb els diferents 
treballadors de la casa, la valoració dels seus llocs de treball. I, per tant, també hem 
tingut coneixement que un dels sindicats, la candidatura independent, es va abstenir 
en les votacions en aquesta comissió. Però sí que hem tingut les garanties que 
novament es tornarà a reunir la comissió per arribar a un màxim consens que seria el 
desitjable. Tot i així, nosaltres votarem favorablement en aquest punt. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Només aclarir que una cosa és el nivell que va 
amb la plaça i l’altra cosa és el lloc. Jo crec que es confon lloc amb plaça i, a 
vegades... Quan una persona entra a..., bé, fa unes proves i entra de funcionari o de 
laboral, guanya una plaça, una plaça amb nivell tal; i l’altra cosa és el lloc que ocupa. I, 
clar, crec que és important diferenciar-ho perquè el nivell és el que tu has opositat i el 
que tu has aprovat i l’altra cosa és el lloc de treball i, per tant, és important diferenciar-
ho i no dir que no tindrien el nivell desitjable. És que aquestes persones, quan s’han 
presentat per opositar, s’han presentat per a una plaça determinada i per a un nivell 
determinat i no és la relació de llocs de treball que estableix el nivell, perquè el nivell 
ve donat per la plaça. Crec que és important, aquest aclariment. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, a 
la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Sr. Secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - 
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MES, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del grup municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’actualització de la relació de llocs de treball. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si em permet un 
segon, senyor secretari, és que he fet repartir, tal com em vaig comprometre que 
trobarien a sobre la taula del Ple quan comencéssim, el conveni i me n’havia descuidat 
i ara l’he fet entregar. Disculpin. Així he complert amb el meu compromís. 

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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal 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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

5. Aprovar l'esmena a l'acta de les operacions de delimitació i atermenament 
dels termes municipals de Girona i Fornells de la Selva. 

Per  acord  plenari  adoptat  en  la  sessió  de  14  d'abril  de  2009,  va  disposar-se 
l'aprovació de l'acta de les operacions de delimitació i atermenament dels termes 
municipals Girona i Fornells de la Selva, formalitzada el dia 11 de febrer de 2009 entre  
les comissions  de  delimitació  d'ambdós  municipis i  el  Departament  de Governació  
de la Generalitat de Catalunya. L'acta conté  les operacions  de delimitació i el conjunt 
de fites numerades de la núm. 1 a la 16, identificades en les corresponents 
coordenades UTM. 

Aquesta operació de delimitació i atermenament s'emmarca en la petició formulada  en  
el  seu  dia  per  la  Direcció  General  d'Administració  Local,  d'acord amb la previsió 
continguda a l'art. 28.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, per tal d'impulsar l'elaboració del mapa municipal i  comarcal  
de Catalunya amb els documents cartogràfics que determinen els límits territorials  
dels  termes  municipals  i  les  demarcacions comarcals. 

Atenent  que  en  posterioritat  a  l'aprovació  de  l'acta  es  va  formular  una  esmena 
per tal de rectificar puntualment una errada observada en la descripció de la fita 4  
(F4), perfectament  referenciada,  de  la  qual  es  va  formalitzar el corresponent 
document de conformitat tècnica el dia 17 d'abril de 2013, on s'especifiquen els 
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particulars  i  l'equivalència  de  les  coordenades  en  els  sistemes  de  referència 
cartogràfica ETRS89 i ED50, precisa, conforme determina l'art. 31.3 del Decret 
244/2007,  de  6  de  novembre,  pel  qual  es  regula  la  constitució  i  la  demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i les 
mancomunitats de Catalunya, l'aprovació als Plens dels respectius Ajuntaments amb  
el quòrum de la majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la Corporació, 
amb la finalitat de regularitzar, convenientment, i finalitzar l'expedient de delimitació 
d'ambdós municipis. 

Primer.- Aprovar l'esmena a l'acta de les operacions de delimitació i atermenament 
dels termes municipals de Girona i Fornells de la Selva, de 11 de febrer  de  2009,  en  
els  termes  de  la  conformitat  tècnica  atorgada  segons document  de  17  d'abril  de  
2013,  obrant  a  l'expedient,  en  el  sentit  de  rectificar puntualment  l'error  observat  
en  la  descripció  de  la  fita  4  (F4),  la  qual  ha  de quedar descrita de la forma 
següent: 

"Fita 4: se situa a l'eix del torrent de La Torderola, a uns divuit metres a l'est de la via 
est de la línia de Ferrocarril de Barcelona a Portbou i a uns quaranta-cinc metres  a  
l'oest de l'eix de la carretera de Madrid a França N-IIa.  La  línia  de terme reconeguda 
entre les fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades 
UTM ED50 31T són: X: 483976.2 i Y: 4644390.7. 

Segon.- Fer tramesa de l'anterior resolució al Departament de Governació, 
administracions públiques i habitatge, als efectes previstos a l'art. 32 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Continuem, si de cas, amb l’ordre 
del dia. Senyor secretari, el cinquè punt de l’ordre del dia... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà la proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, al Ple del 14 
d’abril de 2009 es va disposar una aprovació de..., es va disposar l’aprovació de l’acta 
l’operació de delimitació de l’atermenament de termes municipals de Girona i Fornells 
de la Selva. Bé, aquí va haver-hi una errada puntual i, per tant, aquí a l’hora de 
descriure la fita, la número 4 en concret, i el que portem aquí és poder esmenar 
aquesta errada. I, per tant, també, com que va passar per Ple, ara l’errada s’ha 
d’esmenar també pel Ple. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? No? Doncs passaríem directament a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. secretari:  S’aprova, per tant, per unanimitat, l’esmena de l’acta de les operacions 
de delimitació i atermenament dels termes municipals de Girona i Fornells de la Selva 
de data 11 de febrer de 2009. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. 
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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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

6.   Modificació pressupost 2016 - transferència entre partides. 

Atesa  la  necessitat  constatada  pel  servei  d'esports  en  relació  a  la  despesa  no 
prevista  per  fer  front  al  conveni  de  col·laboració  amb  l'Uni  Girona  temporada 
2016/2017 per tal de poder participar a l'Eurocup Women. 

Analitzada l'execució  a  data  d'avui  del  pressupost  municipal  i  els  informes 
obrants a l'expedient, 

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 

1r.- Aprovar transferència entre partides pels imports següents : 

Transferència negativa : 

. 2016.501.92400.22613 - suport a les entitats : 3.000,00 

. 2016.421.17210.22712 - inspecció i qualitat ambiental : 3.000,00 

. 2016.140.43210.22611 - difusió turística : 3.000,00 

. 2016.710.13300.21000 - manteniment semàfors : 1.500,00 

. 2016.300.15000.22610 - despeses urbanisme : 1.500,00 

. 2016.100.92221.22619 - despeses relacions institucionals : 3.000,00 

. 2016.201.34200.22100 - subministrament elèctric esports : 50.000,00 

Transferència positiva : 

. 2016.201.34100.48000 - transferències esports : 65.000,00 

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  
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Hisendes Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest període no es 
presenten al·legacions. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem seguidament a fer 
la proposta dels punts 6, 7 i 8, que, si els sembla, la tinenta d’alcalde proposarà 
conjuntament... Si els sembla, i si no, no. És perquè ho ha proposat algú. No? Doncs... 
(Veus de fons.) No, doncs no, deixem-ho, fem-ho un a un perquè si hi ha algú que no... 
(Veus de fons.) És igual, fem-ho per separat. Se’ns havia sol·licitat, però no passa res, 
fem-ho per separat, cadascun dels punts. Doncs el punt 6 de l’ordre del dia, senyor 
secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
proposta la tinenta d’alcalde. 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Perdó, dir, senyor secretari, que hi ha un error, 
se’n recorda que vàrem fer una esmena on hi havia «solidaritat i cooperació» havia de 
posar-se associacionisme ( . . . ) Se’n recorda? I veig que no ha sortit de manera 
correcta i bé, i no me n’he adonat... 

Bé, tenim un informe per part del Servei d’Esports on ens diu que, bé, que hi ha una 
despesa que no estava prevista en aquest pressupost, en el qual s’ha signat un 
conveni de col·laboració amb l’Uni Girona per a la temporada 2016-2017 per tal que 
puguin participar a l’Eurocup Women. S’ha previst aquesta partida que són..., el 
conveni són 90.000 euros, serien 65.000, ara i 25.000 ja estan en el pressupost 
d’esports, ja tenen aquests diners en una de les partides. Per tant, ara el que portem 
és la modificació d’aquests 65.000 amb totes aquestes transferències negatives per 
poder-ho passar a transferències d’esports, els 65.000 euros. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  

Moltes gràcies. Alguna intervenció? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. En aquest punt el 
meu grup s’abstindrà. Bé, primer de tot, agrair-li a la regidora que hagi especificat el 
canvi, perquè en la documentació que teníem nova seguia sortint que la partida era 
«cooperació i solidaritat»; jo fins i tot he consultat l’ordre del dia que se’ls dóna in situ a 
la premsa a veure si és que la documentació que teníem nosaltres era de la setmana 
passada, veig que també els sortia. I, per tant, que quedi molt clar que, d’entrada, la 
partida serà la de sostenibilitat. Això crec que era important perquè era un tema que 
havíem comentat tots en comissió amb relació a aquest tema. 

El segon, dir que nosaltres ens abstindrem. Nosaltres no estem en contra que s’ajudi 
l’Uni Girona, al contrari, però sí que considerem que cada vegada hauríem de tendir a 
anar reduint certes ajudes directes i de moments puntuals, ja sé que vostè diu que els 
han baixat de cent mil a noranta mil i que així ho seguirem fent. Malgrat això, nosaltres 
doncs, creiem que encara és molta l’ajuda que se li dóna, més que res perquè jo no sé 
si ho recordarà vostè, però jo recordo molt bé l’Akasvayu, jo recordo molt bé el que va 
passar amb l’Akasvayu i la factura que això va suposar per a aquest Ajuntament. I, per 
tant, nosaltres sempre hem defensat que s’ajudi els clubs gironins i més aquests 
professionals els quals per seguir endavant necessiten ajuda institucional, però també 
que es faci de manera mesurada i posant totes les precaucions que siguin necessàries 
per no tornar-nos mai més a enganxar els dits, i m’ho deixin dir així, amb relació a un 
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tema d’aquests. Per tant, no hi votarem en contra, perquè no estem en contra 
directament que se’ls ajudi, si a dia d’avui encara ho necessiten, però sí que ens 
abstindrem perquè creiem que la tendència hauria de ser a la baixa d’una manera molt 
més clara a la que s’està aplicant en aquests moments per part de l’equip de govern. 
Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero ( C´s):  Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, bona tarda. 
Nosaltres votarem en contra d’aquest punt, no perquè no estiguem a favor de l’esport 
femení, que vull deixar clar que sí que estem totalment al costat de l’esport femení i 
que no estem en contra que s’ajudi l’Uni Girona; sí que estem en contra d’on s’han tret 
aquestes transferències negatives. I vostè ja ho sap, regidora, jo ja li he dit d’on pot 
treure vostè tretze mil euros, vostè els continua tirant a la paperera ( . . . ), jo els trauria 
de l’AMI, són diners que no ens aporten cap benefici a la ciutat. Vostè potser hauria 
d’haver mirat millor d’on treia aquestes transferències negatives, en comptes de 
retallar en temes tan importants com són, per exemple, la difusió turística quan tots els 
grups de l’oposició demanàvem que tingués específicament una regidoria per la seva 
importància, i ens trobem aquí ara amb tres mil euros menys. Per tant, nosaltres no 
donarem suport a aquestes transferències negatives. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Gràcies, perquè ha dit ( . . . ), 
també el tema d’aquests 65.000 euros realment es sumen a uns altres 25.000 que de 
manera ordinària ja es donen a l’Uni Girona i, a més a més, cal tenir en compte que a 
més a més aquest grup esportiu, diguéssim, té un recolzament també en format, 
diguéssim, d’instal·lacions que s’haurien de sumar aquí. Ho dic també perquè està bé 
aclarir també tot el que donem, que en realitat estem donant ja de diverses maneres 
suport a aquest grup. 

Nosaltres, com han dit altres grups també, ens sembla bé també que es doni suport a 
grups esportius que necessiten aquest suport per tirar endavant. El que passa que sí 
que ens preocupa que això, doncs, fa un any, quan es va signar el conveni en aquell 
moment, que entenc que aquest conveni també en el moment que es signi s’haurà de 
tornar a passar per Ple, suposo, perquè de fet ara el que estem fent és una 
transferència de partides, però suposo que més endavant haurem de signar el 
conveni. En qualsevol cas, exacte, fa pràcticament un any el que es va fer és 
considerar que això era una mesura excepcional i que era puntual i que no s’havia de 
repetir. Un any després veiem que tornem a estar havent de fer modificació de 
transferències; aquí també hi vèiem una manca de previsió. Per tant, o bé quedem que 
això es dóna d’una manera més o menys estable en unes condicions determinades i, 
per tant, ja ho preveiem, o si no, no podem parlar de mesura excepcional i després 
anar-ho repetint quan ens sembla o quan ens convé. 

En aquest sentit, per tant, nosaltres creiem que el que sí que seria important és fixar 
uns criteris estables i que siguin iguals per a tothom que marquin una mica en quines 
condicions i en quines ocasions es donarà aquest suport als clubs esportius. Creiem 
que això ajudaria a fixar uns paràmetres i no que en cada ocasió hàgim de valorar en 
funció de si ens agrada més, o menys, o si ens «apreten» més o ens «apreten» menys 
o si hi ha... Creiem que estaria bé fixar uns criteris. Entenem que no és fàcil perquè les 
condicions canvien, però sí que hi ha uns criteris que es poden fixar a partir de la 
projecció internacional dels clubs o a partir de les relacions que tenen aquests clubs 
amb l’esport de base i, per tant, amb la ciutat, o també amb criteris de dir: com que són 
grups discriminats a la societat, com el fet de ser esport en femení o per fer esport 
amb persones amb discapacitat, doncs també es té en compte això. Creiem que 



  24

estaria bé establir una sèrie de criteris, un marc a partir del qual valorar quan i quina 
quantitat de suport es dóna en cada ocasió. Perquè, a més, d’aquí un temps també pot 
ser, aquest any una altra vegada no ha sigut, però pot ser que ens tornem a trobar 
amb el cas del Girona Futbol Club o altres clubs de la ciutat que es troben en 
situacions similars. Per tant, creiem que estaria bé tenir un marc al qual cenyir-nos, 
perquè sigui igual per a tothom. 

En aquest sentit, per això votarem abstenció, ens abstindrem en aquesta votació; fa un 
any vam fer un sí crític, aquest any..., ho vam dir, que era una cosa excepcional, per 
tant, aquest any no podem votar sí, ens abstindrem. I el que sí que demanaríem és 
que com que entenem que segurament de totes maneres això anirà endavant, sí que 
creiem que estaria bé demanar també a aquests clubs algun tipus de retorn a la ciutat, 
ja que és un esport en femení, tenim una jornada de l’esport en femení, doncs per 
exemple valorar que pugui participar aquest club d’alguna manera a la ciutat o en 
qualsevol cas que impliqui en alguna activitat de promoció, per exemple, de l’esport de 
base a la ciutat, etcètera. Creiem que ja que reben aquests suports se’ls podria 
demanar algun retorn de la ciutat a canvi. Doncs per tot això, hi votarem a favor. 
Gràcies. Ai, abstenció, perdó. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Quasi ens vota a favor, senyora 
Pèlach. Molt bé. El senyor Albertí... 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. I, miri, com 
que a partir de certa edat la memòria ja comença a anar a batzegades, jo el que he fet 
és llegir-me l’acta del Ple de 19 d’octubre de 2015 i la regidora en aquell moment i 
actualment, la regidora Isabel Muradàs, en defensa de la proposta del conveni de 
col·laboració amb l’Uni Girona, esmentava literalment: «Es tracta d’un esforç puntual 
que el club té clar que és aquesta la voluntat per banda de l’Ajuntament i de la resta 
també d’institucions.» Igualment, més endavant, en l’acta, l’alcalde en aquells 
moments, senyor Puigdemont, reafirmava que calia fer aquesta col·laboració per 
l’excepcionalitat del tema. Recordem que, en aquell cas, la quantitat signada del 
conveni era de 120.000 euros. 

Doncs bé, avui tornem a portar a aprovació sostreure 65.000 euros de petites partides 
per pagar novament una subvenció a l’Uni Girona i no és que estem en contra 
d’aquests ajuts a clubs locals, però creiem que no podem fer de l’excepció una norma i 
que l’any que ve, en tot cas, cal que prevegin alguna fórmula general, com per 
exemple la convocatòria d’una subvenció per a clubs gironins que juguin en lligues 
europees o altres que esmentem més endavant. 

Una cosa que celebrem és que efectivament no sostreguin la quantitat de tres mil 
euros de la partida de cooperació i solidaritat. Hagués sigut un mal exemple atesa la 
campanya que estan fent els treballadors de la casa de recollir el 0,7 per cent del seu 
sou per a aquesta finalitat; mal exemple haguéssim donat com a consistori. 

Rellegint aquella acta també trobo una aportació que va fer el senyor Quim Rodríguez 
del grup del PSC, que l’he trobat molt assenyada, que en aquell moment demanava, 
en la seva intervenció, si seria convenient que el consell municipal... –i, Quim, em 
corregeixi si no és així–, que el Consell Municipal d’Esports fes previsions al principi de 
les lligues, i esmentava les lligues de hoquei, patinatge artístic i de bàsquet per tal 
d’incloure en els pressupostos aquells supòsits encara que després no 
s’aconseguissin aquestes fites. I, per tant, compliríem dos objectius, donaríem 
importància al Consell Municipal d’Esports i, per tant, faríem previsions i no caldria 
buscar partides d’altres llocs. 

Per tant, creiem efectivament que cal cercar una solució per a l’any vinent, si, com 
desitgem –i tots em sembla que els que estem aquí ho desitgem–, els èxits esportius 
dels equips gironins es facin competint ( . . . ) a Europa i que la solució no continuï sent 
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fer convenis excepcionals com aquest. No obstant, nosaltres votarem a favor. Moltes 
gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, és cert, senyor 
Albertí, que nosaltres en el seu moment vàrem dir que era una mesura excepcional, 
així ens ho crèiem i així volíem que fos, una mesura excepcional. Però no és menys 
cert que aquest any ens havíem trobat amb la situació on ens han vingut els 
responsables de l’Uni Girona a demanar-nos una altra excepcionalitat, nosaltres així 
els ho vàrem comunicar, però també se’ns va dir que ells comptaven amb la nostra 
ajuda si no participàvem nosaltres com a Ajuntament no podien participar en la lliga, 
l’Eurocup Women. I, per tant, davant aquesta situació, si nosaltres ara..., ells no 
haguessin pogut participar en aquesta lliga, també s’hagués culpat l’Ajuntament 
perquè no participaven en aquesta lliga. Nosaltres els vàrem dir que no era el que 
desitjaven cada any haver de donar aquesta subvenció, jo crec que l’alcaldessa va 
deixar molt clar que any a any iria disminuint aquesta aportació. I, per tant, si aquest 
any ells no havien previst res més, faríem aquesta excepcionalitat de nou, una segona 
excepcionalitat, però que en el futur tinguessin en compte que no era l’Ajuntament..., 
no volia seguir fent aquestes excepcionalitats. Jo crec que ells ja ho tenen clar, el que 
passa que també ens trobàvem en una situació..., vostès haguessin potser estat els 
primers els quals ens haguessin dit: «Home, ara elles no poden participar, hauríem 
d’ajudar l’esport femení.» Vostès ara estarien parlant de tot això aquí al Ple, ens ho 
haguessin fet a precs i preguntes, per què no donàvem aquesta ajuda, per què no han 
pogut participar... Veu, la senyora Maria Mercè va dient que sí. I, per tant, per això 
nosaltres pensem convenient..., que hem hagut de fer una segona excepcionalitat. Si 
realment l’any que ve s’han de seguir donant, doncs ja ho portaríem al Ple. 

Llavors, quan alguns ens han dit que hi donen suport, però que no ens ho voten a 
favor, no, home, o dónes suport o no dónes suport, perquè donar suport i no votar a 
favor dient que no els agrada les partides que ho portem, però si haguéssim portat una 
altra partida, sí, tampoc ens val tot això. 

I crec també dir que estem molt lluny a l’Akasvayu. A l’Akasvayu va passar tot el que 
va passar perquè es varen fer avals; aquí no estem parlant d’avals, aquí estem parlant 
d’una subvenció pura i dura i, per tant, crec que estem molt lluny d’aquesta situació. 
Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, 
doncs, a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Sr. Secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes, integrat per quatre 
membres, el vot en contra del Grup Municipal de 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 transferència entre partides. 

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

 

VOTACIÓ 

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

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal 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. 

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. 

En contra: 

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

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7.   Crèdit extraordinari conveni ADIF. 

Vista la proposta del servei d'urbanisme en relació al conveni a signar amb ADIF Alta  
Velocidad,  entitat  pública  empresarial,  en  relació  a  la  urbanització  de  la coberta 
de l'estació de Girona. 

Analitzada l'execució a data d'avui del pressupost municipal i els  informes obrants a 
l'expedient, que fan necessària la tramitació d'un expedient de modificació 
pressupostària habilitant un crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdits d'altres 
partides. 

Vist  el  disposat  a  l'article  177  del  Reial  Decret  2/2004,  de  5  de  març,  pel  que 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 15a del 
pressupost municipal d'enguany, 

1r.- Aprovar inicialment crèdit extraordinari per a la dotació de la partida següent, 
prèvia baixa dels crèdits de les partides que es relacionen : 

Crèdit extraordinari : 

Partida : 2016.300.15000.72300 - conveni ADIF : 490.247,45 

Baixa crèdit : Partides : 

2016.411.93300.61900 - adquisició patrimoni : 135.000,00 

2016.300.34200.60999 - cobriment pistes urbanisme : 149.225,18 

2016.121.33210.60900 - trasllat biblioteca Ernest Lluch : 206.022,27 

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. 
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Passaríem, doncs, a donar compliment al setè punt de l’ordre del dia. Senyor 
secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Presentarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas... 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, com tots vostès saben, 
perquè molts de vostès varen venir, va haver-hi una reunió que va tenir lloc al Centre 
Cívic de Sant Narcís per parlar del tema d’Adif, que què es feia amb el finger d’Adif. 
Majoritàriament en aquesta reunió va haver-hi molts partidaris que fos l’Ajuntament qui 
assumís l’enderroc i després ja posteriorment es faria tot allò que s’hagués de fer a 
nivell jurídic, si calia, per tal de poder accelerar les obres de la llosa. 

Vista aquesta proposta ens vàrem posar en contacte amb Adif, els vàrem dir que 
volíem signar un conveni per tal de fer front..., per enderrocar el finger. El conveni s’ha 
parlat, s’ha arribat a un acord de..., el conveni tinc de dir que no està signat, però sí 
que hi a un acord de conveni en el qual no es constitueix cap aval, simplement el que 
fem és consignar una partida i llavors nosaltres només assumirem el cost real de 
l’obra, que són uns 283.000 euros, però sí que ens fan consignar el total de la partida 
perquè encara no hi ha la resolució, no està resolta tota la licitació, falta resoldre la 
part final. I, per tant, nosaltres només pagarem aquelles certificacions que se’ns facin 
arribar. I per això portem la creació d’aquesta partida de 490.000 euros amb partides 
de l’adquisició de patrimoni, que era la Pujada de Sant Feliu, són aquests 135.000 
euros al no comprar-se l’immoble, el cobriment de pistes d’urbanisme, que és la baixa 
que hi ha de cobriment de pistes i llavors el trasllat de la Biblioteca Ernest Lluc que de 
moment encara no utilitzarem aquests diners i, per tant, els podem fer servir per 
consignar partida, amb un parell o tres de mesos entenem que això ja quedarà 
alliberat a mesura que es vagin fent les certificacions i llavors podrem tornar a la 
Biblioteca Ernest Lluc aquests diners per poder fer l’obra. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Efectivament jo no 
aprofitaré aquest punt per reproduir un debat que per desgràcia hem tingut al llarg de 
les últimes setmanes i, a més, d’una manera que jo crec que hauríem d’haver evitat, 
que era a través de les mitjans de comunicació, però bé, doncs algunes declaracions, 
sobretot per part de l’equip de govern van portar que la resta de grups haguéssim de 
reaccionar amb relació a allò que llegíem als mitjans de comunicació. 

Mirin, nosaltres i crec que ho saben perfectament i sobretot ho sap el regidor Ribas, 
que és qui ha portat el tema del projecte ferroviari durant aquests anys, nosaltres no 
compartim des d’inici el que s’hagi de tirar a terra el finger que hi ha construït a la zona 
de la llosa. La veritat és que quan l’Ajuntament i el senyor Ribas en qüestió va prendre 
aquesta decisió i la va explicar a la ciutadania, nosaltres ja vam expressar que 
nosaltres crèiem que una obra que ja estava pagada amb diners de tots els espanyols 
i en aquest cas, per tant, també dels gironins, no calia ara, doncs, gastar més diners –
en aquest cas, dels gironins, com era el compromís– per tirar a terra allò que servia i 
que a més servia bé, i menys quan les reunions que havíem tingut nosaltres amb els 
veïns afectats per les obres, amb els veïns de Sant Narcís, la petició que se’ns feia era 
l’obertura d’una nova porta a l’estació actual del tren d’alta velocitat que per a ells era 
prou i suficient amb relació a no haver de donar la volta per accedir a l’estació, que és 
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el que permetrà que no hi hagi finger. I, per tant, ara tindrem porta nova i tindrem el 
finger, quan la nova porta que ja estava contemplada en el projecte que presentava 
Adif i que s’ha treballat juntament amb l’Ajuntament i els tècnics d’aquest Ajuntament, 
doncs, contemplava, com deia, aquesta nova porta. 

Per tant, nosaltres seguim sense compartir el que es gastin diners en treure, en tirar a 
terra aquest finger i construir aquesta nova marquesina. Malgrat això, avui donarem 
suport a aquest punt de l’ordre del dia. Per què? Doncs perquè també hem demanat i 
així ho vaig dir jo públicament no fa gaires setmanes que allò que a nosaltres sempre 
ens havia constat que s’havia compromès aquest Ajuntament que era pagar aquesta 
demolició, doncs el compromís hi era, compromís que s’havia de dur a terme i, per 
tant, avui el que ens plantegen únicament és tenir la dotació pressupostària per poder 
doncs dur a terme aquesta demolició del finger i la construcció després de la nova 
marquesina que va estar ja consignada en el pressupost municipal d’aquest 
Ajuntament. 

Per tant, com deia, li donarem suport, perquè el que ens demanen avui és justament 
complir aquest compromís, però seguim pensant que els diners dels gironins no 
s’haurien de gastar amb tirar a terra una cosa que nosaltres creiem que no caldria tirar 
a terra. I el que sí que li demanem és que no es tanqui en banda com hem pogut veure 
en les últimes setmanes a l’hora de poder treballar de manera tranquil·la i de manera 
pausada amb Adif i amb el Ministeri de Foment, perquè aquestes obres [#, 01.00.28] 
com més aviat millor i, per tant, que la llosa acabi sent el que tots volem que sigui, que 
les obres estiguin acabades el més aviat possible. Sap que amb tot allò que ens ha 
demanat nosaltres l’hem ajudat i ho seguirem fent perquè creiem que la prioritat és 
això, que es puguin començar les obres com més aviat millor, que es puguin acabar 
les obres d’aquesta zona i que el barri de Sant Narcís i la ciutat en general pugui tornar 
a la normalitat. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero ( C´s):  Gràcies, alcaldessa. El meu grup s’abstindrà en 
la votació d’aquest punt per coherència amb el que el meu grup va dir la setmana 
passada. Nosaltres mai hem dit que estiguéssim a favor d’enderrocar aquest finger, 
nosaltres el que hem dit seria que no anàvem a posar pals a les rodes a veure les 
demandes dels veïns, que era que les obres comencessin i acabessin ja d’una vegada 
per totes. Com vostès ja saben, el que nosaltres creiem és que hi ha hagut una gestió 
molt poc exemplar per part d’aquest Ajuntament i dels diferents governs que hi ha 
hagut en aquest consistori, també per part d’Adif. I creiem que no estaríem en aquesta 
situació i que, per tant, no aprovaríem un crèdit ( . . . ) extraordinari si hi hagués hagut 
un conveni signat des d’un bon principi. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Avui 
votem allò que volia Adif, avui vostès porten allò que Adif fa temps que ha dit que 
havíem de votar i que havíem de pagar. De fet, en el conveni que ens ha deixat aquí 
diu «que el Ayuntamiento se comprometió a diseñar y construir a su cargo una 
marquesina...», tal, i totes les obres referents a aquest projecte. Això ho diu el conveni. 
Vostès avui reconeixen allò que durant un mes i durant molt de temps han dit que no 
s’hi van comprometre. Avui vostès ho reconeixen amb aquest conveni i ho acaben 
assumint allò que vostès havien dit que no s’havien compromès mai, aquesta és la 
realitat. Perquè allò que volien els veïns, allò que volen, de fet, els veïns, és que la 
llosa i el Parc Central estigui a punt el més aviat possible; aquesta és la voluntat 
expressada pels veïns. La solució que han trobat vostès és acabar acceptant allò que 
Adif sempre havia dit i que vostès havien negat i han menystingut altres opcions que 
nosaltres havíem posat sobre la taula com, per exemple, era la d’iniciar una campanya 
conjunta de ciutat i de mobilització com a passat, per exemple, al municipi de Bàscara, 
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en què després d’unes setmanes van aconseguir que es moguessin coses i que 
deixessin de passar els camions per allà, nosaltres aquesta via..., una vegada la via 
dels despatxos que vostès, el seu Govern, però també els anterior, bé, bé, bé, no 
poden dir que l’han gestionada, haguéssim pogut aconseguir una altra realitat i 
aconseguir allò que enteníem nosaltres que vostès també defensaven i que era que no 
acabéssim assumint tots els gironins el cost de treure el finger. 

Nosaltres no compartim, per tant, el procés, com s’ha vingut fent, tampoc la decisió 
que vostès han acabat prenent, perquè entenem que hi havien altres sortides. I 
especialment el que trobem a faltar és una dosi d’autocrítica, si arribem a la situació 
que avui arribem és perquè vostès no han estudiant altres fórmules, no han estudiat 
altres vies i han confiat, entenem nosaltres, excessivament en Adif i en un Ministeri de 
Foment que sabem com funcionen i sabem com poc ens estimen. Segur que la 
senyora Veray ja fa que no amb el cap, ja ho veig, però bé, el 18 d’agost de 2008, avui 
som 1 d’agost de 2016, mirem on som, què ha passat, mirem calendaritzacions, 
execucions, i alguna responsabilitat també té Adif aquí. De fet, la majoria de la 
responsabilitat és d’Adif, ara bé, per nosaltres també la té l’anterior Govern i aquest 
Govern, que no han sabut fer allò que els tocava fer i no han sabut estudiar vies que 
segurament haguessin donat més resultats. Per tant, on és l’autocrítica, senyora 
Madrenas? On és l’autocrítica, senyora Planas? Avui estan assumint allò que durant 
tant de temps havien dit que no caldria assumir. 

I d’altra banda, tampoc podem donar suport a aquesta proposta pel que és aquesta 
modificació pressupostària que ens proposen avui, primer perquè els 135.000 euros 
que plantegen del famós edifici, que ja sé que no en puc parlar més, senyora 
Madrenas, que em tallarà el micro, però el famós edifici de la Pujada de Sant Feliu, els 
135.000 euros, vostè en la resposta que va fer en el Ple va dir que potser s’hauria 
d’acabar fent una inversió a través d’un lloguer o que es podia mirar..., la primera 
vegada que em va respondre sobre aquest tema. Llavors, podria ser que es 
necessitessin diners per allò, si fos el lloguer d’una part o arribar a un acord amb el 
propietari, en el seu moment, però avui ho treuen tot en aquesta i en la següent 
partida. La part de la [#, 01.05.28] de les pistes pot ser que l’hàgim d’acabar posant 
l’any vinent si no es produeix aquesta baixa. Per tant, [se’n va a l’any que ve #, 
01.05.34]. I la part de la Biblioteca Ernest Lluc és el que vostès diuen que no s’acabarà 
pagant, perquè és la diferència entre el que ens demanen i el que realment pagarem, 
però, en tot cas, també constatar que a nosaltres ens agradaria que aquest trasllat ja 
s’hagués produït aquest any i que és una llàstima que aquests diners els puguem 
utilitzar ara mateix perquè no han fet els deures amb el projecte del trasllat de la 
biblioteca. 

En tot cas, per aquests motius i sobretot perquè, ho tornem a dir, nosaltres creiem que 
hi havien altres vies per aconseguir el que finalment demanen els veïns, que és que el 
Parc Central recuperi el que realment ha de ser, un parc que connecti tota la part de 
Sant Narcís i Santa Eugènia amb la resta de la ciutat i que hi puguem fer vida pública, 
vostès han escollit la decisió d’Adif i han reconegut que vostès realment s’havien 
compromès a això i nosaltres, aquesta part i la manca d’autocrítica, no la podem 
compartir.  Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Salellas. 
Senyora Roca... 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
d’aquí a disset dies es compliran vuit anys de l’inici de les obres del tren d’alta 
velocitat, vuit anys. Vuit anys són molts. De fet, hi ha mainada de Girona que no ha 
pogut anar mai al Parc Central, que no n’ha gaudit mai, i això ja no té remei, és una 
generació perduda de nens al Parc Central. Han estat vuit anys de malson per als 
veïns, vuit anys de degradació de l’espai públic de la zona que els ha provocat tota 
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mena de perjudicis i sobretot un cansament mortal i els ha provocat molta impotència i 
sobretot molta desconfiança. En diuen «zona zero», en diuen «zona zero». 

Vuit anys de retard, d’un incompliment darrere l’altre i d’un seguit de despropòsits 
incomprensibles. En aquests vuit anys Adif s’ha preocupat només dels seus interessos 
i ha demostrat una gran insensibilitat i un menyspreu absolut cap a la ciutadania de 
Girona. Però són vuit anys i encara no estem. De fet, avui portem a Ple l’enèsim 
incompliment de l’Estat amb Girona, avui el que haurem de fer és aprovar de destinar 
490.000, tot i que després ens costarà menys, però són aquests diners els que hem de 
destinar per enderrocar el finger. L’enderrocament del finger se suma, si ho recorden, 
a les obres de reposició del carrer Bisbe Sivilla i de la plaça de Montserrat, que van 
sobrepassar els 3 milions d’euros i que també va acabar assumint l’Ajuntament. És a 
dir, sumant-ho tot són uns 3 milions i mig d’euros que ens ha costat als gironins unes 
actuacions que havia d’assumir Adif, i això evidentment vol dir que la ciutat ha deixat 
de fer coses importants, perquè és evident que tot no es pot fer. 

Tres-cents milions d’euros, 300 milions d’euros és el que valia l’enderrocament del 
viaducte i el soterrament del tren convencional. S’hi havia compromès l’Estat i vostè, 
senyora Veray, havia assegurat que tenia el suport de Mariano Rajoy. És a dir, l’Estat 
deixa d’invertir –s’estalvia– 300 milions a Girona i, a més a més, l’Ajuntament ha de 
pagar 3 milions i mig perquè Adif no ha assumit els seus compromisos de reposició 
d’algunes de les obres del tren. Trobem incomprensible que la gent de Girona hàgim 
de pagar aquests diners. L’Estat s’ha estalviat volgudament 300 milions d’euros i ara 
no pot pagar 490.000 euros de res, perquè comparat amb l’altra xifra..., pel finger? I 
encara hauríem d’entrar a debatre altres episodis com les inundacions dues vegades 
dels túnels... I pel nostre grup, en total, la paraula que defineix tot això és vergonya, 
vergonya i cansament dels veïns i veïnes, que han vist com l’Estat ens ha tornat a 
prendre el pèl, l’Estat que va construint AVE per on no hi passa gaire ningú, però, en 
canvi, no és capaç d’atendre les necessitats reals i peremptòries de la ciutadania, com 
és el cas de Girona. Evidentment el que ens estranya és com encara hi ha gent que no 
vulgui marxar d’aquest Estat. 

Ara bé, reprenent el fil, el nostre grup tampoc no pot donar un xec en blanc a l’equip de 
govern de la ciutat, no votarem en contra de la seva proposta, perquè per nosaltres els 
interessos de la ciutat passen per davant de les batalles dels partits. Vam dir i ho 
reiterem que estem al costat dels veïns, que volem que les obres s’enllesteixin tan 
aviat com pugui ser i si això passa per pagar el cost d’enderrocament del finger, doncs 
pagarem, cap entrebanc per part nostra. Ara bé, posats a fiscalitzar l’acció de govern, 
tenim indicis de pes per afirmar que el Govern de Girona ha portat una gestió negligent 
de les negociacions amb Adif. A hores d’ara el nostre grup no entén com és que no 
s’ha aconseguit cap tipus de document per escrit, no entenem per què no disposem 
d’una còpia del projecte de reposició del Parc Central. I sobre el finger que ens ocupa, 
el regidor delegat va dir literalment en una entrevista, i va ser un pèl imprudent, que «el 
cost de retirar el finger no ens ha de preocupar en absolut, l’Ajuntament pot assumir 
aquest cost tranquil·lament». I, a més, hi ha uns correus que tothom ha vist, però que 
ningú no ha vist, on el senyor Riba es comprometia explícitament a fer front al cost de 
l’obra i, és clar, entre una cosa i una altra, no cal ser un expert en negociacions per 
afirmar que el mínim que ens pot passar és que ho acabem pagant nosaltres. 

En fi, nosaltres ens abstindrem a la votació, però esperem pel bé de tots que les obres 
comencin molt aviat, que es facin de pressa i que acabin també sense cap més 
entrebanc. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Crec que aquí hi 
hauran diferents intervencions, perquè també s’ha fet referència a la gestió. Si de cas, 
primer, la Maria Àngels Planas. Tinenta d’alcalde... 
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Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Bé, jo només dir que nosaltres el que fem és el 
que han dit els veïns. És veritat que en aquest cas hi ha guanyat Adif, perquè hem 
hagut de pagar nosaltres això del finger, però també ho fem pel bé del barri. Vostès 
eren tots a la reunió, crec que va quedar molt clar que els veïns el que volen és acabar 
amb aquest calvari i acabar amb tot això i, per tant, volen una normalitat. I, per tant, 
aquest Ajuntament hem de defensar el que volen els veïns. Jo no defensaré Adif, 
perquè no tinc per què defensar Adif de cap de les maneres, però sí que hem de fer el 
millor que creiem per la ciutat i pel barri, i creiem que el millor és això, sense perjudici 
de les accions que nosaltres després puguem fer –puguem iniciar– contra Adif a nivell 
jurídic. 

Jo, me sap greu que es parli que s’ha gestionat de manera negligent. Potser no ens 
haguéssim trobat amb tota aquesta situació si el Govern d’aquells moments, en el qual 
també hi eren vostès, haguessin signat un conveni on hagués dit claríssimament 
quines eren les condicions que havien de deixar el Parc Central, llavors no estaríem 
amb aquest problema i la nostra gestió hagués estat la que hagués estat. Moltíssimes 
gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Salellas, 
començaré..., autocrítica, tota, tota, ja li dic per endavant, no tinc cap problema a dir-
ho, és a dir, en tot allò que des de l’equip de govern o jo mateix com a regidor del 
projecte ferroviari ens hàgim pogut equivocar, nosaltres..., jo no tinc cap problema a 
assumir qualsevol responsabilitat i fer la crítica que pertoqui i l’he feta davant dels 
veïns i la puc fer aquí i no em cau cap anell per fer-la, en absolut. Perquè només qui 
neteja plats és que en trenca, és només qui en trenca. 

Quan estàs a fora i quan la gent no ve a les reunions de veïns de cada dijous, ningú es 
persona –el seu grup va ser dels únics que va venir, això també li he de reconèixer–, i 
llavors a partir d’aquí el que fa és que a la distància les coses es vegin molt diferent. 
Perquè, ho torno a repetir, és a dir, autocrítica, la que faci falta. Miri, sempre m’ha 
sentit a dir que evidentment hi ha una problemàtica molt clara aquí d’inici i és aquesta 
frase que m’indigna moltíssim quan l’he sentida ara de la senyora Veray, que tots els 
espanyols ara pagaran l’enderroc d’un finger quan ja estava fet... Mirin, tot el que ha 
succeït en el projecte ferroviari és una de les majors mentides que jo he vist en 
aquesta ciutat. L’Estat espanyol ha invertit a Girona gairebé zero, perquè el projecte de 
l’alta velocitat qui el va pagar va ser la Unió Europea, i el projecte que havia de pagar 
l’Estat espanyol, que era l’enderroc del viaducte i del soterrament del tren 
convencional, zero de zero. Per tant, quan jo sento paraules de la gran inversió que ha 
fet l’Estat espanyol i el cost que suposa aquest finger, home, m’esgarrifa una mica. 
M’esgarrifa una mica perquè aquesta ciutat ha perdut l’oportunitat de tindre un est i un 
oest connectat, sense que hi hagi una frontera d’una edificació, com és un viaducte, 
que ara recordaré que només ocupa un quilòmetre, perquè tota la resta és un monticle 
que va de zona a zona de la ciutat de Girona i que hagués pogut permetre tenir una 
ciutat totalment permeable; una de les reivindicacions bàsiques de la gent de Sant 
Narcís o de Santa Eugènia. 

Per tant, la primera mentida ens la trobem situada fa molts anys endarrere i no entraré 
a valorar qui va dir-la primer i qui va dir-la segon, però la realitat és que va ser l’Estat 
espanyol que va anunciar que produiria dos efectes importantíssims en aquesta ciutat: 
l’arribada del tren d’alta velocitat i l’enderrocament del viaducte. I ens hem quedat a la 
meitat incomplint un projecte bàsic, que era això que ens havíem compromès i aquí és 
on es demostra quan la gent inverteix, quan hi ha la partida pressupostària i realment 
es duu a terme allò que un dia es va anunciar, sigui quin sigui el partit que ho va 
anunciar, però hi han hagut molts anys per poder-ho fer i dur-ho a terme. En definitiva, 
paga la Unió Europea i, com deia la senyora Maria Mercè Roca, fent trens d’alta 
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velocitat que ja hem vist on ens porten i on arriben o les estacions que hi han: 
apartades del centre i només el que fan és inaugurar perquè arribi i ja n’hi ha prou. 

A més, això ha significat una hipoteca molt gran per a aquesta ciutat, perquè tot allò 
que no s’ha complert ha deixat tot d’edificacions de caràcter provisional que, recordo, 
per on avui s’accedeix al tren d’alta velocitat és una edificació provisional, l’edifici 
satèl·lit, i anunciat talment d’aquesta manera pel Govern de l’Estat espanyol, edificació 
provisional que, per cert, fan sense consultar res a l’Ajuntament de Girona. I el [canó #, 
01.16.00] al finger, el punt de connexió, també era una edificació de caràcter 
provisional. Perquè els recordo que davant de l’estació jove on avui hi ha els dos [#, 
01.16.09], és a dir, aquells dos edicles que no tenien per què ser-hi, són dos edicles 
nous que han sorgit, hi anava una nova estació intermodal a la ciutat de Girona que 
reunia l’estació provinent del tren d’alta velocitat, la de rodalies i la d’estació 
d’autobusos, estació que no veurem mai. Perquè allò que van configurar com a 
provisional ha passat a ser definitiu i el passar a ser definitiu és un llast per a la ciutat, 
és una hipoteca per a la ciutat. 

La porta d’accés que tant van demanar els veïns, no la van demanar a la vertent nord 
de l’edifici satèl·lit... (Sona un senyal acústic.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Vagi acabant, senyor Ribas... 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Acabaré. La van demanar directament que donés al 
barri, cosa que no es va fer. I els recordaré que la marquesina famosa és el que 
donarà cobertura justament a aquesta porta d’accés, perquè amb independència que 
hi hagués o no el finger, per poder accedir a aquesta porta, vertent nord d’una ciutat 
com Girona, els puc ben assegurar que tindria poc sentit tindre una porta allà sense 
una marquesina que la cobreixi. I, per tant, per això es va pactar amb els veïns en el 
seu moment que hi anés. 

A partir d’aquí, el que deia, i resumeixo. Autocrítica, tota. Senyora Maria Mercè, 
directament..., correus, efectivament hi ha un correu meu, no li negaré pas, ja ho he dit 
públicament, el que hi ha és acords posteriors. I jo encara sóc de les persones que 
segueixo confiant en la paraula, el que passa és que n’hi ha alguns que no en tenen. 
Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies, senyor Ribas. 
Veig que la senyora Veray..., breument, si us plau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Per al·lusions directes. Miri, la gran mentida és 
vostè, senyor Ribas, i he sigut molt prudent en la meva intervenció i he evitat el debat 
que vostè ha provocat. Senyora Maria Mercè Roca, jo els tinc els correus, jo sí que els 
tinc, els tinc perquè el senyor Ribas els enviava a Madrid amb còpia a mi, per tant, els 
tinc, 3, 4 i 5, i sempre dient «les recuerdo que pagaremos nosotros», textualment, diu 
això, per tant..., en l’entrevista al Diari de Girona, que és pública i l’ha pogut veure 
tothom. Per tant, la gran mentida, vostè. Sí, autocrítica i responsabilitats? Doncs jo li 
dic avui: dimiteixi, dimiteixi com a regidor encarregat del projecte ferroviari, com a 
mínim ( . . . ), això seria assumir responsabilitats. Tota la resta és enganyar la gent. 

I tot el que ha dit ara..., miri, vol que li expliqui com funcionen els fons europeus? 
Realment, senyor Ribas, el seu argument per dir la línia que estem parlant d’alta 
velocitat, que és frontera francesa - Madrid amb les quatre capitals catalanes unides 
amb alta velocitat, que ha costat més de 12.000 milions d’euros, clar que hi ha fons 
europeus, només faltaria! És que no hi ha ningú, no hi ha cap país que pugui assumir 
el cost d’una línia tan elevat com és la de la frontera francesa amb Madrid, amb 
Barcelona, amb Saragossa i les quatre capitals catalanes; som l’única comunitat 
autònoma que té les seves quatre capitals enllaçades amb alta velocitat. Per tant, 
només faltaria que no hi haguessin fons europeus, com hi ha fons europeus per 
construir moltes altres infraestructures, com hi ha fons europeus per construir 
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infraestructures que construeix el Govern de la Generalitat, és que per això formem 
part d’Europa també, per coses no tan bones, però també per coses bones, que és ( . . 
. ) reparteixen els fons europeus. 

Per tant, el seu argument, sincerament li he de dir, fa pena, és que fa pena. Per què 
vostè no diu: «Doncs sí, jo m’hi vaig comprometre, no sé si l’alcalde ho sabia o no ho 
sabia, però jo m’hi vaig comprometre i després ha resultat que no ho podem assumir. I 
ara finalment no podem fer altra cosa que assumir allò que jo em vaig comprometre.» 
Però ho reconegui. Hi ha correus, hi ha actes –notes, que en diu vostè– de reunions 
que ha tingut a Madrid, reunions per cert que va dient que hi va anar amb el senyor 
Puigdemont i no, hi va anar vostè sol, hi va anar vostè sol i va sortir i va fer unes 
declaracions totalment diferents a les que havien tractat a la reunió, fins i tot 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray... ( . . .)  

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  No, no, home, perdona, senyora Madrenas,  (. . 
. ) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Vagi acabant. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): S’ha despatxat a gust quan a sobre està tot 
fonamentat en la mentida que ell mateix ha dit. Per tant, jo he sigut molt prudent, però 
no puc, no puc permetre que es digui tot el que s’ha dit i a sobre digui que fa 
autocrítica i assumeix responsabilitats. Hi insisteixo, vol assumir responsabilitats de 
veritat i davant dels veïns de Sant Narcís? Sí? Doncs dimiteixi, és l’única sortida que 
té. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Jo, si me 
permeten retornar una miqueta a la tranquil·litat, sí que m’agradaria fer un parell 
d’aclariments i que, vaja, re, seré molt breu. Perquè la veritat és que aquest debat ja 
s’ha produït i també és cert que també a través de la premsa tothom ha mostrat quines 
són les seves posicions i, per tant, crec que no cal ja continuar més amb aquest debat. 
El que sí és, per exemple, senyora Veray, quan parlen amb aquest misteri d’aquesta 
existència dels correus i que ja els ensenyarà... Si és que els hem reconegut, si és que 
no cal que ens ensenyi res més, si ja li diem nosaltres: i tant que sí, és cert, el regidor 
Ribas, abans que passés tota la problemàtica de les inundacions, és cert, si és que ho 
vam dir, vam ensenyar fins i tot el correu a la reunió a l’assemblea amb l’associació de 
veïns, mai ho hem negat, no hi ha cap misteri, senyora Veray, és cert que hi havia 
aquest correu, i tant. Per tant, no plantegi misteris, ni dubtes, ni vels de coses 
dubtoses i estranyes. És cert. I el que també és cert, tal com també els vam explicar 
posteriorment és que després posteriorment a aquests correus, posteriorment a 
aquestes propostes d’acord –i ho saben perquè van anar passant molts ( . . . ) 
posteriors, i això també ho saben–, posteriorment, després sobretot de la segona de 
les inundacions en què va venir, va desembarcar, mai millor dit, aquí mig Fomento, 
doncs es van pactar coses diferents, perquè saben vostès que se sentien molt 
culpables del que estava passant. I ja està. 

Per tant, jo només volia dir això, és cert que existien aquests correus, però aquí no ha 
de dimitir ningú, perquè després les opcions, les propostes es van veure modificades, 
com en qualsevol negociació, que no es duu a terme en un sol moment en un minut 
d’un dia concret, sinó que les negociacions s’allarguen en el temps. 

En segon lloc, al senyor Salellas, que entenc, com totes, perfectament lícites l’opció 
que van vostès... (Sona un senyal acústic.) Disculpin, que no havia fet el reset. Com 
totes les expressades per tots els portaveus aquí, evidentment perfectament lícites i 
vostès van ser ben clars, «no estem d’acord que es pagui aquesta reposició», és cert, 
ho van dir ben clarament. I nosaltres aniríem per la tercera o la primera, és igual, una 
de les tres opcions que vam dir que eren factibles, que és «no, creiem que s’ha de 
reclamar directament el compliment d’Adif i ja està i no volem acceptar...» I és cert, i 
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vostès ho van dir des d’aquell primer moment. El que passa que nosaltres vam 
entendre de l’assemblea que l’opció majoritària per part dels veïns era una altra. 
Nosaltres mai hem acabat de dit quina seria possiblement la nostra opció..., o 
possiblement hi haurien algunes diferències, però és cert que vam voler prendre la 
decisió que majoritàriament vam escoltar dels veïns al nostre entendre. 

El que sí és que no em faci la trampa –només aquesta li diré– de, quan ha fet la seva 
exposició, dir que nosaltres en aquest conveni estem reconeixent que ja en el seu 
moment nos comprometimos a tal, perquè si jo llegeixo literalment, que vostè ho ha 
fet, però ha parat, el punt cinquè, diu que l’Ajuntament es va comprometre, és cert, 
vostè ha parat aquí, però continua «a dissenyar i a construir al seu càrrec una 
marquesina», que això des del primer moment hem dit i hem afirmat que sí que és cert 
que ens hi havíem compromès. Per tant, només era fer-li aquest petit retret que m’ha 
fet una miqueta de trampa. I ara veig que potser no se n’havia adonat per la cara que 
fa. Per tant, doncs ja està, aquí queda dita la cosa. 

Senyora Roca, jo només..., en cap cas se’ns acudiria mai demanar a ningú, a cap grup 
de l’oposició, a ningú, cap xec en blanc, només faltaria. El que demanem és que 
també el Govern ens sentim una mica recolzats, perquè aquí si hi ha enfrontaments 
són de la ciutat enfront Adif, que vostè ha deixat molt clar i és cert i subscriuríem totes i 
cadascuna de les paraules que ha fet i de la descripció dels fets i del cansament de 
tots nosaltres, de tots, de tots els ciutadans de Girona respecte a tot el que ha passat. 
Però sí que no demanem un xec en blanc, però sí un recolzament ferm i que anem tots 
a la una. Per tant, jo no li havia demanat mai, però és cert, més partint que quan 
comences, entres en el joc amb un joc que ja està més que començat, és a dir, sabem 
que portem vuit anys, nosaltres fa uns anys que estem governant, és cert, però abans 
estaven governant vostè també, i quan entres a mitja partida, tothom pot entendre que 
si no s’han pactat bé les coses, després és molt més difícil negociar. Jo crec que seria 
bo que no entréssim ni a demanar xecs, ni amb que si vostè dimiteixi, i que si l’altre 
m’havia compromès el que no. Jo crec i m’agradaria demanar des d’aquí, doncs, que 
actuessin tots conjuntament i fermament, perquè crec que també tots estem d’acord de 
què passarà el dia de demà i què vol fer aquest Ajuntament el dia de demà quan això 
estigui resolt i em sembla que ens acostarem molt al que estan demanant ara els 
membre de la CUP - Crida per Girona, perquè crec que tots coincidirem que caldrà fer 
reclamacions, doncs a mi, al Govern, ens agradaria també això, sentir aquest 
recolzament quan ens hem trobat a la meitat del partit, ens hem trobat a la meitat del 
partit i qualsevol negociació és molt difícil encarar-la amb una postura potent quan és a 
meitat del partit. Únicament això. 

Moltes gràcies per les seves exposicions i, si de cas, anem a votar la moció. 

Vots a favor de la moció? Perdó, de l’acord, disculpin, no era una moció. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. Secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, Partit Popular, integrat per un membre, el vot 
en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, inicialment la modificació del crèdit 
extraordinari per a la dotació d’una partida convenient. 

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

VOTACIÓ 

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

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

En contra: 

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

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

8.   Crèdit extraordinari adquisició patrimoni. 

Vista  la  proposta  del  servei  de  cultura  i  patrimoni  en  relació  al  canvi  de  destí 
d'una partida del pressupost d'inversions 2016. 

Atesa la informació tramesa en relació a la impossibilitat d'executar el projecte 
inicialment previst, adquisició  patrimoni -  Pujada Sant  Feliu, i la necessitat manifesta 
d'adquirir un immoble a la Plaça Assumpció, 

Vist  el  disposat  a  l'article  177  del  Reial  Decret  2/2004,  de  5  de  març,  pel  que 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 15a del 
pressupost d'enguany, 

1r.- Aprovar inicialment crèdit extraordinari per a la dotació de la partida següent, 
prèvia baixa del crèdit que també es relaciona : 

Crèdit extraordinari : 

2016.120.93300.61900 - adquisició patrimoni - edifici Sant Narcís : 150.000,00 

Baixa crèdit : 

2016.411.93300.61900 - adquisició patrimoni - pujada Sant Feliu : 150.000,00 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, per tant, al vuitè 
punt de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. També el 
substanciarà la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 



  36

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, hi ha una proposta del 
Departament de Cultura, del Servei de Cultura i de Patrimoni, amb relació a canviar de 
destí una partida, la partida d’inversions que era adquisició de patrimoni de la pujada 
de Sant Feliu per 150.000 euros, per crear una nova partida que és l’adquisició de 
patrimoni de l’edifici Sant Narcís, atès que és impossible poder comprar la pujada de 
Sant Feliu. Llavors, el que es vol és: creiem que hi ha la necessitat de…, bé, va sorgir 
l’ocasió de poder comprar aquest immoble de la plaça de l’Assumpció. Aquest edifici 
actualment és el que està totalment annex al centre cívic de Sant Narcís. Actualment, 
s’utilitza com l’espai de creació de La Volta. I, per tant, quan se’ns ha ofert…, bé, se’ns 
ha dit que estava a la venda i se’ns ha ofert, doncs, hem pensat que, prèvia negociació 
per arribar a un acord de preu, poder adquirir-lo. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Hi han 
intervencions? La senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, nosaltres no 
veiem malament que s’adquireixi aquest edifici. A més, el projecte de La Volta és un 
projecte que està funcionant i molt bé al barri de Sant Narcís, i, per tant, en tot allò que 
es pugui fer per ajudar aquest barri, doncs, crec que sempre hem coincidit. 

Però, miri, parlant de mentides i de promeses incomplertes, i ja venint del punt 
anterior, home, doncs, nosaltres també preferiríem que s’afrontessin inversions 
compromeses per aquest equip de govern, i malgrat pesi al senyor Ribas, per ell 
mateix. Com és el soterrament del transformador de la plaça Montserrat, el qual fa dos 
i tres anys que els veïns de Sant Narcís estan esperant que es compleixi aquella 
promesa reiterada, en reunions de dijous i altres reunions, per part del senyor Ribas. I 
veiem en cap moment que arribi aquesta inversió. De la mateixa manera que estan 
esperant, els veïns de Sant Narcís, que ens presentin un mínim de proposta del Pla 
especial de Sant Narcís, que també hauria d’estar sobre la taula i no en sabem res. 

Per tant, no ens oposarem que comprin La Volta, només faltaria. A més, segurament 
després explicarien que no volem que comprin l’edifici. Però, home, creiem que no han 
d’oblidar altres inversions, altres necessitats ni altres promeses i compromisos que 
l’anterior equip de govern i l’actual equip de govern havien adquirit amb el barri de 
Sant Narcís. Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres votarem a favor 
d’aquesta proposta que ens presenten avui, però sí que volíem fer arribar un parell de 
reflexions. 

La primera és que, evidentment, en un moment com l’actual la idea, doncs, de comprar 
més patrimoni per part de l’Ajuntament, tenint en compte la gestió que es fa de part 
d’aquest patrimoni avui en dia encara, que ens genera dubtes, de locals i tot… Per 
exemple, hi ha un tema que és el tema dels agrupaments escolta, que ha sortit i que 
l’Ajuntament té patrimoni però no acaba de trobar-los una sortida per oferir-los. Que 
aquest és un tema i en podríem trobar d’altres. Patrimoni que ja té l’Ajuntament, però 
que no acabem de saber gestionar bé, comprar-ne més, doncs, a vegades dius: «Sí, 
sí, comprem-ne, no és ( . . . ), però, si us plau, també millorem la seva gestió, no?» 
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Però, sens dubte, clar, de la proposta inicial que era comprar un edifici a la pujada de 
Sant Feliu per a aquest macromuseu Santos Torroella, que encara, doncs, des del 
nostre punt de vista, està bastant a les beceroles i falta un debat clar dins del pla de 
museus que hi ha d’haver per situar-lo i saber exactament què volem que sigui, o 
comprar, diguéssim, l’edifici annex al centre cívic de Sant Narcís, que, a més, hi ha un 
projecte com La Volta, la balança, sens dubte, es decanta cap a la segona proposta, 
cap aquesta. Que entenem que és una proposta que ajuda a dinamitzar un barri, que 
entenem que és una proposta que ajuda a dinamitzar una proposta, valgui la 
redundància, interessant com és La Volta i que, a més, es fa al costat d’un centre cívic 
que tots sabem que està altament saturat. Per tant, benvinguda sigui la proposta 
d’avui; malvinguda la que vam tenir en el seu moment i que ens van portar en els 
pressupostos del 2016 i que avui entenem que tanquem definitivament i llancem, si em 
permeten, a la paperera de la història la proposta d’aquell edifici de la pujada de Sant 
Feliu. 

No he sentit el debat, no l’he sentit, senyora alcaldessa, però en tot cas, nosaltres 
pensem que és una partida interessant, que és un impuls per al barri de Sant Narcís i 
que, per tant, en la balança ens sembla que avui estem prenent una bona decisió i que 
esperem, doncs, que serveixi per dinamitzar el barri. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Gràcies, el nostre grup votarà que sí a 
aquesta adquisició, i amb entusiasme, perquè nosaltres coneixem molt bé les activitats 
de La Volta. Pensem que la compra consolidarà aquest projecte. Sabem molt bé totes 
les activitats que s’hi fan, la creació artística, artesanal en forma de galeries, de 
botigues, de tallers. Coneixem molt bé la dedicació de moltes de les persones que 
estan allà treballant moltíssim, com una cosa passional i personal. Valorem també 
moltíssim les estades dels artistes estrangers que s’hi fan també.  

I, a més a més, pensem –com ja s’ha dit– que aquest projecte el que fa és obrir 
finestres de futur al barri. I, a més a més, la compra indica per part de l’Ajuntament una 
intenció real de continuar aquest projecte, cosa que ens alegra moltíssim. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Moltes gràcies. Només 
per aclarir-ho, senyor Salellas, quan ha dit: «per fi avui quedarà tancat», jo he dit: 
«però si ja ho estava». Només era això. A títol de broma pels dos últims plens. 
Senyora Planas… 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Bé, només dir que el portem en aquest moment 
perquè és ara quan se m’ha volgut vendre. És clar, si ara t’ofereixen de vendre’l, si ara 
dius que no perquè tens altres prioritats, que les tenim i una cosa no és incompatible 
amb l’altra –però ho dic pel que deia la senyora Veray–, però ara ens ha sorgit el 
moment de compra i per això ho portem ara en aquest moment i hem buscat els diners 
d’on hem pogut, no? 

Nosaltres durant tot aquest període que fa que governem, jo crec que hem sigut un 
govern que hem donat sortida a moltes entitats: ho hem fet amb Pont Major, ho hem 
fet amb Sant Daniel. Quan ens arriba una proposta…, en aquest cas, per als escoltes 
de Vista Alegre, estem buscant-los una solució. El que passa que a vegades quan ens 
ho demanen, la solució no és immediata i arriba al cap d’un temps, no? Has d’anar 
pensant, has d’anar veient…, bé, totes les oportunitats que tens, tot el que va sorgint. 
I, per tant, intentem sempre ajudar en tot el que se’ns demana, sobretot pel que fa a 
les entitats, i ho hem demostrat, jo crec que s’ha demostrat molt clarament. 

I dir que estem buscant-los una solució, als escoltes de Vista Alegre, que esperem ben 
aviat poder donar la solució; hi estem treballant, el senyor Berloso hi està treballant. I 
crec que ja estem a portes de tenir alguna solució. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
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Doncs, si no hi ha més intervencions, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Ah, doncs, ja està, moltes gràcies. 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat inicialment la modificació del crèdit 
extraordinari per a la dotació de la partida «Adquisició de patrimoni - Edifici de Sant 
Narcís». 

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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’EDUCACIÓ I ESPORTS 

9. Aprovar el Pla local d'infància i adolescència 
 

L'any 2014 es va iniciar l'elaboració d'un Pla d'Infància i Adolescència com a pla 
estratègic que ha d'orientar les polítiques municipals en matèria d'infància i 
adolescència i fonamentat en els principis de transversalitat, treball en xarxa, 
adaptabilitat i flexibilitat. 

Com a pla estratègic, doncs, consta de 3 fases: 

1. Diagnosi 

2. Elaboració de línies estratègiques 

3. Pla d'actuació 

D'octubre 2014 a maig 2015 es van realitzar les dues primeres fases: Diagnosi i 
elaboració de les línies estratègiques, per al seu desenvolupament es va convidar a  
participar persones representants de diferents sectors (consells participatius, famílies,  
personal  docent, personal  tècnic  de  diferents  àmbits i regidors i regidores de tots 
els grups municipals) 

Al maig 2015 hi va haver eleccions municipals, un cop constituït el nou govern i que 
aquest va manifestar la voluntat de continuar amb el Pla s'inicia el procés 
d'elaboració de la 3ª fase, el pla d'actuació,  i s'inclou en el Pla de Govern. 
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D'octubre 2015 a maig 2016 s'ha treballat i realitzat el Pla d'actuació del PLIA que 
omple  de contingut  els eixos  estratègics i les línies d'actuació previstes al PLIA. Per a 
la seva elaboració s'ha implicat als mateixos agents que ja havien col·laborat en les 
dues primeres fases. 

L'Ajuntament de Girona, tal i com està previst al Pla de Govern, ha treballat per 
presentar la sol·licitud al Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància d'Unicef. 

El 14 de març de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la presentació d'aquesta   
sol·licitud. En data 30 de juny de 2016 s'ha presentat tota la documentació requerida 
per a l'obtenció del reconeixement. Un d'aquests requisits és que la ciutat disposi d'un 
Pla Local d'Infància i Adolescència i recomana que aquest Pla estratègic estigui 
aprovat pel Ple municipal. 

Atès que el Pla local d'Infància i Adolescència esdevé un document de treball de ciutat 
i d'acord amb la recomanació d'Unicef. 

Aprovar el Pla Local d'Infància i Adolescència en els termes que s'indiquen al document 
annex. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt novè 
de l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Defensarà aquesta proposta la 
tinenta d’alcalde Isabel Muradàs. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs Vàzquez  (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Com ja vam 
expressar i vam explicar en la comissió informativa, el procés que va seguir 
l’elaboració d’aquest document va ser el següent: l’any 2014 es va iniciar l’elaboració 
del Pla d’infància i adolescència com a pla estratègic, amb la intenció d’orientar les 
polítiques municipals en matèria d’infància i adolescència, i fonamentat en els principis 
de transversalitat, treball en xarxa i adaptabilitat i flexibilitat. 

Com a pla estratègic, consta de tres fases: la de diagnosi, en primer lloc; en un segon 
lloc, l’elaboració de línies estratègiques, i, en una tercera part, que és la que es va 
elaborar el 2015, el Pla d’actuació. 

Des del mes d’octubre de 2014 fins al mes de maig de 2015 es van realitzar les dues 
primeres fases: la de diagnosi i la d’elaboració de les línies estratègiques. La primera 
fase de diagnosi va constar de tres pilars fonamentals: una anàlisi quantitativa 
sociodemogràfica, una elaboració del mapa de recursos i serveis per a infància i 
adolescència a la nostra ciutat i uns tallers participatius, que –com vostès ja saben– 
estaven formats pels consells participatius, famílies, per altra banda, personal docent i 
personal tècnic de diferents àmbits i un altre de regidors i regidores d’aquest consistori. 

A la segona fase, d’elaboració de les línies estratègiques, a partir d’aquesta primera 
fase, es van arribar a elaborar un conjunt d’eixos estratègics i principals línies 
d’actuacions del pla. Aquesta fase de caràcter propositiu es va consensuar amb els 
diferents representants tècnics municipals dels àmbits de referència: atenció social, 
salut, educació, promoció econòmica, cultura, esports i lleure, mobilitat, espai públic i 
seguretat, a partir d’una sessió de treball en què es va tenir en compte la informació 
resultant de la diagnosi i la participació de tots aquests tècnics. 
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Aquestes fases es van tancar amb una sessió plenària que es va celebrar a La Mercè, 
en què es va convidar tots els agents que havien participat en els tallers de la primera 
fase. 

A partir del mes de maig de 2015…, bé, després de les eleccions municipals, per tant, 
a partir del mes d’octubre, fins al mes de maig de 2016, s’ha treballat i realitzat el pla 
d’actuacions del PLIA que omple de contingut els eixos estratègics i les línies 
d’actuació previstes en el PLIA.  

El procés que s’ha seguit per a elaborar aquest pla d’actuació ha constat de tres parts 
fonamentals: una sessió amb personal tècnic novament, perquè es fes un recull de 
totes les accions que ja hi ha vigents i una proposta d’accions noves des del punt de 
vista de tots els actors de les diferents àrees que han participat en aquest projecte. 
S’han fet dues sessions molt profitoses amb els regidors i les regidores d’aquest 
consistori. I, finalment, es va fer també una sessió plenària de tancament amb tots els 
agents que havien participat en els tallers de la primera i segona fase. 

Per tant, el que presentem és aquest pla d’actuació en què es recullen les accions 
vigents i noves propostes que omplen de contingut les línies estratègiques marcades 
pel document. 

L’Ajuntament de Girona –com bé ja saben vostès i tal com està previst en el pla de 
govern– ha treballat per presentar, i així s’ha fet, la sol·licitud de reconeixement de 
ciutat amiga de la infància que fa l’associació Unicef. El 14 de maig de 2016, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar la presentació d’aquesta sol·licitud i una part de la 
documentació que és necessària és aquest document, el Pla d’infància i adolescència. 
És un dels requisits dels quals s’ha de disposar. I es recomana que hi hagi una 
aprovació, no és obligatòria, però sí que es recomana que hi hagi una aprovació per 
part del Ple municipal. 

En tot cas, el que presentem és aquest document que ha consistit en tot aquest treball 
que s’ha plantejat. Ens queda molta feina per endavant per començar una qüestió que 
se’ns va demanar en la comissió informativa i que jo crec que és absolutament 
necessària, que és fer un esquema que faci molt més llegible aquest document i molt 
més entenedor per part de la ciutadania, perquè està penjat a la web de l’Ajuntament, 
penjat a Educació. I, per tant, en això començarem a treballar i, evidentment, com no 
pot ser d’una altra manera, en la calendarització de totes les coses que s’han proposat 
i serien desitjables, amb el treball transversal de l’equip de govern i la seva afectació 
en altres accions del mateix equip de govern, com pot ser el mateix Pla de joventut. 
Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
donarem suport a aquest punt de l’ordre del dia. La veritat és que creiem que el treball 
que s’ha fet…, i la senyora Muradàs ho ha explicat molt bé i, per tant, jo subscric tota 
la seva explicació. I, per tant, no m’allargaré. Penso que vam fer unes sessions de 
treball molt interessants en les quals vam aportar tots el nostre granet de sorra; que ha 
quedat un bon document. Un document que l’altre dia a la comissió informativa la 
senyora Muradàs ens deia és un document viu, no?, i, per tant, que l’hem de seguir 
treballant, que l’hem de seguir millorant entre tots.  

Avui podríem parlar de si el punt tal o el punt qual si ens agrada més o menys o si el 
redactat podria ser un o l’altre o si trobem a faltar alguna proposta, però creiem que 
avui aquest no és el debat, sinó la voluntat, i així ens ho ha expressat la senyora 
Muradàs, és seguir treballant en aquest document –com deia–, un document viu, que 
entre tots hem d’intentar millorar, que és important.  
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I nosaltres agraïm que el porti a ple malgrat no sigui condició sine qua non per poder, 
doncs, accedir a la denominació que la mateixa tinenta d’alcalde ens explicava. Per 
tant, jo crec que ens hem de felicitar pel treball que hem fet d’equip de tot el consistori, 
conjunt, que és un bon pla i que, doncs, l’hem de seguir treballant, no podem dir: «ja 
ho hem fet tot, ara només hem de desenvolupar accions». No, s’han de desenvolupar 
accions, però també s’ha de seguir treballant per aconseguir més i millors accions en 
favor de la infància i de l’adolescència de la nostra ciutat.  

Per tant, nosaltres hi donarem suport. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C´s): Sí, buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. 
Buenas tardes, señoras regidoras, regidores, público. Mi intervención será muy breve, 
ya que suscribo todas las palabras que ha dicho la señora Veray. Y es para anunciar 
el voto favorable de nuestro grupo municipal, ya que entendemos que el PLIA es un 
documento abierto, responsable y flexible, además de ser uno de los requisitos para 
que Unicef reconozca a Girona como ciudad amiga de la infancia. Gracias. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí –com ha dit la mateixa regidora–, 
aquest pla era un requisit per aconseguir el segell de ciutat amiga de la infància. Jo 
crec que aquest va ser una mica l’excusa per començar a tirar endavant aquest pla; 
benvinguda l’excusa. I, realment, és agradable veure com ens hi hem posat a fons, 
no?, i, realment, en aquest sentit vull felicitar, doncs, la regidoria d’Educació, perquè 
realment es podria haver resolt aquesta necessitat d’una manera molt més senzilla per 
cobrir la papereta. I jo crec que d’aquí tot aquest procés participatiu que s’ha fet, que 
ha estat –com bé ha explicat i detallat la mateixa regidora– intens i extens, no?, amb 
molta participació en els diferents moments de l’elaboració d’aquest, però també amb 
molts actors implicats. Crec que això ha estat molt important i s’ha de reconèixer la 
bona feina feta en aquest sentit. Però també, al mateix temps, ha generat moltes 
expectatives, no?, i, per tant, això també és important que intentem donar resposta a 
aquestes expectatives. 

En aquest sentit, doncs, volíem agrair també l’oportunitat de participar-hi. Crec que ens 
hi hem esmerçat a fons també, com a grup municipal hem fet moltes aportacions, i és 
agradable també veure que han tingut una gran acceptació i veure-les plasmades en el 
mateix document. 

Creiem que –com ja han dit alguns regidors abans– el que toca ara, doncs, és 
concretar i fer efectiu un document transversal, però un document de propostes, en 
definitiva, que caldrà anar concretant, i creiem que és la feina que s’ha de fer a partir 
d’ara. I que, precisament, el més important en aquesta tasca, i aquí ja queden totes les 
àrees representades, doncs, demanaria que totes les àrees de gestió del govern de la 
ciutat es facin seu aquest document, aquesta feina realitzada i siguin capaços 
d’assumir aquelles temàtiques que els pertoquen i desenvolupar-les en propostes 
concretes, en projectes, en plans específics, etcètera. 

Creiem, doncs, que tot i que hem fet un llarg recorregut, realment només estem a l’inici 
gairebé d’aquest camí, no?, perquè al final ara ve la feina d’anar concretant i d’anar 
assumint compromisos per fer que totes aquestes propostes realment es facin realitat. 

Moltes gràcies una vegada més. I per tot això, hi votarem a favor. Ara sí. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies. I el senyor 
Albertí… 
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Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, com 
s’esmenta en aquest mateix pla, aquest és un pla estratègic que ha de servir de guia 
per ordenar i definir les prioritats en temes d’infància i d’adolescència a la ciutat, i, 
evidentment, ens felicitem que avui es porti a ple l’aprovació d’aquest. I anunciem, com 
no podia ser de cap més manera, el nostre vot favorable. 

Ara bé, tal com esmentava a la comissió informativa, i ara mateix ho sentia per boca 
de la regidora Isabel Muradàs, el document és molt extens, 206 pàgines. Però no és 
l’extensió el que ho fa preocupant; és la complexitat de la lectura d’aquest, ja que 
s’esmenten molt extensament les fases d’elaboració, com la de diagnosi, la definició 
de línies estratègiques i el pla d’actuació. I nosaltres creiem que caldria emfatitzar 
especialment en aquest darrer punt, el pla d’actuació, on es descriuen les accions 
proposades. I és que moltes d’aquestes accions cal que es facin en la major brevetat 
possible en tots els eixos, ja que algunes d’aquestes les hem debatut en aquest Ple. A 
tall d’exemple posaria la participació dels joves, la creació del consell d’adolescents, la 
consolidació i desenvolupament dels tallers d’èxit escolar. I que vagin en la direcció de 
pal·liar situacions preocupants com les que es posen de manifest en la fase de 
diagnosi. 

Jo vaig quedar molt «frapat», a la fase de diagnosi s’esmenta que el 73 per cent dels 
alumnes, dels infants i adolescents immigrants o de famílies immigrants es concentren 
en tres barris gironins: Santa Eugènia, Can Gibert i l’Eixample. I també em va «frapar» 
més quan recentment he llegit l’informe del síndic de greuges sobre el tema de la 
segregació escolar a Catalunya, on desafortunadament, senyors, ocupem el vuitè lloc 
com a ciutat que més segrega ensenyament primari i secundari. Trist honor –trist 
honor. I fet que confirma el que ja es deia en l’anterior informe del mateix síndic, de 
l’any 2008, que analitzava la situació en els barris de Santa Eugènia i Sant Narcís, i 
feia un seguit de recomanacions, recomanacions que no s’han dut a terme en cap 
terme. Per tant, tenim molta feina a fer, eh? I aquest és un bon inici, però cal posar-nos 
des d’avui mateix a resoldre aquestes situacions difícilment justificables. 

També, ja ho esmentava la regidora Isabel Muradàs, caldria fer una revisió acurada 
del document per part dels tècnics. No esmentarem aquí coses que van anar trobant, 
ja vam quedar que les adreçaríem a la mateixa regidora, però sí que hi ha algun tema 
important que pot enutjar algunes de les persones que treballen en temes 
d’ensenyament i educació, com, per exemple, un tema que és que a la fase de 
diagnosi s’ha analitzat i es fa esment a totes les AMPA tant dels col·legis públics i 
centres concertats i privats, però en cap cas s’esmenten les AMPA dels instituts 
públics gironins. 

Finalment, voldríem esperonar l’equip de govern a crear la taula local d’infància com a 
instrument per a la coordinació entre professionals per a l’atenció de la infància en 
situació de risc, taula que ja tenen desenvolupada alguns municipis catalans. 
Recordem que aquestes taules són una oportunitat per als ens locals per tal 
d’endreçar polítiques adreçades a la infància i a l’adolescència en situació de risc i les 
seves famílies. I la ciutat de Girona en aquest cas sí que hem de liderar aquest tema. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si la tinenta 
d’alcalde vol fer algun aclariment… 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vàzquez (CiU): Moltes gràcies. En tot cas, voldria agrair 
el suport que han donat tots els grups, perquè realment és cert el que deia la senyora 
Pèlach i altres regidors, com la Concepció Veray mateixa, la participació de totes les 
taules va ser molt interessant, però és d’agrair especialment la de regidors i regidores, 
perquè la veritat és que les aportacions van ser molt profitoses i –com bé deia la 
senyora Pèlach– s’han recollit en el document. 
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També s’ha dit que és un document viu; efectivament, no pot ser d’una altra manera. I 
com deia jo, s’ha de començar a calendaritzar tot el que ens queda per fer, més el que 
s’hagi d’anar afegint, perquè, evidentment, poden sortir necessitats noves. 

Amb relació al que comentava ara el senyor Pere Albertí del document, en tot cas, de 
la Sindicatura i que ja hi ha recomanacions prèvies, tornar a insistir que el pla de 
govern d’aquest Govern recull un projecte que ja hem dit, i ho torno a repetir, que a 
partir del mes de setembre-octubre veurà la llum, que és el procés deliberatiu, el 
procés participatiu entorn a la planificació educativa de la ciutat de Girona que sigui 
per a un model educatiu més equitatiu en l’accés i en el resultat, i que no es fixi només 
en una part de la ciutat de Girona, sinó que en realitat a la nostra ciutat ens hem de 
fixar en tota la ciutat com a projecte de ciutat.  

Per tant, reiterar que estem en la línia de posar solució en aquesta qüestió. Esperem. 
Si més no, el que sí farem serà obrir el debat perquè tothom hi pugui participar. I que 
no serà gens fàcil, i ho sabem tots. Però el que no farem serà mirar cap a un altre 
costat. Gràcies. 

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

Vots a favor? 

Moltes gràcies. 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat del Ple local d’infància i adolescència. 

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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

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

10. Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 64. Ajust de sistemes 
Sector Mas Xirgu. 

Previ encàrrec, els serveis tècnics municipals han procedit a la redacció de la 
modificació puntual del PGOU 64 . Ajust de sistemes Sector Mas Xirgu. 
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L'objecte de l'esmentada modificació, segons consta en la pròpia memòria en l'apartat 
2. Naturalesa, objecte i abast de la modificació, es concreta en ajustar el límit del 
sistema d'espais lliures per reconèixer com errada de transcripció que s'ha  detectat 
en el pla  general aprovat l'any 2002, entre el límit del sistema d'espais lliures i el sòl 
d'aprofitament privat delimitat segons el Pla Parcial Mas Xirgu, i el posterior projecte  
de  reparcel·lació  (1989),sobre  la  finca  cadastral 44601103. 

Així  mateix,  es  delimita  el  PA  108,  que  inclou  una  finca  ubicada  també  dins  el 
Sector Industrial Mas Xirgu, als sols efectes de donar compliment al conveni que 
l'Ajuntament va subscriure en data 14 de novembre de 2005, aprovat per Decret de 1 
de desembre de 2004, d'acord amb el qual la Corporació es comprometia a dur a 
terme les actuacions administratives oportunes, per a qualificar com a vial la  franja  
de  terreny  que  afronta  l'esmentada  finca,  avui  sense  accés  directe; actuacions 
que es recullen en el present document. 

Tal com consta en la memòria del projecte, l'apartat 12. Justificació de compliment de 
les  reserves  per  a  sistemes  urbanístics,  amb la  correcció  de l'errada  que  afecta  la  
finca  cadastral 44601103, i la qualificació de la zona d'espais lliures que afronta la 
finca cadastral 4258906 com a vial, no solament es mantenen les superfícies d'espais 
lliures que el planejament preveia en aquest àmbit, sinó que fins i tot s'augmenta, 
respectant-se les prescripcions de l'article 100.1 del TRLUC. 

L'àmbit de la present modificació inclou terrenys classificats de Sòl Urbà Consolidat i la 
qualificació, en part de sistemes de places, parcs i jardins urbans (Clau C.1) i viari 
(Clau A.2), de titularitat pública (Ajuntament, Adif, ACA); i en part, terrenys de 
propietat  privada, qualificats d'Indústria (Clau 5.2) que es corresponent en part amb el 
Poligon PA - 108. 

La present modificació recull també la situació jurídica actual dels terrenys arran de la 
transformació física que els mateixos han experimentat com a conseqüència de la   
implantació del Tren d'Alta Velocitat (TAV), i les instal·lacions intrínsecament lligades a  
aquesta infraestructura (pou d'atac), motiu pel qual s'ha donat compliment a les  
disposicions contingudes a la Llei 39/2003 de 17 de novembre del sector Ferroviari  
(LSF) i el seu Reglament aprovat per RD 2387/2004 de 30 de desembre (RSF), 
sol.licitant-se el preceptiu informe a ADIF, el qual l'ha emès en sentit favorable, 
segons informe de data 4 de maig de 2016 ( folis 128 a 133 de l'expedient), 
mitjançant el qual es verifica que s'ha donat compliment a la planificació i legislació 
sectorial en matèria ferroviària, qualificant la zona per on passa el TAV de C.1-B 
ferroviari al subsòl; i de B (ferroviari), tal com consta en el plànol 0-1. planejament 
proposat, i 0-2 - servituds ferroviàries. 

S'ha donat també compliment a les disposicions contingudes en la 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 189/2011 de 19 d'agost, legislació que la   
desplega i modificacions posteriors, constant, també en l'expedient, el preceptiu 
informe favorable emès per la Direcció General d'Aviació Civil (Ministerio de Fomento) 
(folis 65 a 69 de l'expedient) i plànol 0-3 Servituds aeronàutiques. 

Atesos els objectius que motiven la present modificació es considera que la mateixa 
no ha de produir efectes significatius sobre el medi ambient, i per tant que la  
mateixa queda 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, segons informe emès pel  
Departament  de  Sostenibilitat de  l'Ajuntament  que s'incorpora al projecte. 

Primer.- Suspendre la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets i de projectes  
de gestió urbanística i d'urbanització, així com també suspendre l'atorgament de  
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o   
enderrocament d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
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autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, de  
conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  73.2  del  DL  1/2010,  de  3 d'agost  pel  qual  
s'aprova  el Text  Refós  de  la  Llei  d'Urbanisme  i  modificacions posteriors, pel termini 
d'un any, en l'àmbit de la present modificació puntual del PGOU 64 . Ajustos de 
sistemes. 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 64. Ajustos de 
sistemes, 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 95.4 del repetit DL 1/2010, de 3 d'agost; i sol·licitar informe a  
l'Agencia Catalana de l'Aigua, Serveis territorials de Girona, de la Generalitat de 
Catalunya, a l'empara del que disposa l'article 85.5 del TRLUC. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a tractar el punt 
número 10 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 pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Efectivament, 
portem la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística número 64, que 
el seu objecte és: primer, ajustar els límits del sistema d’espais lliures per reconèixer 
com a errada de transcripció el límit entre el sistema d’espais lliures i de sòl 
d’aprofitament privat, delimitant ( . . . ) segons el Pla parcial de Mas Xirgu i el posterior 
projecte de reparcel·lació de 1989. Malgrat incorporar nou sòl industrial, es tracta 
exclusivament d’una redacció d’ús que reconeix les parcel·les provinents del pla 
parcial original, que en una transcripció posterior de planejament es va alterar 
significativament. 

Segon, també per donar compliment al compromís municipal de dotar la parcel·la del 
mateix sector de Mas Xirgu d’accés a la via pública, segons l’annex número 3 de la 
compareixença, de data 14 de novembre de 2005. 

I, tercer, s’actualitza la informació urbanística de l’àmbit, ajustant les qualificacions 
urbanístiques actuals al resultat de les obres realitzades pel Ministerio de Fomento per 
a la construcció de les línies d’alta velocitat, pel que fa als sistemes d’espais lliures, 
hidrològics i ferroviaris. La reducció del sistema d’espais lliures que comporten els 
objectes 1 i 2 es compensa sobrerament amb la qualificació com a espais lliures d’illa 
arbrada envoltada pel carrer de Sarrià, així com el tram viari, previstos per unir la 
carretera Barcelona amb el carrer Sarrià, unificant les zones verdes dividides en la 
previsió del soterrament de la via del tren convencional. Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):  No, primer de tot, si em permet, 
senyor Alcalà, el Ple no només el fem per als vint-i-cinc que som aquí: escoltant-lo a 
vostè ara, de fet, els únics que el podem haver entès som les persones que estàvem a 
la comissió, diguéssim, la setmana passada i que se’ns va explicar allà exactament 
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què era això. Li ho dic amb tots els respectes, eh?, però hi ha gent que la tenim al 
públic aquí, hi ha gent que està a casa mirant-ho des de l’streaming, hi han 
periodistes, i jo escoltant-lo a vostè és que sort que he anat a una comissió i sort que 
m’he mirat una mica l’expedient i l’he llegit per poder saber exactament com ens 
havíem de posicionar avui. Perquè és que, clar, amb el llenguatge que ha utilitzat és 
difícil que es pugui tenir un debat com el que segurament hem de tenir en el plenari. 
Això, diguéssim, com una aportació constructiva, entengui’m, per si les properes 
vegades podem fer-ho millor. 

Dit això, nosaltres ens abstindrem en aquest punt i ho farem no tant perquè les 
solucions que ens aporten avui siguin unes solucions, diguéssim, pitjors que la situació 
actual, que entenem que, evidentment, com ho plantegen és una millora, però sí que, 
d’alguna manera, ens hem d’abstenir perquè el Pla general i la proposta que hi ha per 
a Mas Xirgu i també avui allò que aportem o aporten vostès per aprovar no ens 
convenç; no ens convenç ni el Pla general que es va fer en el seu moment ni tampoc 
les adaptacions aquelles que es van veure obligades a fer o que ens presenten avui, 
que ens proposen: no ordenen, no aprofiten per canviar altres coses que segurament 
serien necessàries de canviar en aquest polígon, perquè la zona a què ens referim és 
la zona que està, per entendre’ns, més a tocar de la via del tren convencional. És una 
zona que, com tots trobeu, doncs, necessita moltes actuacions per realment poder 
adequar-la i que sigui un espai mínimament amable, perquè malgrat ser un polígon 
industrial pugui ser mínimament amable. I avui el que estem fent són tan petits 
pedaços, que hem perdut una ocasió, que tampoc solucionen els problemes que té el 
polígon.  

I si m’ho permet, i això és una pregunta, m’agradaria saber, referent al Mas Xirgu, si la 
planta de triatge ha avançat o no allà, que no és a la mateixa zona, però sí que és al 
mateix polígon, i si m’ho podria respondre. Si no m’ho vol respondre perquè no és del 
tema també ho entendré, eh? Però ja que parlàvem del Mas Xirgu, volia aprofitar per 
fer la pregunta. Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, certament 
es tracta d’una modificació del Pla general que és una mica estranya, eh?, vull dir, jo 
mateix vaig anar-ho a visitar per intentar entendre una mica sobre el terreny aquest 
tipus de modificacions. De fet, del que ens trobem és davant d’una circumstància que 
ve donada, doncs, a través de l’interés d’un particular que en fer una consulta 
descobreix que la seva nau està sobre una zona verda. És una cosa molt estranya. 
Segurament és un error material d’aquest Pla general, que va ser fet amb posterioritat 
a la venda d’aquesta parcel·la. 

Per tant, més o menys, per dir-ho en termes col·loquials, és una mena de «xapuça», 
legal segurament, el que estem fent ara mateix: corregir una línia, retallar d’aquí i 
retallar d’allà, etcètera. 

La compensació, per exemple, també és una mica «xapuça», permeti’m que li ho digui, 
perquè, clar, s’equipara com a zona verda el que no deixa de ser una mena de 
rotonda, que és una peça estranya, eh? Segurament, allò tindrà aquest ús de zona 
verda perquè, entre altres coses, no crec ni que hi hagi cap pas de vianants que 
permeti accedir-hi. 

Però, en qualsevol cas, ja sabem que allò és un polígon industrial, que la gent tampoc 
hi va a passejar i a fer ús de les zones verdes, però també a mi em serveix de reflexió 
sobre aquell polígon industrial: és a dir, com a ciutat tenim un polígon, en aquest cas el 
de Mas Xirgu, en tenim d’altres, però aquest té uns usos una mica estranys, no?, hi 
trobem usos comercials, hi trobem usos industrials, que ens generen alguns conflictes 
com aquell del gimnàs proper a la planta de triatge a la qual feia referència el senyor 
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Salellas. I que, per tant, com a polígon industrial hem anat allà posant-hi coses i ara 
mateix segurament faria falta, doncs, redibuixar-lo. 

I això em porta, doncs, a la reflexió que segurament després de prop setanta 
modificacions del Pla general, potser convindria anar pensant un nou pla d’ordenació 
urbana. Perquè setanta modificacions puntuals, doncs, ja comencen a ser unes 
quantes per intentar planificar i pensar una altra vegada amb visió de futur, per dir-ho 
així, i no anar fent aquestes –permetin-me l’expressió– «xapuces» de trama 
urbanística, que són legals, que hauran de tenir l’aprovació del conseller, perquè 
afecten una zona verda. 

I, a més a més, ens trobem amb una zona que de retruc es veu també afectada, 
doncs, pel tema de l’incompliment del ministeri, en aquest cas del Ministeri d’Obres 
Públiques, perquè s’havia de fer un soterrament del tren convencional que hagués 
permès connectar la rotonda de Mas Gri amb el polígon de Mas Xirgu, que 
segurament això hagués donat, doncs, una nova visió de tot aquest espai, que ara no 
deixa de ser un cul de sac. Segurament, amb aquell accés haguéssim permès aquesta 
permeabilitat entre aquestes dues zones. I per culpa d’aquest incompliment de 
soterrament del convencional ens trobem fent aquest tipus d’arranjaments que no 
són…, doncs, el que desitjaríem per a l’urbanisme de la nostra ciutat, que és que tingui 
visió estratègica, que doni compliment a les necessitats industrials, comercials, 
etcètera. Simplement, el que estem fent és intentar corregir això de forma provisional, 
amb la modificació número 64. 

Bé, malgrat tot això, entenem que tot s’ajusta a la legalitat i per part nostra no hi 
posarem cap objecció, al contrari, hi votarem a favor. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No sé si el tinent d’alcalde vol fer 
algun aclariment… 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies. Primer de tot, voldria agrair al 
senyor Lluc Salellas el comentari que ha fet, però li haig d’explicar que es tracta d’una 
qüestió molt tècnica. I aquí el senyor Terés també ja ha anat informant. És una qüestió 
molt tècnica, que si vol qualsevol ciutadà se’m pot adreçar i l’hi explicaré amb tot el 
detall. Però és una qüestió molt tècnica, ja que es tracta d’una modificació puntual, 
eh?, del Pla urbanístic. 

I que, com diu el senyor Terés, efectivament, estem a la 64, i penso que caldria, eh?, 
un plantejament general del que és el pla. Perquè jo també comparteixo que ja ha 
quedat desfasat; estem parlant de l’any 2002. 

I aquí també, sobre aquest cas, doncs, ja parlàvem d’un projecte de reparcel·lació de 
l’any 1989, o sigui, estem parlant de fa molts d’anys. I en el qual –per a les persones 
que estan escoltant i que no sàpiguen de què va–, efectivament, també ho ha dit el 
senyor Terés, és quan un senyor té una parcel·la que li va vendre l’Ajuntament, que 
construeixen una nau industrial i que quan demana ampliació, resulta que estava 
qualificat com a zona verda. Aleshores, aquí alguna cosa fallava. S’ha estat mirant i 
hem estat comprovant, i això ho hem comentat a la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
per la qual aquest aprovació, si s’aprova, tornarà a passar; hem fet la consulta i, 
evidentment, ens comenten que es tractava d’un error, eh?, com no podria ser d’una 
altra manera, perquè no s’entén. I era per això. Penso que els aclariments serien 
aquests. 

Referent al tema de la llicència de triatge, els comento que de moment està aturada. 

Moltes gràcies. 

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

Passaríem, doncs, a la votació. 
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Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. Secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes, 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, inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana 
número 64. 

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

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal 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. 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, ja a 
substanciar totes les mocions. 

 

MOCIONS 

11. Moció que presenta el Grup municipal CUP - Crida per Girona en suport als 
SOM27 i més. 

El 17 d'abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al 
Rectorat de la Universitat amb l'objectiu què s'apliquessin unes mocions aprovades 
democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori 
de la Universitat. Aquestes  mocions demanaven,  entre  d'altres, que  la UAB desobeís 
la pujada de taxes del 66% i que s'establissin títols especials de transport públic pels 
estudiants de la UAB (T-UAB). Doncs, malgrat que l'òrgan més representatiu de la   
comunitat universitària aprovés dites mocions, l'Equip de govern, encapçalat pel Sr.  
Ferran Sancho, no va implementar aquestes mesures deliberadament. 
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Després d'un mes d'ocupació intentant negociar amb l'equip de govern la universitat,  
sense  cap  tipus  de  resultat  i  sense  que  el  govern  de  la  universitat fessin cap intent 
de resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, 
algunes de les persones que van participar de la tancada i, també algunes que només 
hi van mostrar suport públic, van  ser denunciades i posteriorment imputades, 25 
estudiants, un treballador del Personal d'Administració i Serveis i un treballador del 
Personal Docent i Investigador. Aquestes 27 persones han rebut una petició del 
Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes d'entre 11 i 14 anys de presó i 
demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. Aquest sumari judicial ha 
estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, concretament per 
l'anterior equip de govern d'aquesta universitat, encapçalats per l'ex-vicerectora 
d'Estudiants, Sílvia Carrasco, militant d'ICV a Sabadell, que va confeccionar i fer 
arribar al cos de Mossos  d'Esquadra  una  llista  amb  les  persones  que havien 
participat a la tancada. Fins a tal punt va arribar l'obsessió autoritària de l'Equip de 
Govern que es va encarregar la direcció lletrada de l'acusació particular a l'advocat 
Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de Barcelona, qui també representa a 
Messi, Pujol i Nuñez, entre d'altres. 

Davant d'aquests fets el Ple de l'Ajuntament de Girona vol manifestar: 

1.- Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents 
d'elitització i de privatització. 

2.- Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais en cap 
cas pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia 
amb peticions de presó. 

3.- Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de 
Barcelona pot perseguir i reprimir judicialment la protesta social. 

4.- Que l'actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i el 
Ministeri Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada, 
doncs l'ocupació simbòlica d'un espai públic no pot comportar, de cap de les maneres 
una pena de presó, encara menys amb penes de més d'onze anys de presó. 

5.- Que l'exercici del dret a manifestar-se en pro d'una educació pública i de qualitat no 
pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar 
en la defensa dels Drets Col·lectius. 

6.- Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial. 

Per tot l'exposat anteriorment, s'acorda: 

1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de 
qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels 
seus recursos. 

2.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i 
expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els 
seus familiars i amics. 

3.- Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats. 

4.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de  
la  comunitat  universitària,  al  no  ser  admissible  en  una  societat  democràtica que es 
penalitzi la protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir 
Drets Fonamentals. 

5.- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a 
l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a  
l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra 
Independentista, Alerta Solidària. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, l’onzena. La 
substanciarà el Grup Municipal CUP - Crida per Girona en suport als SOM27 i més. 
(Veus de fons.) Normalment, les qüestions ja les substanciava directament el grup que 
la presentava. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Bé, aquesta és una moció, la moció en suport als SOM27 i més, que té una triple 
intenció: la primera, evidentment, la intenció de la campanya, que no és cap altra que 
la de defensar l’ensenyament públic en tots els seus àmbits, perquè, de fet, això, el 
que debatem aquí o el tema de fons que és la judicialització d’unes protestes que hi 
van haver en el seu moment a la Universitat Autònoma de Barcelona, cal recordar que 
eren unes protestes en defensa de l’ensenyament públic. I, per tant, la moció també 
recull en una part dels seus punts que aquesta és una moció en defensa de 
l’ensenyament públic. 

També és alhora una defensa dels òrgans propis de la universitat. En aquest sentit, cal 
recordar que allò que demanaven les persones que es van mobilitzar en el seu 
moment era allò que el claustre de la universitat havia aprovat al mes de març. És a 
dir, la universitat, amb els seus òrgans, amb el seu principal òrgan, que és el claustre 
universitari, on hi ha –recordem-ho– l’equip de govern, els professors, els estudiants i 
el PAS, havia aprovat un seguit de demandes i un seguit d’accions que posteriorment 
no s’estaven desenvolupant. I davant d’aquests fets, els estudiants, el PAS…, una part 
dels estudiants, una part del PAS i una part del professorat es van mobilitzar i durant 
dos mesos van celebrar diverses accions per demanar que es complís allò que el 
claustre havia aprovat. 

I, finalment, aquesta és una defensa a ultrança, podem dir, sí, del legítim dret a la 
protesta i a la manifestació arreu, als carrers i també als centres educatius. I entenem 
que el que fem avui aquí si aprovem –i esperem que s’aprovi aquesta moció– és 
defensar precisament aquests tres punts: l’ensenyament públic, els òrgans 
universitaris democràtics i, el tercer punt, el dret, legítim dret, de protesta i 
manifestació. 

És cert que van haver-hi alguns incidents, però d’això no és el del que parla, 
diguéssim, la moció, sinó que la moció [el que l’afecta #, 2.05.35] és al voltant de vint-i-
set persones, la majoria d’elles que no van participar en els incidents, que podrien ser 
considerats delictius o no delictius –això ha de ser la justícia qui ho dictamini. Per 
exemple, tres persones del PAS estan imputades únicament per haver fet una roda de 
premsa donant suport a la manifestació que hi havia. I aquest fet de fer una roda de 
premsa i donar suport a una manifestació els ha significat avui estar imputats, en una 
lògica que sembla més pròpia d’un altre moment històric que no del l’actual.  

I, en tot cas, el que no té sentit des del nostre punt de vista és que una protesta acabi, 
com ha acabat aquesta, amb una petició de 325 anys de presó –325 anys de presó– 
per a aquestes vint-i-set persones. És a dir, hi ha gent a qui se li demana per participar 
en aquella manifestació onze anys de presó –onze anys de presó, onze anys de 
presó– i, a més, 400.000 euros en total, diguéssim, de multa que es podria arribar a 
demanar a aquesta gent.  

Per tant, la moció el que vol és defensar aquests, doncs, tres punts que deia al principi 
i reclamar, evidentment, que aquestes persones no acabin patint aquesta situació que 
s’està patint ara mateix. I cal recordar que no la presentem a l’Ajuntament de Girona 
perquè sí, sinó perquè hi ha gironins i gironines que avui formen part d’aquests vint-i-
set, d’aquestes vint-i-set persones que estan processades ara mateix. I el que 
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demanem és avui suport i solidaritat amb aquestes persones i que fem un acte, doncs, 
també entenem propi d’una institució municipal, que és posicionar-se en aquest cas, 
com, de fet, ja ha fet l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Manresa o 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que es troben en una situació similar com 
la nostra, en què hi ha ciutadans processats, en aquest cas, els SOM27 i més. 
Gràcies.  

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no 
donarem suport a aquesta moció. Li he de dir que…, vostè començava, deia que tenia 
una triple intenció: miri, defensar l’educació, l’ensenyament públic jo crec que aquí ens 
trobarem tots; el que no compartim és la manera com vostès entenen la defensa de 
l’ensenyament públic, a través, doncs, d’amenaces, coaccions, vexacions, en aquest 
cas, a integrants de la direcció de l’Autònoma, com s’ha pogut comprovar. Vostès fins i 
tot a l’exposició de motius d’aquesta moció citen, no?, precisament la rectora, que 
vostès culpen de tots els mals del món mundial i fins i tot ens diuen que és militant 
d’Iniciativa per Catalunya Verds, per la qual cosa segurament jo que represento el 
Partit Popular no sóc sospitosa de defensar militants d’un altre partit polític, en aquesta 
cas d’Iniciativa Catalunya els Verds. Però sí que defenso el dret que té o que tenia 
aquesta persona quan era rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs, 
d’actuar en funció del que ella considerava i creia convenient.  

Per tant, doncs, lamento profundament totes les amenaces, coaccions i vexacions que 
va rebre. Avui només cal llegir algun mitjà de comunicació d’àmbit nacional, d’aquí de 
Catalunya, al qual surt tot un article…, nacional, de tot Espanya i que es fa a 
Catalunya, que és La Vanguardia. Senyor Salellas, no confongui les coses. La 
Vanguardia també sobreviu gràcies a tots els exemplars que ven a la resta d’Espanya, 
no només a Catalunya, sinó segurament no sobreviuria. Per tant, no canviï ni 
confongui les paraules.  

Crec que a la notícia que precisament surt avui, avui, el dia del Ple, queden molt clares 
les amenaces, les vexacions i les coaccions que aquesta persona va rebre, la qual fins 
i tot diu: «El que vull és anar a treballar tranquil·la i encara no puc.» I estem parlant 
d’uns actes que van passar el 2013. 

Per tant, vostès parlen d’accions simbòliques com l’ocupació d’espais. Home, 
sincerament, parlen i durant tota la seva moció obvien totalment els desperfectes que 
van ocasionar durant el mes de la tancada, obvien totalment les amenaces, les 
coaccions i les vexacions que van rebre diferents persones de la direcció, del govern 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, vostès són uns angelets –vostès 
són uns angelets. I a tota la manifestació que va haver-hi i al tancament que va haver-
hi el 17 d’abril del 2013 a la Universitat Autònoma de Barcelona allà no va passar re.  

Home, no és una multa els 400.000 euros, eh?, és la valoració que es fa dels 
desperfectes que va poder ocasionar aquell mes de tancada, 400.000 euros. Que al 
final els desperfectes de 400.000 euros els paguen tots els catalans. Això també ho 
tingui clar. També els gironins, eh? I no els van ocasionar tots els catalans i també els 
gironins, sinó que la tancada vostès diuen dos-cents estudiants; ho diuen vostès, no jo, 
jo no sé quants eren ni quants n’hi havia. 

Per tant, miri, d’entrada… Llavors, ha dit vostè la legítima…, no, defensar els òrgans 
propis de la universitat; doncs, escolti, per què presenta la moció a l’Ajuntament? Així 
de clar li ho dic. O sigui, o defensa que tenen els seus propis òrgans i, per tant, els 
òrgans de la universitat ja van decidir què era el que volien fer amb relació al que havia 
passat a l’Autònoma o no els respecta. El que no pot ser és que vingui a dir que hi 
havia uns òrgans que segons vostè havien de fer una cosa, que és sempre el que 
vostè vol, quan vostè vol i de la manera que vostè vol –i quan parlo de vostè, parlo de 
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la CUP, de les CUP, perdoni, que és com es diuen–, i quan no els agrada, doncs, 
escolti, tot és dolent. Tot és dolent, els dolents són els altres. Si és la seva manera 
d’actuar, senyor Salellas –és la seva manera d’actuar–, sempre la seva democràcia, la 
seva manera de fer, les seves normes. I quan algú no comparteix la seva manera de 
fer, la seva manera de pensar i la seva manera d’actuar és un feixista. Jo li demano… 
sí, sí, que també ho diuen a la senyora rectora, vicerectora, li diuen que és una 
feixista. És un dels insults que va rebre durant aquells dies tan tensos, no?, que sortia 
en un cotxe amb una amiga i li van sacsejar el cotxe perquè era una feixista que no 
volien veure ni en pintura i deien que no pararien fins que l’acollonissin tant que deixés 
d’anar a treballar. Això és el que feien les persones que estaven en aquells moments a 
l’Autònoma de Barcelona tancats. 

Per tant, com comprendran, nosaltres no podem compartir aquesta manera de fer, 
aquesta manera d’actuar que tenen vostès i tots aquests col·lectius que vostès 
defensen. Per tant, no donarem suport a aquesta moció. Lamentem sincerament que 
portin aquest tema al Ple de l’Ajuntament quan és un tema de la universitat, en aquest 
cas de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

I li dic que el dret de manifestació sí, el dret de manifestació sí, de tothom, és un dret 
que el té tothom; ara, de la manifestació sense faltar al respecte, sense fer 
desperfectes, sense insultar, sense amenaçar, sense coaccionar, sense –i valgui la 
redundància, que ja ho he dit abans– acollonir la gent com les persones que van 
actuar d’aquesta manera van fer agafar por a la vicerectora, a les quals vostès i la 
seva moció han focalitzat tota la seva ira amb relació al que va passar l’abril del 2013 
en aquesta universitat. Moltes gràcies.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara la senyora 
Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C´s):  Gràcies, alcaldessa. Des de Ciutadans sempre 
hem apostat per un sistema d’ensenyament públic gratuït i de qualitat on tothom sigui 
igual, sense cap mena d’excepció, en temes econòmics, polítics o socials. Amb relació 
a aquest ideari, nosaltres no podem estar més d’acord amb l’apartat primer de la 
moció que vostès ens presenten avui. Dicho lo cual i destacat el nostre compromís 
amb l’educació i la seva gratuïtat i qualitat, hem de dir, senyor Salellas, que aquesta 
moció no té ni cap ni peus, no té cap tipus de lògica es miri per on es miri. 

Nosaltres basem la nostra activitat política en un entorn democràtic de respecte a 
l’ordre establert i sobretot de respecte a les lleis. Ens presenten avui una moció que 
busca un posicionament molt concret respecte a uns fets molt greus que van succeir a 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Crec, senyor Salellas, que no es pot titllar de 
simbòlica una ocupació que dura un mes, ocupació d’un espai que, lògicament, no 
pertany als manifestants. I no intentin fer veure que s’està demanant una quantitat 
desorbitada als estudiants, ja que –com bé ha dit la senyora Veray– la quantia que es 
demana és la conseqüència directa dels desperfectes que es van ocasionar. 

Creiem que el dret de manifestació i el dret a la vaga és necessari, clar que sí, i no ens 
el poden negar. Però aquí no es jutja ningú per una vaga o per una manifestació, no 
tergiversin; aquí s’està jutjant per ocupació i per fer uns desperfectes. 

Creiem que tota acció il·legal ha de ser judicialitzada, ja que és la garantia que ens 
dóna l’estat de dret per a la defensa dels nostres principis i les nostres propietats. [#, 
2.14.58] seria, senyor Salellas, que un possible delicte no pogués ser denunciat. 
Vostès no sé en quin món viuen, senyor Salellas. 

Sincerament, el meu grup desconeix quin serà el resultat de la votació d’aquesta 
moció, però també ha volgut confiar que l’equip de govern no actuï en contra de les 
lleis, ja que aquestes són el marc de la nostra convivència i relació i, per tant, són les 
que ens permeten crear dinàmiques de regulació respecte als drets i la previsibilitat. 
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No vinguin aquí a queixar-se, senyor Salellas, que alguns dels estudiants que van fer 
l’ocupació poden anar a presó; els haurien d’haver assessorat vostès millor. 

Nosaltres creiem que ja hi ha massa gent que té molts problemes; el que vostès no 
han de fer és perseverar en l’error, aterrin d’una vegada per totes: si el que realment 
volen és la defensa de la llibertat d’expressió en tota la seva extensió, si rebutgen les 
amenaces, si rebutgen la violència, si els alumnes de l’Autònoma els interessen, 
condemnin les agressions i les amenaces que van patir estudiants de l’Autònoma per 
part dels seus col·lectius, per part de col·lectius antisistema com vostès. Els principis i 
els valors o són per sempre o són de mentida, senyor Salellas. 

No facin creure a la gent les pel·lícules que vostès s’inventen, perquè la realitat 
acostuma a ser més dura. Vostès parlen d’incompliment de lleis, de desobediència i de 
nul respecte a justes i institucions, i per això són vostès els que ara tenen uns 
companys a qui han engrescat i, per tant, són vostès els que tenen un problema de 
debò. 

Tot i així, senyor Salellas, «el que parte y reparte se queda con la mejor parte». I, per 
tant, aquests imputats no necessiten retòrica, sinó que necessiten solucions. 

I un petit apunt ja per anar acabant, ( . . . ), senyor Salellas, que aquesta frase en 
castellà, doncs, no li acaba d’agradar del tot, però jo li faria en català, però és que 
encara no m’ha arribat el llibre que vostè va dir que me regalaria. I jo només espero 
que les promeses que vostè fa al seu electorat no siguin les mateixes com vostè em fa 
a mi, perquè, si no, queden en agua de borrajas. Gràcies. 

(Rialles.) 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre 
grup municipal donarà suport, doncs, a aquesta moció. Nosaltres entenem que sí que 
és corresponent i pertinent que en aquest plenari s’aprovi aquesta moció en defensa 
de l’ensenyament públic.  

Només cal recordar que patim…, els nostres estudiants pateixen una de les taxes més 
altes de la Unió Europea, sobretot amb referència als preus mínims dels graus. No fa 
gaire aquí vam tenir un debat sobre el 3 + 2. Vam poder assistir a tota una sèrie 
d’arguments que no deixen de fer-nos una reflexió que és que els nostres alumnes, els 
nostres estudiants s’han posat en contra del model més estès a la Unió Europea, que 
és el 3 + 2, per por a haver de tenir dos anys d’uns màsters oficials que encara 
augmenten més el cost d’aquest sistema universitari, no? És a dir, malgrat ser el 
sistema que pedagògicament segurament és més convenient fer tres anys de grau i 
dos anys de màster, ens trobem que des d’aquí, des de casa nostra s’hi està en contra 
majoritàriament pel sobrecost que representa.  

I aquest és un problema que és present en els graus i encara ho és més en els 
postgraus. I tot aquest sistema, evidentment, va generar tota aquesta implementació 
d’aquest sistema de taxes i d’increments, doncs, dels preus públics de l’ensenyament 
universitari, van generar frustració. Entre altres coses, perquè els que hem estat en 
institucions universitàries, en els seus claustres, per exemple, veiem quin és el punt de 
vista normalment des dels equips de govern, no?, que és que els estudiants són uns 
passavolants. I, per tant, la qualitat democràtica de les institucions universitàries 
moltes vegades deixa que desitjar i no fomenta gens la participació dels estudiants en 
les eleccions i així, perquè la capacitat de decisió d’aquest estament universitari és 
molt minvada. 

Això què provoca? Doncs, que davant d’una injustícia com aquesta, es busquin vies 
alternatives per protestar. Nosaltres creiem que el dret a manifestació i a protesta ha 
d’estar garantit, sempre de forma no violenta, i que, per tant, cal fugir de la 
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judicialització d’aquesta forma d’expressió democràtica, que entenem, doncs, que en 
aquest cas era pertinent. 

Per part nostra, doncs, tot el suport a aquestes persones, al text que expressa la 
moció i, com he dit al principi, el nostre vot favorable. 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Tal com ja li he 
manifestat, senyor Salellas, abans de començar, el que demanaré és al secretari una 
transcripció literal de les manifestacions que faré com a portaveu del grup de govern 
en el moment en què s’executi la present moció, en el benentès que, també com ja li 
ho havia indicat, l’equip de govern el que farà és abstenir-se en aquesta, i a raó del 
que s’han posicionat els diferents grups, aquesta moció tirarà endavant. 

El perquè d’aquesta abstenció també li he comentat, però m’agradaria fer-ho ara públic 
i només per constatar diverses qüestions. Els tres punts als quals ha fet referència a 
l’inici, valors als quals tota la resta de grups s’han anat aferrant i han anat dient que hi 
estan totalment d’acord, evidentment, tots hi coincidim, però el gruix d’aquesta moció 
traspua una altra qüestió, és a dir, perquè no ha fet una moció que parla de la 
universitat gratuïta ni la possibilitat de poder-hi accedir tots, ni que es compleixin 
aquells acords; el que traspua pròpiament aquesta moció és parlar del que va succeir 
en un tancament en el seu moment que afectava, evidentment, aquests ciutadans de 
Girona. 

I aquesta realitat ens comporta, senyor Salellas, una confrontació de valors i drets, en 
el benentès –i estic segur que vostè ho comparteix, i espero que sigui així– que vostè 
està totalment en contra de les actituds no democràtiques, de la mateixa manera que 
entenc que el seu grup també entén que la repressió no només té una cara, sinó que 
n’hi ha dues. I com ara cara de repressió d’una moneda, hem de ser prou crítics per 
criticar ambdues cares i no quedar-nos només mirant-ne una. 

Per què li faig aquesta reflexió? Doncs, per un fet, perquè, evidentment, el dret a 
manifestar-se, el dret a opinar, el dret a defensar uns drets els hem de prioritzar per 
sobre de tot. Però no per prioritzar aquells drets hem d’atemptar contra altres drets que 
també són fonamentals, com és el dret a una propietat privada, el dret personal que té 
una persona. I, evidentment, aquí van succeir fets que són reprovables, i ens hagués 
agradat que també s’hagués dit aquest comentari. De la mateixa manera que també li 
he fet una reflexió: que ens hagués agradat que en una moció no apareguin ni 
afiliacions polítiques ni noms de determinades persones. Més que re perquè aquesta 
puntualització a vegades queda com un punt de mira que hauríem de començar a 
evitar i, en tot cas, fer una política… (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció) –ja estem?–, amb una càrrega ètica jo crec que 
superior. 

En definitiva, comprenem el que es demana, però també…, i una darrera i última 
reflexió, i és quelcom que jo li he sentit defensar a vostè i que suposo que aquí ( . . . ) 
allò que ha defensat més d’un cop vostè mateix, que és la separació de poders. El to 
que s’empra en aquesta moció en determinats punts, quan es reclama al món judicial 
que absolgui i que deixi de posar, home, jo entenc que hagués quedat millor que 
potser es ponderin realment els actes i que no es judicialitzin de forma interessada i 
intencionada determinades actuacions. Si fas una roda de premsa on exposes un 
parer, evidentment, no has d’estar ni molt menys ni imputat ni investigat, que seria en 
aquest cas, per una causa penal i te poden imputar la possible comissió de 
determinats tipus que poden augmentar a onze anys. 

Evidentment, hi estem en contra, perquè també ho estem patint per un altre costat: la 
judicialització de determinats actes i posicionaments i formes de pensament, també ho 
estem veien en altres punts i, per tant, hem de ser coherents i mantenir-nos ferms en 
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aquesta idea. Però no per això deixar de criticar quan es superen determinats límits 
que, evidentment, no s’han de superar mai, perquè la defensa d’un dret a vegades no 
ho justifica tot. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Vol fer algun 
aclariment, senyor Salellas? 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):  Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. En 
primer lloc, doncs, voldria agrair el suport del Grup d’Esquerra Republicana - MES a la 
moció i, d’alguna manera, també l’abstenció de l’equip de govern, que serà, en 
definitiva, el que permetrà que aquesta moció tiri endavant, no? 

Que nosaltres avui presentem aquesta moció, evidentment, no significa que donem 
suport a tot el que va passar, cada segon que devia passar en aquells mesos que hi va 
haver…, perquè estem parlant d’una tancada, però és una tancada que va durar molts 
de dies. Són mobilitzacions que, de fet, han durat anys, relacionades amb aquest 
tema, i que encara hi són. I, per tant, hi ha hagut molts episodis. No vol dir que donem 
suport absolutament a tot el que passa i a accions que no són col·lectives a vegades, 
sinó que són accions d’una persona en concret. 

Però el debat per nosaltres no anava per aquí, el debat de la moció no és aquest; el 
debat de la moció –senyora Veray, no faci aquestes cares, que ja la veig des d’aquí–
és –bé, faci les cares que vulgui, però vull dir que… Si no, llavors dirà que fins i tot 
volem ( . . . ) les cares de la gent. No, el debat que plantegem aquí és que a nosaltres 
el que ens ha fet arribar aquest grup de gent, perquè vostès… Vejam, les 
intervencions de Ciutadans i del PP és com si fossin dues intervencions repetides; 
estan asseguts junts, però és que, a més, acostumen a dir exactament el mateix, 
potser s’haurien de plantejar ajuntar-se com a partit. Al Govern espanyol sembla que ja 
ho faran i posteriorment potser faran un sol partit. Però aquí les vint-i-set persones i els 
col·lectius que els donen suport i que estaven darrere d’aquelles mobilitzacions no 
som la CUP –no som la CUP–, la CUP no convocava aquelles mobilitzacions; les 
convocaven col·lectius d’estudiants, col·lectius del PAS i col·lectius de professors. Ells 
són qui van mobilitzar-se, ells són qui van i estan patint la repressió per aquelles 
mobilitzacions i ells són els que ens demanen a nosaltres que portem la moció a 
l’Ajuntament. Per tant, no ens posi a nosaltres com si fóssim els culpables de tot, no 
som la santíssima trinitat que som capaços de fer-ho tot i de forma màgica i som a tot 
arreu. No, no, hi ha un grup de gent, col·lectius que s’organitzen. Vostès no sé si ho 
saben, però hi ha col·lectius que s’organitzen per a la lluita pels drets socials i 
col·lectius –i llavors en veurem un altre cas també per sort aquí– i, doncs, intenten 
defensar els drets, en aquest cas de la universitat pública. I en aquesta defensa el que 
s’han trobat és que, per exemple, per fer una roda de premsa o pel fet de tancar-te 
durant un mes, quedar-te a dormir allà i defensar el dret de tots i totes a tenir una 
universitat pública, es troben avui que els demanen penes de presó que podrien 
comportar, evidentment, la seva entrada a presó.  

Mirin, aquest no és el nostre model, és cert. El nostre model és el de la universitat 
pública i és el que aquells que surten i lluiten pels drets no seus, no, pels drets dels fills 
i filles dels votants de Ciutadans, dels fills i filles dels votants del Partit Popular, el dret 
a la universitat pública, el dret a l’ensenyament públic, per aquests drets lluita aquesta 
gent, avui veiem que per aquesta lluita els volen posar fins a onze anys a la presó. 

I, evidentment, nosaltres en aquest cas estem al costat del dèbil i estem al costat 
d’aquells que lluiten pels drets col·lectius. I serà així ara i serà així sempre, perquè és 
gràcies a les lluites d’aquesta gent que tenim universitat pública avui; és gràcies a la 
lluita de milers d’estudiants, de professors i de PAS que avui hi ha universitat com la 
que tenim. I això nosaltres ho defensarem sempre. 
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Senyora Veray, vostès o Adif van destrossar el parc Central i ho estem pagant 
nosaltres. No, no, vostè ha dit: «Qui destrossa una cosa, ho ha de pagar.» Doncs, 
miri… No, no, clar, doncs, Adif que pagui, no ho ha fet –no ho ha fet. I altres coses. 

I ja acabo, tot el que vostè ha dit està per provar, està per provar, no? Està per provar 
–està per provar.  

I, finalment, el dret a manifestació no el defensi tant que són vostès els que han 
prohibit manifestacions a l’Estat espanyol i no pas nosaltres; són vostès qui han fet 
una llei de partits que ha servit per il·legalitzar una opció política a l’Estat espanyol; 
són vostès qui estan retallant els drets cada dia –cada dia. Per tant, no vingui a donar 
lliçons de què és dret i què no és dret, perquè vostès, en tot cas, el que els agradaria 
és que cada dia en tinguéssim menys, de personals i de col·lectius, especialment si 
qüestionen les seves polítiques. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord.  

Doncs, si els sembla, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la moció? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria, amb els vots a favor dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida 
Girona, integrat per quatre membres, l’abstenció dels grups municipals Convergència i 
Unió, integrat per deu membres, i Partit dels Socialistes, integrat per quatre membres, i 
el vot en contra dels grups municipals Ciutadans i Partit Popular de Catalunya, la 
moció presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona en suport als SOM27 i 
més. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

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

Abstenció: 

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

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

Vots a favor: 

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

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

En contra: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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12. Moció  que  presenta  el  Grup  municipal  ERC-MES  per  convertir  Girona  en 
una ciutat que promou la cultura científica i tècnica. (Retirada.) 

Aquesta proposta es retira de l’ordre del dia a petició del grup municipal que la 
presenta, de conformitat amb el que disposa l’art. 27.1.a) del Reglament Orgànic 
Municipal. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la dotzena. 
Que, de fet, no sé si abans que res, doncs, ja li passaria la paraula al senyor Terés per 
si vol expressar… No vull desvetllar el misteri. 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES): Ah, d’acord, d’acord. Molt bé, doncs, el desvetllaré 
jo. No, primer de tot, informar els regidors i regidores que vam arribar a l’acord amb 
l’equip de govern de posposar la presentació d’aquesta moció, que ja veurem de quina 
forma queda definitivament. 

En qualsevol cas, l’objectiu sí que intentarem, doncs, que arribi a bon port, que estem 
parlant de la moció que tenia intenció de convertir Girona en una ciutat que aposti per 
la promoció de la cultura científica i tècnica. 

Agrair també l’interès dels altres regidors i regidores, doncs, per les seves aportacions. 

Era una moció que havíem, doncs, parlat amb la gent de la Càtedra de la Cultura 
Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona, amb gent de la Universitat 
de Girona, amb gent dels col·legis d’enginyers de la ciutat i amb regidors d’altres 
municipis on s’han dut a terme actuacions d’aquest tipus. Creiem que val la pena que 
tot això arribi a bon port. Sí que teníem intenció de treballar-ho conjuntament amb les 
regidories d’Educació i de Cultura, que creiem que és on s’hauria d’emmarcar una 
iniciativa d’aquest tipus. 

Per tant, per part nostra, doncs, informar-los d’aquest acord a què hem arribat de 
retirar la moció per tal que puguem treballar els seus continguts amb més temps. I ja 
està. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Efectivament, 
vam veure aquesta moció amb molt d’interès, vam creure que seria un tema que 
podríem treballar conjuntament bé i molt o molt i bé. I, per tant, que sí que ens vam 
oferir a poder-la treballar tranquil·lament ara passat vacances amb les àrees 
implicades i per veure fins a on som capaços d’arribar tots plegats. 

Per tant, aquesta moció quedaria retirada, amb el compromís del Govern de treballar-
hi amb el Grup d’Esquerra - MES. 

13. Moció que presenten al Ple els Grups municipals CiU, ERC-MES-AM, CUP- 
Crida per Girona, PSC, PP i C'S per una sanitat de qualitat a la ciutat de Girona. 

Entenen que la capitalitat de la ciutat de Girona, comporta, entre altres situacions, el  
manteniment i assoliment de serveis de qualitat per la nostra ciutadania i, que  aquests 
serveis han de donar resposta a la demanda de les necessitats dels nostres ciutadans. 

En el camp de la sanitat pública som coneixedors de l'indiscutible paper com a 
centre de referència que desenvolupa l'Hospital Josep Trueta i, per tant, les condicions  
d'exigència de qualitat i resposta a les demandes en el camp de la sanitat han d'estar 
garantides en tots els serveis assistencials del centre, condicions que en aquests 
moments no estan garantides arreu, donada la limitació d'inversions. 

De tots és coneguda la necessitat en la millora d'infraestructures i tecnologia que 
precisa l'atenció sanitària de forma permanent i que s'accentua quan es parla de 
serveis específics com poden ser les unitats de cures intensives, com es la UCI de 
Pediatria i neonatologia del Hospital Josep Trueta. 
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Aquest servei, com altres de l'Hospital Josep Trueta, són punt de referència per a 
seva exclusivitat a la demarcació de Girona i, per tant, la seva adequació a les 
necessitats de la població i a les necessitats tecnològiques és imprescindible per tal 
de mantenir la qualitat de l'assistència sanitària que s'hi presta des de fa anys. 
Demanda, per altra banda que s'ha posat de manifest en els darrers dies per part dels 
treballadors d'aquesta unitat i d'usuaris de la mateixa. 

Aquestes mancances han estat fins a dia d'avui minimitzades per la implicació i la  
professionalitat de tot el personal  implicat, però entenem que ara calen actuacions 
contundents per garantir a la ciutadania unes millors condicions d'ús de les 
instal·lacions. 

Des de l'Ajuntament de Girona, proposem aprovar en aquest Ple, que: 

1.- Demanem al Govern de la Generalitat que, independentment del projecte del nou 
Hospital Josep Trueta que tots els grups municipals i institucions gironines 
implicades veiem necessari, es realitzin les accions oportunes per part del 
Departament de Salut per tal de poder garantir el nivell assistencial adequat de la 
sanitat a la ciutat de Girona, d'acord amb les necessitats dels seus ciutadans i de les 
demandes dels seus professionals. 

2.- Demanem al Govern de la Generalitat, en referència al Pla Funcional de la UCI 
Pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital Josep Trueta, que es realitzi amb la major 
rapidesa possible, tenint en compte l'opinió de tots els professionals implicats,   les 
accions que garanteixin una dotació d'infraestructures i de tecnologia que permetin 
donar una assistència de qualitat i avantguarda als seus usuaris i permeti  treballar a 
tots els seus professionals en unes condicions adequades pel tipus d'assistència que 
es presta en la esmentada unitat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I aniríem a la tretzena, que 
precisament es tracta d’una moció conjunta de tots els grups municipals que 
conformen aquest consistori. I que en aquest cas com es tracta d’un tema de l’Àrea de 
Salut, de la qual la responsable és la regidora Eva Palau, doncs, ella en farà una 
defensa o explicació, diguéssim, per part de tots i passaríem directament a la votació. 
Perquè –ho reitero– coincidim tots els conformants dels diferents grups municipals en 
la bondat de la seva proposta. 

Senyora Palau… 

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

Sra. Eva Palau Gil (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, agrair a 
tots i cada un dels grups municipals el consens que hi ha hagut per poder elaborar 
aquesta moció i el fet que em permeteu poder parlar, doncs, del meu Trueta, no?, 
perquè a on un es forma professionalment o com a persona sempre és el seu. 

Però crec que qui hauria de liderar o qui lidera aquesta iniciativa avui, permetin-me, 
senyors regidors, no som nosaltres possiblement, sinó que és un col·lectiu de 
professionals –que, a més, els dono la benvinguda, perquè molts d’ells es troben aquí–
són tots i cadascun dels professionals que treballen en la UCI pediàtrica i en la UCI de 
neonats de l’Hospital Josep Trueta. Gent que s’han mobilitzat d’una forma molt 
important aquests darrers temps, crec que no per un tema polític, sinó per un tema 
professional: són gent compromesa amb la seva professionalitat, gent que ha passat 
per sobre de les retallades, manca d’inversions, que no entrarem ara aquí en debat 
perquè avui no pertoca, i han passat per sobre d’això per garantir sempre una bona 
assistència a tots i cadascun dels seus pacients. I m’agradaria fer extensiu aquest petit 
homenatge, si volen dir-ne, o agraïment no tan sols a aquests professionals concrets 
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d’aquest col·lectiu que avui ens acompanya, sinó a tots els professionals sanitaris, 
com a altres àrees de l’atenció pública que han sofert una sèrie de retallades, però que 
per sobre de tot han posat la seva professionalitat i la garantia de la bona assistència 
en els seus col·lectius concrets. 

També concretar…, crec que aquesta referència que faré jo ara com a responsable de 
govern la subscriuran tots i cadascun dels regidors d’aquí: aquesta moció en què 
demanem més inversions o un augment de la qualitat de l’assistència sanitària a la 
ciutat de Girona, evidentment, no deixa de pas o de banda el nostre compromís com a 
govern de defensar i continuar treballant conjuntament amb el Departament de Salut 
per tal que obtingui llum al més aviat possible, sent conscients que estem parlant d’un 
gran projecte, l’anomenat «nou Trueta». I així ho manifestem també en el pla de 
govern que es va presentar fa poc temps aquí en aquesta sala precisament. 

Dit això, també som conscients que el Trueta no el podem deixar com està, eh?, el 
Trueta necessita unes reformes, necessita unes inversions i necessita garantir que 
l’assistència que s’hi doni sigui d’acord amb el paper que té el Trueta, el Josep Trueta, 
que és un hospital de referència a totes les comarques gironines. I per això, 
continuarem estant amatents, tant nosaltres com a ajuntament com, estic convençuda i 
així ho estan demostrant en els darrers temps, les diferents institucions implicades a 
garantir una qualitat assistencial en aquest hospital. 

Me remeto en aquest sentit que avui, crec que és avui, surt la notícia, que ja sabíem, 
eh?, no és una notícia nova induïda per aquesta moció, ni molt menys, sinó que és 
una notícia que ja se sabia i que es comencen les obres d’un altre servei molt 
necessitat d’augment de la qualitat com és el servei d’urgències. Em sembla que 
parlen sobre una inversió de 3.600.000 i escaig euros. I, curiosament, dilluns passat es 
va presentar el pla de salut, doncs, a la conselleria de Salut, evidentment, i només 
llegint…, hi ha una frase que en aquell moment en aquesta presentació deia el 
president de la Generalitat, el senyor Carles Puigdemont, en deia moltes, però he 
trobat aquesta que crec que ens reflecteix molt el primer punt d’aquesta moció, no? 
Que diu: «Fer de la salut una de les prioritats ha estat sempre un dels accents 
reconeixibles de la política catalana.» 

Crec que ens hem de sentir totalment implicats. Per això, demanem en aquest primer 
punt de la moció que, si us plau, el Govern de la Generalitat, evidentment, mitjançant 
el Departament de Salut, continuï treballant per mantenir i millorar en aquests punts 
que siguin millorables la qualitat assistencial de l’Hospital Josep Trueta. 

Quan ja ens n’anem al punt número 2 d’aquesta moció, que ja és un punt molt més 
concret amb referència a aquesta UCI pediàtrica, UCI neonatal, que els seus 
professionals s’han reunit jo crec que amb tots nosaltres i ens han manifestat les seves 
preocupacions per les formes en què necessiten treballar, no tan sols com treballen 
ells, sinó com els pares, doncs, d’aquests nens menors, evidentment, petits han de 
conviure professionals i pares en aquell espai. Ells ens ho han manifestat. Sembla que 
les notícies que ens arriben, doncs, són positives, eh?, perquè la setmana passada al 
Ple del Parlament el conseller Comín es va comprometre a una inversió de 2 milions 
d’euros per al proper any en aquesta UCI pediàtrica neonatal. 

Pensin que a vegades no ens fem a la idea de què estan atenent en aquesta unitat 
concreta del Trueta: tenen una població potencial d’atenció d’uns 140.000 nens, eh? 
És l’única UCI pediàtrica que es troba fora de la província de Barcelona, i perquè 
tinguin…, que ja som tots conscients de què estan fent, no crec que els números ens 
facin canviar d’opinió. Però sí que com a reconeixement voldria donar aquests 
números, no tant com a argument d’aquesta moció, sinó com a reconeixement a les 
tasques que estan fent ells: l’any passat com a UCI neonatal, evidentment, va per 
edats, es van atendre 388 nadons, d’acord?, i a la UCI pediàtrica, que són nens més 
grandets, evidentment, es van atendre 137 pacients. O sigui, estem parlant d’una 



  60

unitat que té una elevada assistència i que, lògicament, no podem obviar que aquesta 
assistència serà de qualitat sempre que es donin unes infraestructures i una tecnologia 
adequades a les necessitats d’aquests ciutadans petits, ciutadans de la ciutat de 
Girona. 

Per tant, sembla o així ens arriba, doncs, que des de la conselleria de Salut, i jo estic 
convençuda que així serà, aposten per millorar les condicions d’aquesta unitat, 
d’aquest servei. Però també demanem en aquest segon apartat de la moció que a part 
d’aquesta aposta ferma, que ens la creiem, que, si us plau, hi hagi un diàleg, un diàleg 
amb aquests professionals que dia a dia saben el que és lluitar perquè aquests nadons 
tirin endavant i que les seves condicions de treball així ho puguin garantir. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Sr. secretari:  

S’aprova, per tant, per unanimitat. 

(Aplaudiments.) 

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

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal 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. 

 

14. Moció que presenta al Ple el Grup municipal Ciutadans pel reconeixement i 
ajuts als celíacs de Girona. 

Actualment, un 1% de la societat europea és celíaca, això és, intolerància permanent 
al gluten. A banda del que suposa per a la salut, trobem un perjudici greu  pel  que  
fa  al cost dels aliments sense gluten arreu dels comerços i supermercats. Diversos 
estudis i, concretament des de la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya, 
reflecteixen el greuge comparatiu davant la resta de la població. Un celíac, té una 
despesa al cistell de la compra d'uns 55 € setmanals, 190 € mensuals i el que suposa 
un cost major  total  anual d'uns 1.615 €. 
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Des de  l'administració  pública  més  propera  al  ciutadà, com és  l'Ajuntament  no 
podem deixar de banda aquest problema que cada any pateix entre un 10 i un 15%  
més de la població, tant en l'àmbit de la salut personal i de l'alimentació, com 
econòmicament a causa del major cost dels productes sense gluten. 

En aquest sentit, es va presentar conjuntament per tots els grups parlamentaris 
inclòs el grup mixt, una proposta de resolució per a l'adopció de mesures per a 
millorar la qualitat de vida dels celíacs. Va ser presentada el 8 de juliol del 2014 i, 
conseqüentment va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. 

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents 

- PRIMER: Que l'Ajuntament de Girona  doni suport a la Resolució 879/X del Parlament 
de Catalunya per la millora de la qualitat de vida dels celíacs. 

- SEGON: Manifestar el suport i el reconeixement per part de l'Ajuntament de Girona a 
tota la població celíaca de la ciutat 

- TERCER: Establir ajuts econòmics a les famílies celíaques de la ciutat per pal·liar el  
sobrecost dels aliments sense gluten i així tendir a igualar el desemborsament de les 
famílies en alimentació. 

- QUART: Crear una guia / xarxa municipal de botigues, comerços i restaurants 
sense gluten a la ciutat i oferir un enllaç des del portal de l'Ajuntament des del qual 
hi hagi una ubicació dels establiments de restauració que ofereixen àpats per 
celíacs i que estiguin acreditats per l'Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva 
oferta  gastronòmica i comercial  pel  celíac i que s'inclogui un enllaç a l'Associació de 
Celíacs de Catalunya per a obtenir més informació. 

- CINQUÈ: Promoure i col·laborar en la realització de campanyes d'informació als 
sectors implicats de l'alimentació i la restauració, en relació al compliment de les 
determinacions del Reglament Europeu 1169/2011, per impulsar les bones pràctiques 
en matèria de seguretat alimentària per l'elaboració i manipulació de productes 
sense  gluten, i promoure accions de formació en celiaquia pels inspectors municipals. 

- SISÈ: Que coincidint amb l'entrada en vigor del reglament Europeu 1169/2011 
entorn  a  la  informació  obligatòria  dels  productes  alimentaris  i  en  concret  a  allò que 
es refereix a la declaració dels 14 al·lergògens alimentaris dins dels quals s'inclou 
el gluten, l'Ajuntament realitzi a favor de la seguretat dels aliments per als celíacs, 
diverses accions com ara: 

a. Difondre i promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en 
matèria de seguretat alimentària per l'elaboració i manipulació de productes sense 
gluten en els sectors implicats (restauració, obradors, etc.). 

b. Col·laborar amb l'Associació de Celíacs de Catalunya en la realització de 
campanyes d'informació entorn a les implicacions del reglament 1169/2011 als sectors 
implicats. 

c. Impartir formació en celiaquia i pautes seguretat alimentaria en la cuina sense 
gluten als inspectors de l'Ajuntament i comerç minorista. 

d. Sensibilitzar el personal. 

- SETÈ: Elevar l'acord a l'Associació de Celíacs de Catalunya, a la Federació 
d'Associacions de Celíacs d'Espanya, als Grups Parlamentaris amb representació al 
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, passaríem a la darrera 
de les mocions, en aquest cas la que substanciarà el Grup Municipal Ciutadans pel 
reconeixement i ajuts als celíacs, a les persones celíacs –disculpin– de Girona. La 
senyora Pujola… 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Míriam Pujola Romero ( C´s):  Gràcies, alcaldessa. Actualment, un 1 per cent de 
la societat europea és celíaca i, per tant, persones que tenen intolerància permanent al 
gluten. A banda del que suposa per a la salut, trobem un perjudici greu pel que fa al 
cost dels aliments sense gluten arreu dels comerços i supermercats. 

Hi ha diversos estudis, i, concretament, des de la Federació d’Associacions de Celíacs 
d’Espanya, que reflecteixen el greuge comparatiu davant la resta de la població. Un 
celíac té una despesa al cistell de la compra d’uns 55 euros setmanals, 190 mensuals 
i, per tant, uns 1.615 anuals. 

Des de l’Administració pública més propera al ciutadà i, per tant, des de l’Ajuntament 
creiem que no podem deixar de banda aquest problema que cada any pateixen entre 
un 10 i un 15 per cent més de la població, tant en l’àmbit de la salut personal i de 
l’alimentació com econòmicament a causa del major cost dels productes sense gluten. 
I, per tant, el meu grup proposa els acords que tots vostès tenen. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Simplement per 
anunciar el vot favorable del meu grup a aquesta moció. Sabem que des de l’equip de 
govern i des de l’Ajuntament s’estan fent coses amb relació no només a les persones 
que pateixen aquest problema… (el micròfon falla)… celíaques, sinó també altres 
col·lectius, doncs, que tenen malalties en un moment donat i que són semblats amb 
relació a intolerància a altres aliments, però sí que és veritat que treballar a favor de 
les persones celíaques, ajudar-les, tenir-les en consideració i, per tant, fer aquesta 
guia que proposta aquesta moció, tenir-les en compte, nosaltres creiem que no està de 
més. I, per tant, per això donarem suport a la moció, malgrat que sí que en algun punt, 
com són les ajudes econòmiques, creiem, considerem que aquest és un tema que 
quan vinguin els pressupostos s’haurà de parlar i haurem de veure, perquè estic 
convençut que tots voldríem partides per ajudar molts col·lectius.  

En el fons de la moció, que es tracta, doncs, d’això, d’estar al costat de les persones 
celíaques, nosaltres hi estem totalment d’acord i per això hi votarem a favor. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, anunciar també el nostre vot 
favorable a aquesta qüestió, perquè és cert, doncs, que existeix aquest greuge 
comparatiu en el cost de l’alimentació de les persones que pateixen celiaquia. És cert, 
de totes maneres, que no són els únics, sinó hi ha altres grups i altres col·lectius, no?, 
que també per qüestió que tenen una malaltia o també perquè tenen algun tipus de 
discapacitat i no queden cobertes realment totes les seves necessitats tenen aquest 
greuge en molts àmbits. Però, en qualsevol cas, avui parlem d’aquest tema. I, per tant, 
estem d’acord que cal fer alguna cosa en aquest sentit.  

Parlen de la resolució feta pel Parlament i veiem una mica que aquesta resolució 
aprovada pel Parlament de Catalunya, amb aquesta moció el que es fa, diguéssim, és 
intentar aplicar-la, en el cas concret de l’Ajuntament de Girona, buscant sobretot 
aquelles mesures que a nivell local es poden portar a terme des del municipi. 
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A més de les que proposa, fins i tot n’hi puc proposar d’altres, no?, com, per exemple, 
seria, molt directament relacionat amb l’activitat de l’Ajuntament de Girona, que en 
aquells esdeveniments que organitzi el mateix Ajuntament de Girona i en els quals es 
proporcioni algun tipus d’alimentació, es busqui també que sempre n’hi hagi alguna 
relativa a les persones que es veuen afectades per aquesta malaltia. O fins i tot quan 
es fan fires o s’organitzen actes, doncs, quan s’editen alguns fulletons amb informació 
sobre alimentació, també es tingui en compte d’anunciar quins són aquells aliments 
que són sense gluten i que, per tant, hi poden accedir. Penso en fires que s’organitzen 
a vegades des de les entitats però amb el suport de l’Ajuntament als carrers de la 
nostra ciutat. Per exemple, als carrers. 

Ens genera certs dubtes el tema dels ajuts econòmics. No dic que no estaria bé, el que 
passa que és cert que segurament les competències a l’hora de donar aquest tipus 
d’ajuts no són de l’Ajuntament. I, per tant, tot i que estaria molt bé, doncs, que 
poguéssim, hem de tenir en compte que al final els ajuntaments estan actualment molt 
mal dotats i, llavors, tot allò que sigui una sobrecàrrega en els pressupostos dels 
ajuntaments no en podem abusar. Tot i així, és cert que si no hi ha l’alternativa, sí que 
podem fer aquest gest per als ciutadans i ciutadanes de Girona mentre no tinguin una 
altra alternativa. Tot i que sí que és cert que m’agradaria que al mateix temps 
demanessin a aquells agents que sí que tenen competència, en aquest cas és la 
Generalitat de Catalunya, però també una demanda que fan les persones afectades 
per celiaquia en el tema de la reducció d’impostos i, per tant, a nivell d’estat, reducció 
de l’IVA, etcètera, aquest 21 per cent que costen molts dels productes que hem de 
consumir.  

I, per tant, doncs, hi votarem a favor, però sí que els animem, doncs, com a govern 
incloure en aquests punts tenir en compte aquestes propostes que els posem sobre la 
taula. 

Gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Doncs, també anunciar el 
nostre vot favorable. Subscrivim tot el que han dit els altres partits. 

I utilitzem la seva moció, que trobem encertada, pensem que és àmplia de mires i que 
contempla molts de punts, també per fer esment d’aquest tema dels ajuts econòmics, 
que ens sembla que és difícil de poder diferenciar aquest col·lectiu en concret davant 
d’altres col·lectius. 

I ens permetem compartir una reflexió, i és que avui en el Ple s’han tocat tres temes de 
salut, no?, i era senzillament una reflexió que la salut que podia semblar que era un 
tema que dintre de l’Ajuntament podia passar de puntetes i fins i tot estar dins de 
Sostenibilitat, doncs, que probablement seria bo veure que el Govern de… No, no 
queda massa comprensible que Salut estigui dintre de Sostenibilitat, almenys des de 
fora; un cop hi entres i veus que és una anàlisi de la gestió de forces internes de 
l’equip de govern, llavors sí que ho entens. Però que no hi hagi un títol és d’estranyar, 
quan avui hi havia aquests temes, en anteriors plens hi ha hagut altres temes de 
salut… Aprofitar la moció que avui ens presenten per demanar una reflexió entorn a 
això. 

I també una reflexió entorn a l’equip municipal de Salut Municipal…, l’Equip de 
Promoció de la Salut Municipal, que entenem que una part d’aquestes tasques de 
potenciar aquest tipus d’educació en l’alimentació i aquest tipus d’accions, ja hem 
reclamat o hem demanat que hi hagi més protagonisme d’aquest equip, que fóra bo 
també una reflexió amb relació a aquest equip. I si poguéssim, amb iniciatives com 
aquesta moció d’avui i altres que han anat sortint, potenciar-ne el seu paper i potenciar 
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l’acció que té davant de la ciutat de Girona en temes d’educació i en temes de 
supervisió. 

Tornant a la moció de Ciutadans –com ja he dit abans–, anunciem el nostre vot 
favorable i trobarà recolzament sempre en aquest tipus d’accions. 

Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau Gil (CiU): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. A veure, senyora 
Pujola, amb tot el «carinyo» que li tinc i vostè és conscient que n’hi tinc, clar, presenta 
una moció totalment argumentada, que, a més, hi estic totalment d’acord, en el que 
vostè diu en aquesta moció. I sap per què hi estic d’acord? Perquè la resolució que es 
va presentar al Parlament, que quasi quasi…, que com que la moció ha sigut després 
de la resolució, doncs, hauria de dir que la moció és quasi calcada a la resolució que 
es va aprovar el novembre del 2014 al Parlament de Catalunya. Es van presentar dues 
resolucions, eh?, una que feia referència a les mesures per ajudar les persones amb 
malaltia celíaca, va ser a iniciativa del Grup de Convergència i Unió, amb esmenes del 
seu grup parlamentari, i una segona resolució que feia referència a l’adopció de 
mesures per a la millora de la qualitat de vida dels celíacs, que va ser presentada per 
tots els grups parlamentaris que en aquell moment es trobaven al Parlament de 
Catalunya, inclòs el Grup Mixt.  

Per tant, clar, jo em llegia la seva moció i tenia la sensació que estava llegint la 
resolució o em llegeixo la resolució i tinc la sensació que estic llegint la seva moció, 
senyora Pujola. 

Però és que, a més a més –potser aquí assumeixo una mica la responsabilitat, 
conjuntament amb el Govern, potser no els ho hem anunciat o potser anem una mica 
amb retard per un tema, jo diria, burocràtic, calendari, no sé com fer-ho–, tenim ja 
redactat, i si ho volen els el farem arribar, un conveni que hem pactat amb l’Associació 
de Celíacs de Catalunya –no hem parlat amb la federació espanyola–, perquè 
nosaltres parlant amb l’Associació de Celíacs de Catalunya, doncs, hem sentit ja que 
les aportacions que ens han fet han sigut molt positives. I, com li deia, tenim un 
conveni redactat, allò…, administrativament ja està fet, però l’associació ens ha 
demanat que, per temes de protocol, volen que la signatura d’aquest conveni la faci 
conjuntament amb les persones de l’Ajuntament que pertoquin, doncs, la seva 
presidenta. I, com comprendran, a finals de juliol principis d’agost, costarà de lligar 
això i crec que ens n’anirem al setembre. Però hi haurà un conveni, i agafo compromís 
que tots aquests punts que vostè ens esmenta, menys –ja li ho tinc de dir, com han dit 
els altres grups també municipals– el tema dels ajuts econòmics, perquè hem d’anar 
amb cura quan garantim ajuts econòmics a col·lectius molt concrets, perquè tenim 
molts col·lectius concrets amb necessitats concretes al nostre Ajuntament. Llavors, 
aquest aspecte no el contemplem. Però sí que inclús millorem moltes de les 
demandes, recomanacions que vostè fa a la seva moció en aquest conveni. 

Per tant, tinc un prec a fer-li, que ja m’ha anunciat que no me l’acceptarà, però jo em 
crec amb tot el dret de tornar-li a fer, perquè de vegades després d’aquest Ple que 
hem tingut amb alts i baixos, doncs, potser s’ho ha replantejat, que retiri aquesta moció 
en favor d’aquest conveni que ja està fet, i que l’hi faré arribar. I, si no, votarem en 
contra, perquè, clar, dir-nos que fem una cosa que ja tenim feta, creiem que no és 
gaire coherent. 

I només un incís al senyor Calvo, perquè ja que n’ha fet esment, l’entenc a vostè, però 
jo li dono tanta importància a l’Àrea de Salut estigui a Sostenibilitat, estigui a Cultura, 
estigui on estigui. De veritat que treballar treballarem igual estiguem ubicats on 
estiguem. Vostè diu per equilibris polítics, és igual, pel motiu que sigui. 
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I sàpiga que des de l’equip municipal, d’EMPSA, estem treballant, s’obriran noves 
línies de treball, que també hem tingut un any per situar-nos tots, i que començaran a 
donar fruits molt breument. 

Moltes gràcies.   

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si ( . . . ), la 
senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C´s):  Gràcies, alcaldessa. Primerament, donar gràcies a 
tota l’oposició per votar a favor d’aquesta moció. 

Agrair les aportacions que ha fet la CUP. Saben vostès que poques vegades nosaltres 
estem d’acord. I agraeixo que en un tema tan important com aquest haguem sigut 
capaços de posar-nos d’acord. Com vostès ja saben, la moció avui no sortirà 
aprovada, però si sortís aprovada, hi inclouríem les aportacions que vostès ens han 
fet.  

El «carinyo» és recíproc. I vostè ja sap que si en aquest plenari hi ha una persona a 
qui jo tinc una gran estima, aquesta persona és vostè. Però, regidora Palau, a 
nosaltres no ens serveix, a nosaltres no ens serveix que ens diguin sempre que ja ho 
estan fent, que ho estan duent a terme. Agafant les paraules de la seva companya 
Maria Àngels Planas quan defensava els punts que li tocaven, estar d’acord i votar en 
contra no ho accepta, si nosaltres apliquem aquestes paraules, es poden aplicar 
perfectament a aquesta moció. 

I, per tant, Eva, no ens serveixen. I li recordaré o li diré les paraules de la nostra 
estimada Concepción González Álvarez: «Voy, voy, pero quieta me estoy.» 

(Rialles.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I només un 
petit…, un segon, ja quasi estem. Només un petit apunt respecte al que ha dit també el 
regidor Calvo respecte a aquest equilibri entre partits: he fet una cosa que no s’ha de 
fer mai, i és fer una consulta ràpida al Google per veure quins ajuntaments de 
Catalunya es fan amb les àrees conjuntes o que depenen una de l’altra de salut i de 
sostenibilitat. I he parat. O sigui, eren…, no ho sé, jo he parat de tants que me n’han 
sortit: Sabadell, Badalona, Torredembarra, Terrassa, Salou, Premià de Mar… I he 
parat perquè me feia consciència de seguir comprovant el mòbil quan el que he de fer 
és estar escoltant les intervencions de tots vostès. 

En fi, era només una petita apreciació. 

Si els sembla, podem passar a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Sr. secretari: Es desestima, per tant, amb els vots en contra dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i els vots a favor dels grups municipals d’Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, la moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans pel reconeixement i 
ajuts als celíacs a Girona. 

VOTACIÓ 

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

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

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

Vots a favor: 

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, doncs, abans de donar 
finalització a aquest Ple, només em resta desitjar-los a tots vostès que els que puguin 
gaudir de les vacances ho facin, les gaudeixin moltíssim i que aviat ens tornarem a 
trobar. 

Moltes gràcies. 

 

I dit això, quan són les  nou menys cinc minuts del vespre, s’aixeca la sessió per ordre 
de la Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari general en 
dono fe. 

        El secretari general 

 

 

        José Ignacio Araujo Gómez 

 

 

 


