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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 10 DE DESEMBRE DE 2018. 

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

ASSISTENTS: 

ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sr. JOSEP PUJOLS ROMEU (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 

El senyor Joan Alcalà i Quiñones intervé des de fora de la sessió per sistema de 
videoconferència i abandona la sessió a les vuit i quaranta-set minuts del vespre. 

Dona 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. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1. ACTA. 

Aprovació de les actes de les sessions plenàries ordinària de 8 d'octubre de 2018, 
extraordinària de data 26 d'octubre de 2018 i ordinària de 12 de novembre de 2018. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte dels decrets i sentències dictades. 

Expedient 2014006854. Comunicació al Ple municipal del número de personal 
eventual. 

Expedient  2013010570. Obligacions subministrament informació Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques i al Ple Municipal en relació a l'execució pressupostària i 
situació de la tresoreria corresponent al tercer trimestre 2018. 

Expedient 2014011482. Sentència núm. 259, de 10 de juliol de 2018. 

Expedient 2017044467. Sentència núm. 212, de 26 de setembre de 2018. 

Expedient 2018046199. Sentència núm. 304, de 8 d'octubre de 2018. 

Expedient 2017044694. Sentència núm. 258, de 24 d'octubre de 2018. 

PROPOSTES. 

Comissió Informativa d'Alcaldia 

4. Expedient 2018003381. Aprovar la constitució del Consell Assessor de l'emissora 
de ràdio de l'Ajuntament de Girona. 

5. Expedient 2017025540. Requerir a l'entitat AGISSA  perquè presenti a la Corporació 
municipal un inventari valorat de les instal·lacions afectes al servei. 

Comissió Informativa Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 

6. Expedient 2016028509. Aprovar els convenis de finançament del projecte TTFS, 
acceptar la subvenció de FEDER i modificar els termes de l'acord del Ple de 24 
d'octubre de 2017. 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 
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7. Expedient 2018045065. Revisió d'ofici de l'article 20.1.b) de l'Acord Conveni de 
condicions de treball del personal de l'Ajuntament de Girona, aprovat per acord del Ple 
de la Corporació en data 13 de juliol de 2010. 

8. Expedient 2018007619. Modificació pressupostària per baixa de crèdits - suplement 
de crèdit. 

9. Expedient 2017022967. Adhesió de l'Ajuntament de Girona a la segona pròrroga de 
l'Acord Marc de subministrament elèctric destinat als ens locals de Catalunya adjudicat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, SAU. 

10. Expedient 2017047367. Modificació bases execució pressupost 2018. 

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

11. Proposta de prorrogar la vigència de la societat municipal Transports municipals 
del Gironès SAU. 

12. PROPOSTES URGENTS. 

MOCIONS. 

13. Expedient 2018046876. Moció que presenta el grup municipal de PSC a favor de la 
formació per a una millor ocupació. 

14. Expedient 2018047135. Moció que presenten el grup municipal de la CUP-Crida 
per Girona i ERC-Mes per a la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició 
saudita que intervé al conflicte del Iemen. 

15. Expedient 2018047503. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona per revocar l'acord de ple d'adhesió a la persona de Joan Carles de Borbó i a la 
monarquia espanyola. 

16. Expedient 2018047505. Moció que presenta el grup municipal de C's per a estudiar 
la conveniència de la millora de les estacions de girocleta, per optimitzar l'ús, la 
seguretat, la coordinació i la xarxa wi-fi a la ciutat de Girona. 

PART DE CONTROL. 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, des de la resolució número 2018015995 a la número 
2018023443, des de 1 de novembre de 2018 fins a 30 de novembre de 2018. 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
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d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 2 de 
novembre de 2018 (ordinària), 9 de novembre de 2018 (ordinària), 16 de novembre de 
2018 (ordinària), 23 de novembre de 2018 (ordinària), i 30 de novembre de 2018 
(ordinària). 

17. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bon vespre. Donem inici a 
la sessió ordinària d’aquest mes de desembre. Donem també la benvinguda al regidor 
Joan Alcalà i fem constar que està present a través d’aquests mitjans telemàtics. Bon 
vespre. 

I, per tant, doncs, donarem inici a aquest ordre del dia.  

1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
El primer punt de l’ordre del dia seria aprovar, en aquest cas, tres actes de sessions 
plenàries: l’ordinària de 8 d’octubre, l’extraordinària de 26 d’octubre i l’ordinària de 12 
de novembre. Crec que no s’ha rebut cap rectificació ni proposta de modificació. No 
obstant això, no sé si algú té alguna cosa a dir i, si no, creuen que les podem aprovar 
per unanimitat o algú té alguna cosa? Perfecte, per unanimitat. 
Moltes gràcies.  

VOTACIÓ: 

S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions ordinària de 8 d’octubre, 
extraordinària de 26 d’octubre i ordinària de 12 de novembre de 2018. 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Saben vostès que l’informe de Presidència m’agrada sempre, doncs, fer una breu 
referència a l’informe socioeconòmic, que avui no tenen vostès a sobre de la seva 
taula. És perquè, atès que hi ha hagut uns dies de festa, sembla que no s’ha rebut 
alguna informació i algunes dades i, per tant, els nostres tècnics no han pogut dur a 
terme l’informe com fan sempre i no els l’hem pogut facilitar. I, per tant, no m’estendré 
més. 
Però només dir –que és el que m’han passat ara– que en relació amb el mes de 
novembre de 2017, doncs, es continua produint aquest descens interanual de l’atur. I 
vull dir que ara ja serien seixanta mesos consecutius de descens interanual de l’atur a 
la nostra ciutat. 

I si els sembla, enguany, em sap greu, però ho deixaríem aquí i en el proper Ple ja 
podrem comentar el que calgui. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
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Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 

Traslladar a la Secretaria General de la Corporació als efectes d'informació al Ple 
Municipal que el número de llocs de treball reservat al personal eventual és de 18. 

Obligacions subministrament informació Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ple Municipal en relació a l’execució pressupostària i situació de 
la tresoreria corresponent al tercer trimestre 2018. 

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions 
trimestrals de subministrament d'informació per part de les Entitats Locals (art. 16), 
que s'haurà de fer per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti als efectes (art. 5.1). 

Per tal de suportar aquesta tramesa d'informació es facilita accés al sistema 
informàtic de l'Oficina de Coordinació Financera de les Entitats Locals per a la 
comunicació de les dades d'execució pressupostària corresponents al segon 
trimestre de l'exercici 2018 i establint un termini de remissió fins el 31 d'octubre  de 
2018 a les 24:00 hores. 

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

En data 18 d'abril de 2014 s'ha procedit per part de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE), previ anàlisi i estudi de les participacions i activitat, 
a la classificació de les entitats dependents de l'Ajuntament de Girona resultant una 
ampliació considerable del perímetre de consolidació als efectes de comptabilitat 
nacional, considerant com Sector Administracions Públiques les següents, i que per 
tant, estaran afectes a la normativa d'estabilitat pressupostària: 

Entitat local: 

- Ajuntament de Girona 

Organismes Autònoms: 

- Organisme Autònom d'Educació Musical 

- Organisme Autònom Patronat Call de Girona 
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Consorcis adscrits: 

- Consorci del Ter 

- Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials 

Societats municipals: 

- Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona SA 
(TRARGISA ) 

- Transports Municipals del Gironès SA 

- Cementiri de Girona SA 

- Vivendes de Girona SA 

- Iniciatives i Projectes Municipals SA 

Fundacions: 

- Fundació Rafael Masó 

- Fundació Museu del Cinema Tomàs Mallol 

- Fundació Auditori Palau de Congressos 

Atesos els antecedents exposats  i legislació d'aplicació: 

- Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera 

- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 
(LOEPSF), 

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

* S'informa: 

Que en data 31 d'octubre de 2018 fou tramesa la informació següent al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques relatiu als estats d'execució trimestrals del 
pressupost de l'Ajuntament de Girona i ens sectoritzats a aquesta administració en 
relació al tercer trimestre de l'exercici 2018, informant així mateix de la possible 
variació de les dades trameses fins al moment de l'aprovació de la liquidació 
pressupostària corresponent a l'exercici 2018: 
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A. Per cada una de les entitats: 

1. Entitats sotmeses a comptabilitat pressupostària: 

- Actualització del pressupost en execució fins a 31 de desembre 

- Romanent de tresoreria al trimestre vençut 

- Calendari i pressupost de tresoreria 

- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius 

- Deute viu i venciment  mensual previst al proper trimestre 

- Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys Annexes informació : 

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

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

- Avals de l'Entitat 

- Obligacions reconegudes per l'entitat local a favor d'unitats del sector públic 
per capítols 

- Interessos i rendiments meritats en l'exercici (despeses) 

- Operacions pendents d'aplicar a pressupost 

No es declaren moviments respecte a: 

- Informació sobre adquisició d'accions 

- Venda d'accions i participacions 

- Operacions atípiques 

2. Entitats sotmeses a comptabilitat privada: 

- Balanç de situació (previsió inicial 2018 - estimació tancament - situació 
trimestral) 

- Compte de pèrdues i guanys (previsió inicial 2018 - estimació tancament - 
situació trimestral) 
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- Dotació plantilles i retribucions 

- Calendari i pressupost tresoreria 

- Deute viu i perfil venciment  a 10 anys 

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

- Informació addicional en relació als estats comptables 

B. Indicadors macroeconòmics d'acord Llei Orgànica 2/2012 : 

- Informe actualitzat d'avaluació - resultat estabilitat pressupostària grup 
Administració Pública i valoració  del compliment de la regla de la despesa 

- Informe del nivell d’endeutament al final del període actualitzat. 

 

*  Sentència núm. 259, de 10 de juliol de 2018, del Jutjat Penal núm. 4 de Girona, 
dictada en la causa de judici oral núm. 175/2016, dimanant del procediment 
abreujat número 22/2016 i de diligències prèvies núm. 1737/2014, del Jutjat 
d'Instrucció núm. 3 de Girona, en virtut de la qual es condemna a l'acusat com 
autor criminalment responsable d'un delicte continuat de danys, de falta de 
lesions i d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat, havent d'indemnitzar a 
l'Ajuntament de Girona en la quantitat de 95,71 euros. 

* Sentència núm. 212, de 26 de setembre de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, en virtut de la que s'estima el recurs contenciós 
administratiu, procediment abreujat, núm. 292/2017, interposat per la recurrent 
contra l'acord de Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2018, que va 
desestimar el recurs de reposició interposat contra l'anterior acord adoptat pel 
mateix òrgan, de data 21 de juliol de 2017, pel qual es va desestimar la petició 
d'indemnització de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública, a 
l'avinguda de Sant Narcís, el dia 18 d'octubre de 2015, que va atribuir a un 
element metàl·lic que sobresortia de la vorera, reclamant una quantitat de 
6.069,86 €. La sentència reconeix el dret de la recurrent a ser indemnitzada en 
la quantia de 6.069,86 €, més els interessos legals. El pagament de  la 
indemnització serà assumit per la companyia d'assegurances. 

* Sentència núm. 304, de 8 d'octubre de 2018, del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de 
Girona, dictada en el procediment de delicte lleu núm. 229/18, en virtut de la 
qual s'absol als acusats dels fets que se'ls imputaven en el procediment de 
delicte lleu de danys de l'article 263.1 del Codi Penal. 
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* Sentència núm. 258, de 24 d'octubre de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, en virtut de la que s'estima parcialment el 
recurs contenciós administratiu núm. 256/2017, interposat pel recurrent contra 
el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 14 de juliol de 2017, en virtut 
del qual es van desestimar les pretensions del recurrent en el seu escrit de 10 
de febrer de 2017 demanant canvi de lloc de treball. La sentència anul.la la 
resolució recorreguda i reconeix el dret al demandant a ser indemnitzat en la 
quantia de 3.520 euros. La quantia reclamada pel demandant s'elevava a 
7.088,38 euros. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, de fet, al punt 
número 3, que si els sembla bé, com fem sempre, el deixem al final de tot de l’ordre 
del dia, que quan facin la sessió i les preguntes de control, els donarem compliment 
del que necessitin saber o el que tinguin dubtes. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 

4. Aprovar la constitució del Consell Assessor de l’emissora de ràdio de 
l'Ajuntament de Girona. 

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió de 17 de setembre del 2018, va aprovar 
definitivament l'establiment del servei públic de l'emissora municipal de ràdio de 
l'Ajuntament de Girona i el Reglament d'organització i funcionament de l'emissora de 
ràdio de l'Ajuntament de Girona. 

Per garantir la prestació i la gestió del servei, tal com estableix en l'article 6 del 
reglament, l'emissora de ràdio s'estructura en els següents òrgans: Consell Rector, 
direcció del servei i Consell Assessor. 

El Consell Assessor assessora el Ple de l'Ajuntament i la resta d'òrgans de gestió 
previstos en aquest reglament en matèria de programació, continguts i en la definició i 
l'avaluació de les polítiques i les estratègies de programació i, d'acord amb el pla de 
programació i d'acord amb allò previst per l'article 33.4 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, garanteix la participació en la 
gestió del servei de representants dels  grups socials i polítics més representatius del 
municipi així com també de les entitats sense ànim de lucre. 

El Consell Assessor estarà format per sis membres proposats per la Demarcació de 
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Per a la seva aprovació, caldrà 
majoria simple del Ple de l'Ajuntament de Girona. 

El Consell Assessor escollirà, entre els seus membres, per majoria simple, un 
president o presidenta i actuarà com a secretari/ària una persona designada a 
aquests efectes per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Girona. 

En data 10 d'octubre del 2018, la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, amb NIF Q5856081D, va entrar per registre d'entrada (núm. 
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2018074064) la proposta dels membres que han de compondre el Consell Assessor 
de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona fins a la finalització  del mandat 
electoral actual. Consell Assessor s'haurà de constituir en un termini no superior a sis 
mesos des de la constitució del Ple de l'Ajuntament resultant de cada procés 
electoral. 

La vigència de la representativitat de les persones membres del Consell Assessor 
coincidirà amb la duració del mandat de l'Ajuntament existent en el moment de la 
seva elecció. 

En el cas de vacant sobrevinguda d'un/a membre del Consell Assessor abans de 
dotze mesos de la finalització del mandat, s'ha de nomenar un/a nou/va membre. La 
vigència de la representativitat d'aquest/a nou/va membre fineix en la data en què 
hauria finit el mandat de la persona membre que substitueix. 

Les persones membres del Consell Assessor cessen quan finalitza el mandat de 
l'Ajuntament que va aprovar la seva composició, però continuen exercint les funcions 
que els corresponen fins a la presa de possessió dels nous consellers i conselleres. 

Les persones membres del Consell Assessor cessen per renúncia o traspàs, per 
incapacitat permanent per a l'exercici del càrrec, per inhabilitació per a l'exercici de 
càrrecs públics o per condemna ferma per delicte dolós. 

El/la president/a del Consell Assessor pot ésser separat/ada del càrrec per acord del 
Consell Assessor adoptat per majoria simple. 

El càrrec de membre del Consell Assessor no serà retribuït. 

El Consell Assessor es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, prèvia 
convocatòria del seu president o presidenta. També serà convocat quan  ho sol·licitin 
la meitat dels seus membres. El Consell Assessor podrà establir un criteri particular 
de reunions de treball. 

Els acords del Consell Assessor tenen la consideració de proposta o recomanació 
adreçada a l'òrgan corresponent i s'adopten per majoria simple. 

De les reunions del Consell Assessor se n'estén la corresponent acta que conté les 
propostes o recomanacions resultants de les respectives intervencions i acords. 
L'acta serà elevada al Consell Rector i a l'Alcaldia per al seu  coneixement i a l'efecte 
de donar compte del seu contingut als grups municipals  a través de la Junta de 
Portaveus. 

En data 10 d'octubre del 2018, la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, amb NIF Q5856081D, va entrar per registre d'entrada (núm. 
2018074064) la proposta dels membres que han de compondre el Consell Assessor 
de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona fins a la finalització  del mandat 
electoral actual. 
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D'acord amb l'article 33 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya. 

D'acord amb els articles 6, 13 i 14 del Reglament d'organització i funcionament de 
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona. 

Primer. APROVAR la creació del Consell Assessor de l'emissora de ràdio de 
l'Ajuntament de Girona. 

Segon. Nomenar els sis membres que formaran part del Consell Assessor de 
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona, a proposta de la Demarcació de 
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya: 

- Laura Fanals Gubau 

- Rosa Maria Gil Vila 

- Jordi Grau Ramió 

- M. Dolors Reig Garganta 

- Jordi Roura Sanjuan 

- Cristina Valentí Ternero 

Tercer. Notificar aquest acord a la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, als sis membres que formaran part del Consell i al Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya. 

Quart. Publicar aquesta informació a l'apartat de Transparència del web de 
l'Ajuntament de Girona. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem ja directament a les 
propostes, en concret, la número 4. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Té la paraula la tinenta d’alcalde 
Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda 
a tothom. En el Ple del setembre vàrem aprovar l’establiment del servei públic de 
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l’emissora municipal de ràdio de l’Ajuntament de Girona, també el reglament 
d’organització i el funcionament de l’emissora de ràdio. Per garantir aquesta prestació 
de servei vàrem fer un reglament en el qual vàrem establir que es creaven uns òrgans, 
el consell rector, la direcció del servei i el consell assessor. 

En el Ple anterior vàrem portar els membres del consell rector i la direcció del servei, i 
avui el que portem és el consell assessor, que és qui assessorarà el Ple de 
l’Ajuntament, i també la resta d’òrgans de gestió previstos en aquest reglament en 
matèria de programació, en els continguts i a la definició i les avaluacions polítiques i 
les estratègiques de programació. I també el que farà és garantir la participació en la 
gestió dels serveis representats, tant els grups socials com polítics més representatius 
d’aquest municipi, i també les entitats sense ànim de lucre. 

El consell assessor estava format…, vàrem dir que estaria format per sis membres 
proposats per la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
Aquest Col·legi de Periodistes, el 10 d’octubre, han entrat un registre d’entrada en el 
qual ens presenten una proposta fins a la finalització d’aquest mandat.  

El càrrec de consell assessor no està retribuït i es redueix a una sessió ordinària com 
a mínim un cop a l’any prèvia convocatòria del president o de la presidenta. I també 
serà convocat quan així ho sol·liciti la meitat dels membres. 

Per tant, el que portem és l’aprovació d’aquest consell rector, que estarà format per la 
Laura Fanals, la Rosa Maria Gil, Jordi Grau, Maria Dolors Reig, Jordi Roura i Cristina 
Valentí. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Com saben, nosaltres 
havíem mostrat discrepàncies amb la gestió de la ràdio municipal en el fons i en les 
formes, però sí que vam estar d’acord des del principi, de fet així ho indica l’article 33 
del funcionament del servei públic audiovisual d’àmbit local i també del reglament –
com deia la regidora– aprovat en aquest plenari, d’òrgans d’assessorament com és el 
cas que avui ens porten a aprovació. 

Aquesta proposta, a més a més, prové de la demarcació de Girona, del Col·legi de 
Periodistes, i, per tant, per nosaltres és garantia de professionalitat d’aquelles 
persones proposades i és per això que en aquest cas donarem suport a aquesta 
constitució. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En la línia del que 
ha expressat ara mateix la regidora Paneque, dir que a nosaltres la proposta ens 
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sembla que en tots els casos són professionals periodístics de vàlua, que és una 
proposta diversa plural, amb una clara presència de dones, que també per nosaltres, 
doncs, era un punt important. I en aquest sentit, reafirmar i validar la proposta que ens 
ha fet la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

Sí, però que no podem deixar de dir, tenint en compte que estem parlant de la ràdio, 
que ens trobem al mes de desembre de 2018. El mes de desembre del 2018 era l’últim 
que es va preveure per a la concessió a l’empresa de Televisió de Girona perquè 
pogués gestionar la ràdio del nostre municipi. I a hores d’ara, doncs, queden vint dies 
perquè aquest mes s’acabi, cap dels grups o, si més no –m’autoesmeno– el nostre 
grup com a mínim no ha estat informat de quin procediment se seguirà ni de quins 
tempos ni de quins calendaris ni de qui estarà fent la ràdio pública a la ciutat a partir de 
l’1 de gener, fet que per nosaltres ens sembla una vegada més un error per part de 
l’equip de govern. I de l’altra, que tampoc –i ho tornem a reiterar– s’ha fet cap treball ni 
cap reunió de treball amb els grups de l’oposició. Portem tres plens consecutius 
denunciant-ho, però l’equip de govern, com sempre, entra per aquí i surt per allà. No 
ens han convocat a cap taula ni tampoc hem pogut fer una valoració de sis mesos de 
servei en la proposta que ens van fer vostès, tot i que crec que seria de consens que 
la potencialitat que hi havia a la ràdio el mes de maig i juny, municipal de Girona, era 
molt superior que la que tenim ara, que ha quedat bastant desdibuixada. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcaldessa. El tema 
de la ràdio s’ha portat aquí al Ple diverses vegades i nosaltres quan es va constituir el 
servei, hi vàrem votar en contra, les raons ja les vàrem exposar. Bé, ara ens 
abstindrem. Ens abstindrem per coherència, perquè la constitució d’aquest servei 
assessor deriva directament de la constitució del servei de la ràdio. Ens abstindrem. 

Però com han dit abans els companys que m’han precedit, valorem de totes les 
persones professionals que en formaran part. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla, ja 
podem passar a la votació de la proposta. Senyor Alcalà, estigui al cas. Perfecte. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
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membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, la creació del consell 
assessor de l’emissora de ràdio de l’Ajuntament de Girona. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
 
 
5. Requerir  a  l'entitat  AGISSA perquè  presenti a  la  Corporació   municipal 
un inventari valorat de les instal·lacions afectes al servei. 
Primer.- Amb data 20 d'abril de 2017 l'Alcaldessa-Presidenta va emetre resolució en 
la que s'instava al Secretari General de la Corporació municipal la emissió d'informe 
envers les incidències que es deriven dels informes emesos per la intervenció 
municipal amb dates 31 de març de 2017 i 10 d'abril de 2017 i derivades de l'informe 
emès per l'empresa Global amb Local Audit, S.L., instat  per aquest govern municipal 
presidit per la Sra. Marta Madrenas i Mir. 

Segon.- Amb data 6 de juliol de 2017 es va emetre pel Secretari General de la 
Corporació municipal informe núm. 92/2017 analitzant les possibles irregularitats 
existents en la prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua potable per part 
de la entitat mixta AGISSA i derivades dels informes emesos pe la Intervenció 
municipal. 

Tercer.- Amb data 12 de setembre de 2018, el Sr. Eduard Berloso Ferrer, en   nom i 
representació de la Comissió Administradora de la entitat mixta AGISSA,  ha 
presentat escrit en el Registre General de la Corporació municipal documentació 
emesa per la Directora Tècnica i el Director Financer d’AGISSA donant resposta als 
requeriments formulats des de el Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament de 
Girona envers el compliment dels plans directors d'inversions i la dotació de la 
partida d'amortització tècnica i execució de les  obres de renovació. 



15 
 
 

Primer.- Atès el que disposa l'art. 3 del Plec de condicions tècniques-juridico- 
administratives i econòmiques per a la prestació del servei d'abastament i distribució 
d'aigua potable del sistema de Girona, en quan a l'obligació de la entitat AGISSA de 
mantenir al dia l'inventari valorat de les instal·lacions  del servei, i alhora l'obligació 
de presentar anualment a l'Administració actuant l'inventari valorat. 

Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, atorga al Ple de la Corporació municipal 
en matèria de contractació. 

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

Primer.- REQUERIR, de conformitat amb l'establert a l'art. 3 del Plec  de condicions 
tècniques-juridico-administratives i econòmiques per a la prestació del servei 
d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona, a  la entitat AGISSA 
per a que en un termini màxim de QUATRE MESOS (4 MESOS) presenti a la 
Corporació municipal un inventari valorat de les instal·lacions afectes al servei, i a la 
vista del mateix determini i valori les operacions de renovació de les instal·lacions 
afectes al servei tenint en compte la manca de renovació de les mateixes un cop 
finalitzada la seva vida útil. 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la entitat AGISSA 

Tercer.- COMUNICAR la present resolució als Ajuntaments de Salt i Sarrià de Ter. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 5. 
Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Efectivament, ja els vam 
comentar a la comissió informativa de què es tractava aquest punt de l’ordre del dia. I, 
de fet, es tracta de continuar avançant cap a la millora del coneixement respecte a 
Agissa per tal de procedir a la modificació d’aquest sistema de gestió, que crec que la 
majoria d’aquest Ple estem d’acord, el sistema de gestió del servei municipal d’aigua, 
que repetidament hem dit que entenem que ha de ser una gestió pública. I, per tant, 
com un pas més en aquest avenç, una part fonamental és conèixer perfectament 
l’estat i situació de les instal·lacions per a la futura reversió. I, per tant, és 
imprescindible saber de quines instal·lacions estem parlant, així com el seu estat en 
l’actualitat, perquè, doncs, quan finalitzi la concessió, en el moment en què sigui, tenir 
la informació imprescindible. És imprescindible per seguir treballant per definir aquest 
model de gestió directa o gestió pública, i ho fem ara perquè és cert que també ja 
saben vostès que tenim el control, en definitiva, de la companyia a través també de 
l’Administració judicial expressament. 
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I, per tant, doncs, ens agrada –com sempre hem dit– treballar amb rigor i amb 
transparència. I això ho portem en el Ple perquè sigui així conegut i tenint en compte 
que, de fet, el que fem, tot i que és una obligació contemplada en el contracte, és 
donar a la companyia el termini de determinats mesos –crec que al final eren quatre, 
senyor secretari…–, de quatre mesos, perquè elaborin aquest inventari. D’acord? 

Ja els ho vam explicar tot i ara, si algú de vostès vol intervenir… 

Senyora Pujola… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres votarem a favor 
d’aquest punt i nosaltres ho farem principalment per contribuir, doncs, a aquesta tasca 
d’ordenació que s’està duent a terme en relació amb Agissa. 
 
De fet, com vostè ha dit, en el mateix plec de condicions, ja es preveia que l’empresa 
tenia l’obligació de mantenir al dia l’inventari valorat de les instal·lacions del servei, 
cosa que no s’ha fet. Per tant, nosaltres creiem que s’han d’emprendre mesures ja. 
 
Quant a les inversions compromeses, sí que ens trobem que s’han incomplert els 
plans directors d’inversions i de millora de l’any 92 i de l’any 98 que van estar aprovats 
per aquest Ple. De fet, en el pla de l’any 92 consten executades setze de les trenta-
dues actuacions inicialment previstes, que són la meitat. Però és que en el Pla de l’any 
98 només se n’han executat tres de les vint-i-dues que hi havia previstes. 
Però és que, a més a més, s’han comptabilitzat fins a noranta-vuit actuacions 
executades de manera unilateral per Agissa, és a dir, accions que no comptaven amb 
l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació. I d’aquestes noranta-vuit, només 
setanta-sis han estat validades pels serveis tècnics d’aquesta casa. 

Finalment, un altre extrem que a nosaltres ens preocupa i al que ens hem de referir és 
a la inexistent dotació anual de la partida d’amortització tècnica, que comportarà, si no 
es prenen mesures, la reversió a la corporació municipal, és a dir, a aquest 
Ajuntament, de les diferents instal·lacions a efectes del servei en un estat inadequat i 
obsolet. 

I en els informes, de fet, es diu que prop de 260 quilòmetres de la xarxa no han estat 
objecte de cap actuació de renovació malgrat haver-se esgotat la seva vida útil, que és 
de trenta-quatre anys. I que tampoc està previst fer-la. I això suposarà –i llegeixo 
textualment dels informes– «la necessitat d’una inversió la magnitud de la qual seria 
superior a diverses desenes de milions d’euros a executar en els propers vuit anys. 
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Per tant, com ja li he dit, alcaldessa, el nostre grup donarà suport a la proposta que 
ens presenten esperant que aquesta vegada sí es doni compliment al requeriment que 
s’efectua en el termini que se li atorga a Agissa. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres votarem a favor 
també d’aquest punt perquè no hi hagi cap dubte de quin és el posicionament d’aquest 
grup municipal respecte a aquest procés, tant el d’investigació que s’està duent a 
terme com el del camí cap a la municipalització de l’aigua. No volem que hi hagi cap 
dubte i per això hi votarem a favor. 

Ara, suposo que no se li va escapar la sorpresa dels grups municipals, entre ells el 
nostre, a la comissió informativa quan ens varen portar aquest punt, perquè, en 
definitiva –com recordava l’alcaldessa–, fa un any tots ens felicitàvem que 
l’administració finalment de manera cautelar passés als tres ajuntament de Girona, 
Salt i Sarrià i que, a més a més, hi havia un consens, pensem, prou ampli d’aquests 
grups municipals…, dels grups municipals presents en aquest plenari per caminar cap 
a la municipalització de l’aigua. I un any després, perquè ha passat un any i escaig, 
ens porten un punt d’acord que, en definitiva, ens estem instant un any després a 
nosaltres mateixos a complir un article que de fet ja està recollit en el plec de 
clàusules. 

Per tant, a nosaltres ens sembla que és cert exercici de retòrica el que ens porten 
vostès aquí, perquè si nosaltres som els gestors, els responsables en aquests 
moments i això està recollit en el plec, no entenem per què no s’ha fet de tràmit sense 
necessitat de portar-ho pel Ple. 

Vostè deia «és un exercici de transparència i d’avançar». Miri, ha volgut la casualitat 
que justament avui hagi estat el primer dia de gestió municipal a Terrassa, com ha 
anunciat l’Ajuntament de Terrassa per les xarxes socials. L’Ajuntament de Terrassa va 
començar el tràmit de municipalització l’abril del 2006 i el primer que va portar al 
plenari va ser la incoació de l’expedient de l’estudi d’alternatives de gestió. Això seria 
avançar des del nostre punt de vista. Però portar a consideració del Ple quelcom que 
ja està recollit en el plec, sincerament, nosaltres hi votem a favor perquè no hi hagi cap 
dubte, però ens sembla un exercici de retòrica. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres, 
evidentment, també votarem a favor d’aquest punt, perquè més informació sempre és 
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positiva. I, doncs, ara disposar d’aquest inventari és evident que aporta transparència 
allà on abans hi havia opacitat, porta assumir gestió de l’aigua allà on abans hi havia 
deixadesa, on hi havia hagut mirar cap a altres bandes. I, per tant, aquest inventari és 
imprescindible per avançar cap a aquesta gestió pública de l’aigua, a la qual, doncs, ja 
ens hem compromès. 

Però és cert…, bé, els dubtes que plantejava fa un moment la regidora Sílvia Paneque, 
perquè aquest inventari com bé diu el mateix…, o ens explicaven a la reunió és un 
inventari que se suposava que anualment havia de presentar Agissa a l’Ajuntament. 
Vostès fa set anys que estan governant i en cap d’aquests moments havien reclamat a 
Agissa aquest inventari. Per tant, realment és lamentable que tot just avui, doncs, 
estiguem fent aquest pas. I també és lamentable, com comentàvem, que encara avui 
tinguem molts dubtes sobre com s’està avançant cap aquest poder realment gestionar 
no només per ordre del jutge, sinó perquè així ho hem volgut i ho hem aconseguit 
entre tots i totes, gestionar d’una manera pública l’aigua. 

I en aquest sentit, també, doncs, els volia demanar que convoquin la taula per l’aigua 
d’una vegada, perquè no n’hi ha prou només a donar explicacions o retre comptes en 
la mesura del que ho fan als grups municipals o fent rodes de premsa, sinó que també 
ens vam dotar en el seu moment, doncs, d’una taula amb entitats, a les quals crec que 
també val la pena donar comptes i explicar en quin punt estem, quins són els passos a 
seguir, etcètera. Perquè realment nosaltres encara tenim molts dubtes realment de 
quins són tots aquests passos que compten anar fent o quina és aquesta gestió que 
està fent avui dia Agissa per anar avançant cap a la gestió pública i municipal de 
l’aigua a Girona. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
també serà favorable. Evidentment, el Grup Municipal Esquerra - Més és favorable a la 
gestió pública de l’aigua, ho hem reiterat en diverses ocasions, cada vegada que hem 
tingut l’oportunitat de parlar-ne en aquest Ple. I, per tant, el nostre vot tindrà aquest 
sentit, és obvi. El que passa que no deixa de sorprendre que a aquestes alçades 
sempre hem anat fent com una mena de compte enrere, de dir «això d’aquí a quatre 
anys finalitzarà la segona pròrroga del contracte, en falten tres, en falten dos…» Estem 
a un any i escaig que finalitzi aquesta pròrroga i encara no tenim l’inventari, una cosa 
que jo entenc que avui en dia amb una acció informàtica hauria de poder-se llistar 
pràcticament. Les empreses tenen inventariats els seus béns del tipus que siguin, els 
que estan mobilitzats i els que no. Per tant, hauria de ser una acció relativament 
senzilla per part de qui té una empresa al dia i ben gestionada emetre una relació 
d’inventari per saber de qui és la relació, doncs, de tots aquests béns i infraestructures, 
equipaments que formen part de la xarxa d’aigua. 
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En qualsevol cas, és obvi que s’ha de fer aquesta petició, no és tan obvi que això no 
siguem capaços de tenir-ho per compte propi estant l’empresa en la situació en què es 
troba. I, per tant, la sensació que ens queda al final és que estem fent un acte de fe, en 
el fons, vull dir, ens creiem el compromís públic i polític de l’equip de govern. Però en 
el fons el que se’ns demana pràcticament és un acte de fe, perquè no sabem en quina 
situació real es troba aquest procés de municipalització del servei d’aigua, no sabem 
gaire clar com es pot quadrar això amb el temps que queda, amb els passos que fan 
falta seguir i en quina situació final quedarà. 

La regidora Paneque parlava del cas de Terrassa, i a mi em preocupa, perquè el cas 
de Terrassa sí que és un èxit, és evident que ha passat a gestió pública cent per cent. 
Però s’ha arribat a un acord amb l’empresa per tal que sigui aquesta empresa qui 
gestioni tota una sèrie de serveis vinculats al servei de municipalització d’aigua, i, per 
tant, la gestió del laboratori, alguns serveis que presta l’empresa privada a l’empresa 
pública. No deixen de ser, sí, d’una forma més clara i amb un compromís que tot això 
acabarà sortint, doncs, a un concurs, però no deixa de ser una col·laboració amb 
l’empresa actual existent a canvi que aquesta retirés una sèrie de litigis i, per tant, que 
facilités el camí. 

Al final, l’empresa en treu un benefici, l’Ajuntament, evidentment, també. Però s’ha 
anat a parar a una fórmula que segurament no era la ideal en un inici. I, per tant, aquí 
jo no sé si ens acabarem trobant en un situació així; m’agradaria pensar que no i que, 
per tant, es podrà arribar a una solució més favorable per als interessos de 
l’Ajuntament i, per tant, de la ciutat del que ha acabat passant a Terrassa. Però a 
hores d’ara no ho sabem i, per tant, ho desconeixem. 

En qualsevol cas, sí que ens agradaria que hi hagués aquesta reunió amb la mesa de 
seguiment de l’aigua i que, per tant, es pogués donar compte públic tant a les entitats 
com als grups municipals d’aquests passos. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Evidentment, és 
comprensible la preocupació que mostren, perquè també l’estem vivint nosaltres; ens 
preocupa com podem continuar evolucionant en aquesta anàlisi i, per tant, establir una 
modificació i un canvi en la gestió en la que la majoria de nosaltres pretenem de 
l’aigua. I és cert que no és una qüestió senzilla i tots en som absolutament conscients. 
I, és més, ara la mateixa regidora Paneque quan diu «tot això es va iniciar el 2006», 
doncs, guaiti, dotze anys. Doncs sí, efectivament, no és fàcil. El que no sigui fàcil no 
vol dir que nosaltres no hi destinem absolutament tots els esforços que podem i que ho 
posem tot a disposició. 

M’agradaria, si puc, intentar donar-los una mica de tranquil·litat en el sentit que fa poc 
ens vam reunir amb l’Associació de Municipis per a la Gestió Pública de l’Aigua, van 
venir un parell de regidors de diferents municipis, un també era de Barcelona. I va ser 
una trobada molt interessant i podrem valer-nos del seu know-how que estan, doncs, 
coneixent, també molt gràcies a aquest procés que ha viscut Terrassa, que ha fet una 
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mica, doncs, de lideratge en aquest sentit. I que a vegades quan un ha viscut aquesta 
mateixa situació i aquest mateix procés, que ha viscut molts problemes, és cert, doncs, 
bé, ara potser ens en podrem aprofitar nosaltres i poder superar aquests problemes 
que han viscut d’altres d’una forma més senzilla i ja sabem amb el que ens podem 
trobar al davant. És cert. 

Nosaltres també ens trobem molt preocupats. Ara, el que no em val és que se’m digui 
que el que estem fent és un exercici de retòrica. Em sembla, vaja, molt estrany que 
diguin això, perquè, clar, comprendre i saber i tenir tota la informació imprescindible 
per fer un treball rigorós de coneixement de les instal·lacions i no només tenint en 
compte el que la mateixa empresa digui, sinó analitzant i validant el que existeixi en 
aquest –segur que existeix– llistat informàtic, em sembla que és una qüestió important. 

I el fet que estigués en el contracte, doncs, si l’empresa en el seu moment no ho va fer 
i se li ha de requerir ho fem. 

I respecte a la CUP, que quan no portem les coses al Ple, llavors no som transparents; 
portem les coses al Ple i ara resulta que no sé…, que anem tard. I si les portem, també 
resulta que és retòrica, perquè no calia. I al final… (comentaris de fons) No, dic 
algunes de les coses que han anat dient, això de retòrica ells, vostès han dit altres 
coses, eh?, que se’ls estaven plantejant molts dubtes del que estàvem fent. Doncs, 
guaiti, el que estem fent és portar al Ple que s’ha de fer l’inventari. Quin dubte planteja 
això? Cap. I que la gestió ja l’estem fent ara a través d’aquesta administració judicial –i 
això ja ho saben–, quin dubte els planteja això? Home, suposo que cap, perquè són 
tècnics nostres, per tant, m’imagino que cap. 

Vull dir que estem fent aquest exercici de transparència que ens reclamen i que ho fem 
de bona fe i que estem disposant-hi tots els recursos humans i tècnics i tot el que 
tenim, i que intentarem anar tan ràpid com puguem i valent-nos del bagatge, és cert, 
d’altres municipis com Terrassa, i com aquesta associació ens ajudarà a tenir aquest 
know-how d’altres municipis que han passat pel mateix. 

És un pas més. I, escolti, jo crec que estem tots d’acord a anar tirant endavant en 
aquesta línia i, en fi, així ho seguirem fent. Doncs, si els sembla, passarem a la votació 
de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat requerir a la companyia Agissa perquè en el termini de quatre mesos 
presenti un inventari valorat de les instal·lacions. 
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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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, 
SEGURETAT I COOPERACIÓ 

6. Aprovar els convenis de finançament del projecte TTFS, acceptar la 
subvenció de FEDER i modificar els termes de l'acord del Ple de 24 d'octubre 
de 2017. 

El 29 de maig de 2017 es va signar el "Conveni transfronterer de partenariat", entre 
la Comunitat Urbana de Perpignan-Mediterranee, cap de fila del projecte TTFS 
(Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible Têt, Ter, Fluvia i Segre), i els beneficiaris: 
Oficina de Turisme de Perpignan, Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida, Consorci 
del Ter i Ajuntament de Girona. 

Per acord del Ple de data 24 d'octubre de 2017 es va aprovar la participació de 
l'Ajuntament de Girona en la 2a convocatòria del Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya - França - Andorra 2014-2020 (POCTEFA 2014- 2020) del 
FEDER, amb el projecte TTFS, en base al primer formulari de la candidatura,  amb  
un  pressupost  del projecte que preveia un cost total de 3.063.319 €, amb un 
finançament de 1.991.158,00 € per part del FEDER i de 1.012.162,00 € per part dels 
socis participants. 

Atesa la decisió del Comitè de programació de 31 de gener de 2018 relativa al 
finançament del projecte TTFS, el 27 de juny de 2018, adoptada d'acord amb el 
segon formulari de la candidatura en el qual es reduïa el cost del projecte que estava 
sobredimensionat, es va signar el conveni de finançament entre l'Autoritat de Gestió 
del Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra 



22 
 
 

(POCTEFA) 2014-2020, i el cap de fila del projecte TTFS, la Comunitat Urbana de 
Perpignan-Mediterranee, en representació dels beneficiaris del projecte, amb un 
muntant màxim de la subvenció FEDER de 1.473.457 €, corresponent al 65 % del 
cost total elegible previst del projecte, que s'eleva a 2.266.856 €. 

Atès l'estat d'execució del projecte i de la justificació de la subvenció. 

D'acord amb article 4.1 del conveni transfronterer de partenariat subscrit, 
l'Ajuntament de Girona ha de "- portar una comptabilitat per separat de les seves 
despeses i del seu cofinançament públic" 

Primer.- APROVAR el "Conveni transfronterer de partenariat", entre la Comunitat 
Urbana de Perpignan-Mediterranee, cap de fila del projecte TTFS (Turisme 
Transfronterer Fluvial Sostenible Têt, Ter, Fluvia i Segre), i els beneficiaris: Oficina de 
Turisme de Perpignan, Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida, Consorci del Ter i 
Ajuntament de Girona, de data 29 de maig de 2017. 

Segon.- RATIFICAR els termes dels "Conveni de finançament" definitiu, de 27 de 
juny de 2018, i annexes, obrant a l'expedient, del projecte "Turisme Transfronterer 
Fluvial Sostenible Têt, Ter, Fluvià i Segre" (TTFS) entre l'Autoritat de Gestió del 
Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya- França-Andorra 
(POCTEFA) 2014-2020, i el cap de fila del projecte TTFS, la Comunitat Urbana de 
Perpignan-Mediterranee, amb codi fiscal 20002718300017, en representació dels 
beneficiaris del projecte (Oficina de Turisme de Perpignan, Ajuntament de Lleida, 
Turisme de Lleida, Consorci del Ter i Ajuntament de Girona). 

Tercer.- APROVAR, d'acord amb el Pla de finançament i la notificació de la decisió 
del Comitè de programació, el finançament amb càrrec a l'Ajuntament de Girona, per 
import total de 193.492,42 € (el 35 % del cost), per a quatre anys, i ACCEPTAR la 
subvenció FEDER corresponent a l'Ajuntament de Girona, per import de 359.343,08 € 
(el 65 % del cost). 

El cost total del projecte TTFS importa 2.266.856,35 €, dels quals 1.473.457,60 € (el 
65%) els finança el FEDER i la resta, 793.399,75 € (el 35%) els beneficiaris. 

Quart.- MODIFICAR els termes de l'acord de Ple de 21 d'octubre de 2017, i annexes, 
en el sentit que el cost total del projecte TTFS és de 2.266.856,35 €, dels quals 
1.473.457,63 € (el 65%) els finança el FEDER i que el beneficiari, Ajuntament de 
Girona, es compromet segons el pla de finançament següent: Cost total: 552.835,50 
€ 

Muntant FEDER: 359.343,08 € 

Autofinançament (a càrrec de l'Ajuntament de Girona): 193.492,42 € 

Cinquè.- MODIFICAR la plurianualitat del compromís, aprovat pel Ple de 21 d'octubre 
de 2017, en el sentit que quedi establert segon el compromís aprovat en el punt 
anterior: 
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- Despeses de personal propi: 148.740 € per dedicació de personal tècnic de 
l'Ajuntament i de personal de les brigades municipals de l'àrea de Sostenibilitat 
durant els anys 2017-2020. 

- Despeses de manteniment: 44.752,43 €, dels quals 30.238 € amb càrrec a la partida 
2018 710 17100 21000 Manteniment espais naturals (operació comptable A 
220180000784) i la resta 14.514,42 € amb càrrec a la partida POCTEFA - TTFS de 
l'exercici 2019 de nova creació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passarem al punt número 6 
de l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord el regidor Narcís Sastre. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
El Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Aquí sí que se’m sent. Bona tarda a tothom 
després d’aquesta incidència. 
A veure, una de les prioritats de govern és i ha estat capitalitzar els rius que travessen 
la ciutat de Girona, ja sigui des d’una òptica natural com també des d’una òptica social. 
I en aquest sentit, en aquests darrers anys i en aquests darrers mesos, s’han dut a 
terme múltiples actuacions, ja siguin d’inversió com també de gestió: des de la primera 
escala de peixos que tenim a l’Onyar fins a l’erradicació d’espècies invasores, 
especialment de fora, passant per posar a disposició de la ciutadania un seguit de 
nous espais naturals com és el cas, per exemple, de la coneguda i famosa platja del 
Ter que es va posar a disposició a Pont Major ara fa un parell d’anys, 
aproximadament. 

Per tal de poder reforçar aquest conjunt de polítiques, hem fet un esforç per buscar 
finançament extern, i això també implica buscar fons europeus. I un que ha reeixit en 
aquesta matèria el vam tenir quan ens van donar la subvenció que s’emmarca en el 
programa de cooperació territorial Interreg Espanya - França - Andorra, que ha de 
servir per a un seguit d’accions en el medi fluvial, especialment en el nostre cas, de les 
que hem comentat, és acabar el carril bici entre Pont Major i Celrà, passant per 
Campdorà. 

Aquesta subvenció representa en el cas del municipi de Girona que el 65 per cent dels 
costos totals d’aquests projectes vindran a través d’aquests fons europeus i, 
evidentment, el 35 per cent restant seran fons propis, que impliquen haver d’aprovar 
un pluriennal (...). 
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I si bé és cert que el mes d’octubre passat ja es va votar i aprovar aquesta mesura, 
l’autoritat que gestiona els projectes, després d’una revisió, va decidir fer un ajust i una 
redistribució d’aquestes ajudes a través dels diferents projectes que participaven a la 
convocatòria, cosa que ens representa una baixa respecte al que tenien previst 
d’invertir en un primer moment. És una baixa relativament menor que no posa en cap 
moment en perill els projectes que havíem tirat endavant, és a dir, que ens permet tirar 
endavant. 

Per tant, demanem novament un suport en aquesta mesura en vies que ja en aquest 
proper any 2019 poder tirar endavant els projectes que estan en cartera. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Doncs, perfecte. Moltes gràcies, senyor Sastre. 

Podem passar… (comentaris de fons) Sí, sí, molt convincent. Bé, ara falta que votin a 
favor. Passem, si de cas a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat el conveni transfronterer de partenariat entre la Comunitat Urbana de 
Perpinyà i Mediterrània i els beneficiaris. 
 
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7. Revisió d'ofici de l'article 20.1.b) de l'Acord Conveni de condicions de treball 
del personal de l'Ajuntament de Girona, aprovat per acord del Ple de la 
Corporació  en data 13 de juliol de 2010. 

Primer.-  L'article 20.1.b) paràgraf tercer de l'Acord/Conveni de Condicions de treball 
2010-2012 de l'Ajuntament  de Girona, aprovat pel Ple en sessió de data 13 de juliol 
de 2010, referit als conceptes retributius, estableix en relació els triennis que " En cas 
de canvi de grup o subgrup superior, els triennis que es meriten seran d'aquest grup 
superior, i els triennis anteriors passaran a ser d'aquest grup superior." 

Segon.- En relació aquesta forma de retribuir l'antiguitat s'han emès els informes 
datats a 1 de juny de 2015 i 29 de juny de 2018 (núm. 2018019160) per la Cap  de 
Servei de RRHH, posant de manifest la contradicció entre allò acordat en 
l'acord/conveni i allò que s'estableix a la normativa vigent, respecte  de l'estructura 
retributiva i de la regulació pròpiament dels triennis com a matèria reservada 
respecte de la qual les Administracions no poden disposar. 

Tercer.- En data 19 de juliol de 2018 el Secretari de la Corporació municipal emet 
l'informe jurídic 2018/101, d'acord amb la provisió emesa per la Regidora de Règim 
Interior per delegació de l'Alcaldessa-Presidenta, en relació l'adequació a la legalitat 
de l'art. 20.1.b) de l'Acord/Conveni de condicions de treball del personal de 
l'Ajuntament de Girona. 

Atès que en l'informe jurídic 2018/101 es posa de manifest la contradicció entre allò 
disposat a l'art. 20.1.b) de l'Acord/Conveni de Condicions de treball i la normativa 
reguladora de les retribucions del personal funcionari, en concret allò establert a 
l'article 23.2.b) de la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública 
indicant que al respecte" per part de la Corporació municipal hauran de dur-se a 
terme les corresponents actuacions per a la no aplicació de l'esmentat precepte, tot 
tenint en compte les possibles responsabilitats que es podrien derivar de continuar 
satisfent i retribuint els triennis meritats pel personal al servei de l'Ajuntament de 
Girona en els termes que disposa l'art. 20.1.b) de l'Acord/Conveni regulador de les 
condicions de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Girona" en tant que 
contravé clarament allò disposat a l'article 23.2.b) de la Llei 30/1984 i a més regula 
una matèria respecte de la que el propi text constitucional estableix una reserva legal. 

Quart.- Considerant, en virtut de tot l'exposat, que l'acord adoptat el dia 13 de juliol 
de 2010, d'aprovació de l'Acord/Conveni de condicions de treball del personal de 
l'Ajuntament de Girona en el seu article 20.1.b) podrien constituir disposicions 
administratives nul·les  de Ple dret,  segons el que disposa l'article 47.2 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. De conformitat amb el que preveuen l'article 106 i l'apartat b) de la 
Disposició Transitòria Tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques  i l'article 123 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 2. 
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Primer.- INICIAR expedient de revisió d'ofici destinat a declarar, si procedeix, la 
nul·litat de l'acord adoptat el dia 13 de juliol de 2010, d'aprovació de l'Acord/Conveni 
de condicions de treball del personal de l'Ajuntament  de  Girona en el seu article 
20.1.b) , per incórrer l'acord en vici de nul·litat d'acord amb l'art. 47.2 de la Llei 
39/2015 de Procediment Comú de les Administracions Públiques. 

Segon.- SUSPENDRE l'eficàcia de l'Acord/Conveni de condicions de treball del 
personal de l'Ajuntament de Girona en el seu article 20.1.b) en considerar que es 
compleixen els requisits de l'art. 108 de la Llei de Procediment Comú de les 
Administracions Públiques. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les persones que puguin resultar interessades 
indicant que disposen d'un termini de deu dies per a presentar les al·legacions, 
documents i justificacions que considerin pertinents. 

Quart.- Transcorreguts els deus dies per a presentar al·legacions, documents i 
justificacions, i en el seu cas, presentades aquestes, i formulades les corresponents 
propostes de resolució, SOL·LICITAR Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de 
la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l'article 106 de la Llei 39/2015 del 
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques i SUSPENDRE la 
tramitació de l'expedient. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 7 de l’ordre del dia. Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Substanciarà aquesta proposta 
d’acord la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, tenim 
l’acord conveni de les condicions de treball que va estar aprovat l’any 2010 i que 
encara és vigent en l’actualitat. Pel que fa a l’article 20, apartat 1.b, referit als 
conceptes retributius, estableix, pel que fa a la relació de triennis, i diu literalment que 
en cas de canvi de grup o subgrup superior, els triennis que es meriten seran d’aquest 
grup superior i els triennis anteriors passaran a aquest grup superior. 
En relació amb aquesta manera de retribuir, hi ha dos informes de la cap de recursos 
humans posant de manifest la contradicció entre allò acordat en el conveni i el que 
realment estableix la normativa vigent respecte a la retribució de triennis. El juliol 
d’enguany el secretari de la corporació també va emetre un informe jurídic a petició 
d’aquesta regidora a veure si realment s’adequava a la legalitat aquest apartat del 
conveni. L’informe jurídic posa de manifest la contradicció entre el que disposa aquest 
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article 20, apartat 1.b a l’acord conveni i el que també estableix la normativa 
reguladora de les retribucions. 

I fa un informe en el qual diu literalment que per part de la corporació municipal hauran 
de dur-se a terme les corresponents actuacions per a la no-aplicació de l’esmentat 
precepte, tot i tenint en compte les possibles responsabilitats que es podrien derivar de 
continuar satisfent i retribuint els triennis meritats del personal al servei de l’Ajuntament 
de Girona en els termes que així disposa aquest apartat de l’acord conveni. 

I, per tant, el que nosaltres portem avui és iniciar aquest expedient de remissió d’ofici 
destinat a declarar, bé, la nul·litat d’aquest punt.  

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, la senyora Veray 
primer. Disculpi, senyora Pujola. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
donarà suport a aquest punt de l’ordre del dia, però abans voldríem fer algunes 
consideracions. 

Com molt bé ha explicat la regidora Planas, el primer informe el qual ja posa sobre la 
taula que hi ha aquesta contradicció i que, per tant, no s’està complint la llei és de l’1 
de juny del 2015. Bé, i més endavant en altres punts de l’ordre del dia em sentiran dir 
el mateix. La meva pregunta és: si l’1 de juny del 2015 ja hi ha un informe que diu que 
això no està ben fet, que no es respecta la normativa vigent, com és que arriba al Ple 
el 10 de desembre del 2018? Sincerament, jo crec que aquesta és una pregunta que 
ens hem de fer tots. Són tres anys. 

Llavors, ja dic, nosaltres hem defensat sempre que la llei s’ha de complir quan agrada, 
quan no agrada i perjudiqui o beneficiï uns o altres, i, per tant, el nostre vot serà 
favorable perquè creiem que a aquest Ajuntament les coses s’han de fer bé, de 
manera transparent i s’ha de complir la normativa vigent en tot moment. Però sí, home, 
que ens sorprèn que si de l’1 de juny del 2015 està detectat aquest error i, a més 
parlar de l’1 de juny del 2015 vol dir parlar de deu dies després de les eleccions 
municipals del maig del 2015, per tant, aquest Govern que avui ens governa és el 
sorgit de les urnes del maig del 2015, com és que no ho porten fins a dia d’avui al 
plenari i què ha estat passant aquests tres anys? 

I la senyora Planas parlava que es podrien seguir derivant…, podria haver-hi 
responsabilitats si no es resol i, per tant, que això podria derivar en responsabilitats. La 
meva pregunta és: i la mala praxi d’aquests últims tres anys, que ja estaven avisats 
que això no complia la normativa, qui se’n fa responsable? Qui se’n fa responsable? A 
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mi m’agradaria…, i ja els ho dic, votaré a favor, però a mi m’agradaria que 
resolguessin tots aquests dubtes, en ares de la transparència de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Girona que ens segueixen i també dels mateixos treballadors, que, 
evidentment, els afecta el que avui portem a Ple, perquè és un canvi de les seves 
condicions i d’un conveni signat l’any 2010. Però crec que és important clarificar 
aquests punts, perquè tres anys de mala praxi quan ja estava detectat que això no es 
podia fer i, a més, com dic, quan és un canvi de govern perquè hi ha unes eleccions el 
maig del 2015, crec que es mereix com a mínim una explicació. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres donarem suport a 
aquest punt, regidora, i ho farem, doncs, perquè respectant les legítimes 
manifestacions que ens han fet arribar els treballadors que poden resultar afectats per 
aquesta revisió, nosaltres entenem que l’article que precisament es revisa del conveni 
és contrari a l’article 23 de la Llei 30/84. Per tant, creiem que el nostre vot ha de ser 
coherent amb allò que estableix la llei, amb independència del que cada treballador 
consideri que és just o que és injust. 

Consta en l’expedient dos informes emesos pel cap del Servei de Recursos Humans, 
un de l’any 2015, un d’aquest mateix any, del 18, i un informe del secretari municipal 
on precisament adverteixen d’aquesta contradicció entre allò acordat al conveni i allò 
que estableix la normativa vigent. 

A més, es posa èmfasi també en què es va negociar a través de la mesa de 
negociació d’aquest Ajuntament una matèria respecte a la qual existeix una reserva 
legal; per tant, això vol dir que no resulta susceptible de negociació, perquè tant la 
meritació com la valoració dels triennis ve determinada per la llei a la qual m’acabo de 
referir. 

Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que votar a favor, entenent que com a grup 
municipal tenim l’obligació d’ajustar les nostres decisions a allò que estableix la llei. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. El nostre vot serà contrari 
a aquest apunt d’acord i ho serà pel següent motiu: vostè deia, i amb raó, que hi havia 
informes jurídics que deien que tal com estava expressat en el conveni del 2010 era 
contrari al marc legal vigent. I vostè deia: «Vaig demanar un informe jurídic», i, és clar, 
el que va obtenir, efectivament, va ser un informe jurídic amb llenguatge jurídic que 
l’únic que fa és determinar si s’ajusta o no al marc legal vigent allò que està expressat 
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en el conveni del 2010. Però allò que està expressat és el fruit d’una negociació entre 
l’empresa i els treballadors; per tant, des del nostre punt de vista, més que fer de 
corretja de transmissió directa d’aquest informa jurídic, que només s’expressa en allò 
que li ha estat demanat –hi insisteixo–, hi hauria d’haver un marge de negociació amb 
la part de treballadors per veure si hi ha algun redactat alternatiu, que en alguns 
consistoris s’ha optat per aquesta opció, o alguna compensació, perquè quan es va 
pactar aquesta manera de meritar els triennis –hi insisteixo– no hi havia mala fe per 
cap de les parts, ni de l’empresa ni de les treballadors. Però, en qualsevol cas, s’hauria 
de refer aquest diàleg des del nostre punt de vista. 

Perquè si ens convertim en corretges de transmissió d’informes jurídics sense veure 
quina és l’aportació política que fem, des del nostre punt de vista, desapareix la funció 
del regidor i més de l’equip de govern. Per tant, nosaltres haguéssim optat –i per això 
hi votarem en contra– per un diàleg amb els sindicats per veure si hi havia un redactat 
alternatiu o alguna compensació per la pèrdua d’aquest benefici que s’havia pactat 
l’any 2010. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. A 
veure, d’entrada, aquí hauríem de distingir també el personal laboral del personal 
funcionari, malgrat que el conveni és únic, però, evidentment, no és la mateixa 
normativa: un es regeix per dret laboral i l’altre per dret administratiu. 

En el cas dels laborals, sí es pot fer aquest pagament de la manera en què s’està fent 
actualment; és en el cas dels funcionaris que no. D’acord? Això d’entrada, per tant, no 
perjudica tots els treballadors. 

Però, evidentment, la part perjudicada, que és la part dels funcionaris, no poden patir 
una retallada d’aquesta mena sense que s’hagi negociat prèviament o s’hagi buscat 
algun tipus de compensació, perquè és una retallada que pot significar molts diners a 
moltes persones. A banda que estem en ple procés de funcionarització i, per tant, les 
persones que són laborals que han decidit funcionaritzar-se, és clar, ara es troben amb 
un greuge que potser si l’haguessin sabut abans igual no fan el pas. Clar, no tenien 
tots els arguments sobre la taula.  

No ho sé, en els temes de personal, mai ens entendrem, em sembla, vostès i 
nosaltres, sincerament. També ens hem trobat amb persones que han anat al carrer 
perquè no se’ls han tingut en compte els mèrits dels temps treballats aquí. Clar, ja se 
sumen moltes coses. Això en tot el tema que hem anat dient al llarg dels darrers…, bé, 
de tots els plens, bàsicament, en el tema de amb qui es negocia i amb qui no es 
negocia. 

Nosaltres el que proposem és que es retiri aquest punt, que es negociï amb els 
representants dels treballadors, que es busquin compensacions amb les persones, 
perquè a vostès els han entrat o els entraran un munt d’al·legacions dels mateixos 
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treballadors, i, per tant, hauran de resoldre aquestes…, hauran de donar resposta a les 
al·legacions. Potser seria millor retirar aquest punt, que es tracti bé, que es pacti 
alguna cosa, algun tipus de compensació, ho dic, perquè si ,a més, hi sumem totes les 
retallades de tots els últims anys, evidentment, aquesta ara és una més. Perquè si no 
fan això, nosaltres no tindrem més remei que votar en contra. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En la 
mateixa línia que la regidora Sílvia Paneque i la regidora Ester Costa enunciaven, 
entenem el fons, la legalitat de l’actuació; ara bé, el que ens costa molt de comprendre 
és que no s’hagi trobat alguna manera de treballar conjuntament amb els treballadors i 
amb els seus sindicats per cercar alguna forma de compensació d’aquesta nul·litat 
d’acord. I que, evidentment, aquesta acció no es reflectís en el que avui portem a ple i 
que es reflectirà a les seves nòmines. 

Segurament és molt difícil trobar una solució com aquesta, gairebé impossible, però 
hem de ser sempre creatius. Els posaré un exemple, i no m’estendré gaire, els posaré 
un exemple molt clar: l’any 1990 hi ha oposicions a càtedra d’institut, a la qual em 
presento; l’any 2000 s’anul·len aquestes oposicions per un defecte de forma. D’acord?, 
s’anul·la aquesta oposició per un defecte de forma. I, evidentment, en aquell moment 
jo hagués hagut de retornar tots els meus emoluments dels deu anys i hagués perdut 
els drets que tenia. Doncs, la Generalitat van ser creatius per poder que ni retornés 
aquests diners ni que perdés la nòmina que estava percebent, fins que un any després 
es va regularitzar el tema. Per tant, es va fer una feina important amb els treballadors 
en aquell moment per no crear un conflicte laboral. I jo crec que, si més no –si més 
no–, potser no haguéssim arribat a cap solució i, senyora Planas, possiblement és molt 
difícil i no s’hi arribarà, però, si més no, el fet que es dialogui i se cerquin solucions ja 
és una petita vaselina en la ferida. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, començo 
pel fil del senyor Albertí: i tant que hem parlat i hem dialogat. Miri, fins i tot la senyora 
Veray diu «el primer informe és del 2015», és cert que és del 2015, el primer informe. 
Però també jo els volia dir que nosaltres el 2012 sabíem que aquest acord de conveni 
no era correcte i, per tant, nosaltres ja l’estàvem aplicant bé des del 2012. Per això 
quan ella, la senyora Veray, em diu responsabilitats, responsabilitats ni una, perquè 
des del 2012 el que no vàrem fer és incrementar el gruix de gent que no li tocava 
cobrar aquests triennis. I, per tant, quan algú feia una promoció i passava a una escala 
superior, doncs, ja se li pagava segons marcava la llei. I d’això n’eren coneixedors els 
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sindicats, perquè sabien que aquest punt del conveni no era correcte i n’hem parlat 
molt, n’hem debatut molt. Hem fet feina, se n’ha fet, de feina. Perquè hi ha molts 
imports: hi ha gent que l’afecta en deu, en quinze euros, en vint, cadascú a la seva 
mesura i algú potser una miqueta més alt, però en general són imports petits. I hem 
trobat solucions, n’hem parlat i n’hem trobat de solucions. Hi ha un informe, que vostès 
el poden buscar, el qual ens diu que això és caràcter retroactiu, perquè nosaltres per 
llei hauríem d’anar quatre anys enrere. Per tant, hem buscat una solució que anés bé 
als treballadors, i legal, perquè sempre dintre del que diu la normativa. 

Moltes vegades quan aquí es parla de compensar és que, és clar, nosaltres no podem 
anar compensant així com així, vull dir, hem de fer una mica el que marca la norma 
dintre de la legalitat. I, per tant, nosaltres aquí vull deixar clar que l’únic que portem ara 
és que hi anunciem la nul·litat del conveni; per tant, no afecta ara com ara els 
treballadors, perquè primer fem la nul·litat del conveni, hi haurà una suspensió 
d’aquest acord conveni, en aquest punt, es notificarà a les persones interessades i se 
sol·licitarà un dictamen a la comissió jurídica assessora, que així és com s’ha de fer. I 
aquí mirarem a veure si hi ha alguna altra solució. 

I és cert el que diu la senyora Costa que hem de distingir entre laborals i funcionaris, 
per això es farà un decret per cada una de les persones afectades al respecte. I, 
llavors, es parlarà amb elles, perquè no a tothom els afectarà de la mateixa manera. I 
farem tot el possible. Si és possible que poguessin amb algun informe que realment 
poguessin seguir-ho cobrant, nosaltres seríem els primers que ho tiraríem endavant. 

Però avui l’únic que portem és treure aquest punt de l’acord conveni, absolutament res 
més. Ho dic perquè no hi hagi absolutament cap tipus de confusió. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, podem passar a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies.    
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - Mes, integrat per 
quatre membres, i el vot en contra dels grups municipals CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, iniciar l’expedient de revisió d’ofici de l’article 20.1.b de l’acord conveni. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

8. Modificació pressupostària per baixa de crèdits - suplement de crèdit. 

Atesa la necessitat constatada pel servei de mobilitat i en relació a la compensació 
per la tarifació social aprovada segons resolució de 2 de març de 2018 ( abans acord 
de Ple de 13 de febrer de 1990, Junta de Govern de 9 de novembre de 2206 o 28 de 
novembre de 2016 ) i referida a la bonificació i gratuïtat de les tarifes de transport 
urbà a la ciutat de Girona. 

Constata l'informe que la quantia consignada a la partida  2018.310.23100.44200 

- tarifació social per un import de 320.000,00 ha de ser destinada a major 
transferència a favor de la societat municipal Transports Municipals del Gironès, atès 
que serà la Generalitat qui compensarà a la societat concessionària de les línies de 
transport (L3, L4 i L6) en tant que aquesta administració és la titular  del servei, 
reduint la quantia d'aquesta operació del contracte programa que signen TMG i l'ATM 
de Girona, incrementant per tant el dèficit per la mateixa quantia de la societat 
municipal per la reducció de l'ingrés previst a la societat  per aquest concepte. 

La incidència sobre l'estimació de compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i compliment de la regla de la despesa d'aquesta modificació 
pressupostària, i segons l'establert als articles 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera no te efectes sobre 
l'anàlisi efectuat al aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici 2018, pel fet de 
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no variar el volum de despesa no financera prevista inicialment. 

Atès el disposat als articles 177, 178, 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 per aquest exercici 

1r.- Aprovar suplementar la partida següent  a finançar amb la baixa dels crèdit  de 
despesa d'altra partida que es considera possible reduir en euros: 

Suplement de crèdit: 320.000,00 euros 
2018.310.44110.44200 - transport públic 

Baixa de crèdit de despesa: 320.000,00 

2018.310.23100.44200 - tarifació social 

2n.- Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden 
afectes a l'execució de la despesa explicitada a la part expositiva d'aquest acord i als 
informes adjunts a l'expedient. 

3r.- Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir 
de l'anunci al Bolletí Oficial de la Província, segons estableix l'art 169 del  RD 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora  de les Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest  període no es presenten 
al·legacions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al punt número 8 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, el que portem és 
suplementar una partida que és la de transport públic amb 320.000 euros i donar de 
baixa de crèdit una altra partida que és tarifació social. 
Nosaltres a la Junta de Govern vàrem establir, del 2016, una compensació d’una 
tarifació social aprovada referida a bonificar gratuïtament les tarifes de transport urbà a 
la ciutat en els casos que establia aquest acord de Junta de Govern i el que estava 
consignat en una partida, que era la de tarifació social, i aquesta ha d’estar destinada 
a transferència a favor…, i el que necessitem és fer una transferència a favor de la 
societat municipal Transports Metropolitans del Gironès, és a dir, TMG, atès que serà 
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la Generalitat qui compensarà la societat concessionària de les línies de transport, la 
3, la 4 i la 5, en tant que aquesta administració és la titular del servei. Per tant, abans 
es pagava directament a Teisa i ara el que s’ha de fer és aquesta part de bonificació 
de tarifació social la pagarà la Generalitat i TMG ha de rebre la compensació per la 
diferència aquesta. Per això és aquest canvi de partides. 

Moltíssimes gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, nosaltres per anunciar l’abstenció, perquè 
entenem el canvi, de fet en Comissió Informativa no sé si va quedar molt clar, però en 
realitat canviem de capítol II a capítol IV, de capítol de despesa corrent a transferència. 
I, és clar, ens sembla una miqueta… La Generalitat diu com que ara serè jo la que 
presto el servei, pago jo l’empresa privada, doncs, ho trec del contracte programa i, 
llavors, queda un dèficit a l’empresa. I nosaltres diem: home, amb el que ens deu la 
Generalitat a l’Ajuntament de Girona ja ho podrien anar descomptant del deute. I és 
per això la nostra abstenció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs, si els sembla, 
podem passar a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta?  
Abstencions?  
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció dels grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, suplementar les partides. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Abstenció: 
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. 
 
 
9. Adhesió de l'Ajuntament de Girona a la segona pròrroga de l'Acord Marc de 
subministrament elèctric destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, SAU. 
 
Per acord del Ple de data 12 de setembre de 2011 l'Ajuntament de Girona es va 
adherir a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
Atès que des de l'1 de gener de 2017, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) 
ofereix la possibilitat d'adherir-se a la compra agregada d'electricitat. 

Per acord de Ple de data 10 de juliol de 2017, es va acordar l'adhesió del municipi 
de Girona al contracte derivat de l'Acord Marc de subministrament d'energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), a partir de 30 de 
setembre de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017, per un valor estimat del 
contracte de 1.073.629,71 € en funció del consum , i d'acord  amb el detall de 
condicions econòmiques que es recollia en el mateix. 

La clàusula tercera del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte 
derivat de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01) estableix que aquest contracte 
derivat es podrà prorrogar després del període inicial que finalitza el 31 de desembre 
de 2017, per dos períodes més de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu 
límit, vigència inicial i pròrrogues, de tres anys. De conformitat amb l'article 23.2 del 
TRLCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l'òrgan de contractació i 
les empreses adjudicatàries, sense que es pugui produir pel consentiment tàcit de les 
parts. 

Amb data 17 d'octubre de 2017, l'òrgan de contractació de l'ACM va aprovar la 
pròrroga del contracte derivat de l'acord  marc de subministrament elèctric amb 
destinació a les Entitats Locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01) a partir de l'1 de 
gener de 2018 i pel període de 12 mesos fins el 31 de desembre de 2018. 

Per acord de Ple de data 15 de gener de 2018, es va ratificar l'acord de prorrogar el 
contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05- D01) a partir de l'1 de gener i pel 
període de 12 mesos, fins el 31 de desembre de 2018. 

Amb data 26 d'octubre de 2018, l'òrgan de contractació de l'ACM ha aprovat la 
segona pròrroga del contracte derivat de l'acord marc de subministrament  elèctric 
amb destinació a les Entitats  Locals de Catalunya (Exp. 201.05 - D01)  per un termini 
de 12 mesos, des de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 
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Vist que el contracte de subministrament elèctric finalitzarà el proper 31 de desembre 
de 2018, i que hi ha la possibilitat de fer una nova pròrroga del contracte referit per 
l'any 2019. 

Amb data 22 de novembre de 2018 s'ha emès informe per l'enginyera municipal, en el 
que es proposa: "informar favorablement l'adhesió de l'ajuntament de  Girona a la 
segona pròrroga del contracte derivat (Exp. 2015.05- D01) de l'Acord Marc de 
subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, per un 
termini de 12 mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, 
d'acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i 
tarifes: 

Preus del terme d'energia: Lot 
1 Baixa Tensió (BT): 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1   2.0A 129,783 
Sublot BT2 2.0DHAP1 154,200 
Sublot BT3 2.0DHAP2 74,509 
Sublot BT4 2.0DHSP1 152,915 
Sublot BT5 2.0DHSP2 81,936 
Sublot BT6 2.0DHSP3 70,383 
Sublot BT7   2.1A 145,923 
Sublot BT8 2.1DHAP1 167,925 
Sublot BT9 2.1DHAP2 89,864 
Sublot BT10 2.1DHSP1 168,383 
Sublot BT11 2.1DHSP2 97,518 
Sublot BT12 2.1DHSP3 83,025 
Sublot BT13  3.0AP1 114,705 
Sublot BT14  3.0AP2 100,729 
Sublot BT15  3.0AP3 73,115 

Lot 2 Alta Tensió (AT): 

Baixa tensió:  Tarifa/període   Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 103,031 
Sublot AT2 3.1AP2 95,196 
Sublot AT3 3.1AP3 77,043 
Sublot AT4 6.1AP1 119,110 
Sublot AT5 6.1AP2 101,920 
Sublot AT6 6.1AP3 95,168 
Sublot AT7 6.1AP4 85,598 
Sublot AT8 6.1AP5 79,118 
Sublot AT9 6.1AP6 69,993 
Els preus del contracte seran actualitzats, d'acord amb el què preveu la clàusula 23 
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del plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (EXP. 
2015.05 D01). 

Preus del terme de potència: 

Baixa tensió €/kW i any 

Tarifa   Període 1   Període 2  Període 3 

2.0 A   38,043426 
2.0 DHA 38,043426 
2.0 DHS 38,043426 
2.1 A   44,444710 
2.1 DHA 44,444710 
2.1 DHS 44,444710 
3.0 A   40,728885  24,437330  16,291555 

Alta tensió €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731 
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 174,334178 14,334178 6,540177 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre 
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d'1 de febrer de 2014). 

L'import màxim del contracte ascendeix a tres milions noranta - cinc mil dos – cents 
vuitanta – tres euros amb catorze cèntims (3.095.283,14 €) IVA inclòs, en funció del 
consum. Aquest import es desglossa en dos milions cinc – cents cinquanta – vuit mil 
vuitanta - cinc euros amb vint-i-quatre cèntims (2.558.085,24 €) de pressupost net, i 
en cinc-cents trenta-set mil cent noranta-set euros amb noranta cèntims (537.197,90 
€) d’IVA, calculat amb un tipus del 21%." 

D'acord amb la disposició transitòria primera apartat cinquè de la llei 9/2017, de 
contractes del sector públic (LCSP), d'acord amb la qual els contractes basats  en 
acords marc es regiran per la normativa aplicable a aquells. 

D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques aprovat per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 
2016 que regeixen l'Acord marc pel subministrament d'energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals (Exp. 2015.05 -D01) , i en concret la seva clàusula 
tercera, així com l'article 23.2 del RDL 3/2011, mitjançant el qual s'aprova el Text 
Refós de contractes del sector públic (TRLCSP). 

D'acord amb el previst als articles 198 en relació al 156 del TRLCSP, respecte a 
l'adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc. 
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D'acord amb l'informe emès amb data 22 de novembre de 2018, per l'enginyera 
tècnica municipal. 

Atès que l'adopció del present acord correspon al Ple de l'Ajuntament de conformitat 
la Disposició Addicional 2ª del TRLCSP i l'article 23.2 del TRLCSP, que determina 
que correspon adoptar les pròrrogues a l'òrgan de contractació. 

Primer.- APROVAR l'adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat de l 'Acord 
marc pel subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals (Exp. 
2015.05 -D01), per un període de 12 mesos, a partir de l'1 de gener de 2019 i fins el 
31 de desembre de 2019, per un import màxim del contracte de 3.095.283,14 €, en 
funció del consum, en base a les condicions econòmiques de la pròrroga de l'Acord 
Marc i d'acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per 
lots i tarifes: 

Preus del terme d'energia: Lot 
1 Baixa Tensió (BT): 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1   2.0A 129,783 
Sublot BT2 2.0DHAP1 154,200 
Sublot BT3 2.0DHAP2 74,509 
Sublot BT4 2.0DHSP1 152,915 
Sublot BT5 2.0DHSP2 81,936 
Sublot BT6 2.0DHSP3 70,383 
Sublot BT7   2.1A 145,923 
Sublot BT8 2.1DHAP1 167,925 
Sublot BT9 2.1DHAP2 89,864 
Sublot BT10 2.1DHSP1 168,383 
Sublot BT11 2.1DHSP2 97,518 
Sublot BT12 2.1DHSP3 83,025 
Sublot BT13  3.0AP1 114,705 
Sublot BT14  3.0AP2 100,729 
Sublot BT15  3.0AP3 73,115 

Lot 2 Alta Tensió (AT): 

Baixa tensió:  Tarifa/període   Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 103,031 
Sublot AT2 3.1AP2 95,196 
Sublot AT3 3.1AP3 77,043 
Sublot AT4 6.1AP1 119,110 
Sublot AT5 6.1AP2 101,920 
Sublot AT6 6.1AP3 95,168 
Sublot AT7 6.1AP4 85,598 
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Sublot AT8 6.1AP5 79,118 
Sublot AT9 6.1AP6 69,993 
Els preus del contracte seran actualitzats, d'acord amb el què preveu la clàusula 23 
del plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (EXP. 
2015.05 D01). 

Preus del terme de potència: 

 Baixa tensió €/kW i any 

 

 

Alta tensió €/kW i any 

 

 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731 
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 174,334178 14,334178 6,540177 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre 
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d'1 de febrer de 2014). 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa  Energia 
SAU -empresa adjudicatària de l'Acord Marc de subministrament d'energia elèctrica- 
per import de 3.095.283,14 € que s'imputarà dins el pressupost municipal de l'any 
2019, d'acord amb la relació de partides  que consta a l'informe emès per l'enginyera 
tècnica municipal de 22 de novembre de 2018, concretament: 

2019 130 33220 22100 Subm. Energia elèctrica arxiu, 16.307,04 € 

2019 200 33300 22100 Subm. Energia elèctrica educació, 324.764,99 € 

2019 201 34200 22100 Subm. Energia elèctrica esports, 318.294,23 € 

2019  300  15000  22100  Subm.  Energia  elèctrica  instal·lacions sanejament, 
5.397,24 € 

2019 300 16500 22100 Subm. Energia elèctrica enllumenat públic, 1.477.462,10 € 

2019 310 13300 22100 Subm. Energia elèctrica semàfors, 93.977,62 € 

Tarifa   Període 1 Període 2  Període 3 
2.0 A   38,043426  
2.0 DHA 38,043426 
2.0 DHS 38,043426 
2.1 A   44,444710  
2.1 DHA 44,444710 
2.1 DHS 44,444710 
3.0 A   40,728885 24,437330  16,291555 
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2019  310  92000  22100  Subm.  Energia  elèctrica  magatzems i tallers brigades 
u.o.s, 29.117,80 € 

2019  310  92500  22100  Subm. elèctric punts recàrrega vehicles elèctrics, 16.428,80 
€ 

2019 410 392000 22100 Subm. Energia elèctrica edifici consistorial, 116.251,11 € 

2019 1500 23100 22100  Subm.  Energia  elèctrica  serveis  socials  i centres socials, 
156.419,79 € 

2019  504  15210  22100  Subm.  Energia  elèctrica  habitatge  –  serveis socials, 
13.135,49 € 

2019 510 13200 22100 Subm. Energia elèctrica policia municipal, 26.525,38 € 

2019 520 92500 22100 Subm. Energia elèctrica joventut, 9.697,70 € 

2019 600 43300 22100 Subm. Energia elèctrica promoció (beates), 3.853,76 € 

2019 603 43120 22100 Subm. Energia elèctrica mercat abastaments, 86.525,46 € 

2019 603 43130 22100 Subm. Energia elèctrica Mercagirona, 13.619,78 € 

Al tractar-se d'una despesa de caràcter anticipat i essent partides de caràcter 
prorrogable, d'acord amb la base 30 del pressupost 2018, l'aprovació de la despesa 
queda supeditada de l’existència crèdit adequat i suficient en el pressupost 2019 per 
a finançar les obligacions que se'n derivin. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l'ACM i al CCDL (C/ 
València 231, 6ª, 08007, Barcelona) 

Quart.- Notificar la resolució a Endesa Energia, SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica 
(Avinguda Vilanova, 2-10, 080018 Barcelona) (2015.05 - D01). 

Cinquè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes, per a la seva inscripció les 
dades bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 346 de la LCSP. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 9 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas… 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el Ple del 
juliol del 2007 vam acordar l’adhesió del municipi de Girona al contracte derivat de 
l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya fins al desembre del 2017. Aquest contracte es podia prorrogar durant dues 
anualitats: vàrem fer una primera pròrroga que dura fins al 31 de desembre del 2018, i 
aquest mes d’octubre l’Associació Catalana Municipis ha aprovat la segona pròrroga a 
què ens podíem acollir, que seria fins al desembre del 2019. Per tant, aquest contracte 
finalitzaria, aquesta pròrroga, al desembre –com he dit– del 2019. 
 
Hi ha un informe per part de la enginyeria municipal, un informe favorable d’adherir-
nos en aquest acord marc de pròrroga i al·legant que és l’oferta, evidentment, més 
avantatjosa. 
Jo sé que han manifestat alguns de vostès, dels grups, que no estan d’acord amb 
aquest punt, per diferents motius: alguns ens manifesten que és, bé, perquè són 
empreses capitalistes; altres ens diuen perquè estan associades a talls de llum que es 
produeixen en alguns barris de la ciutat. Bé, el nostre equip de govern està interessat, 
evidentment, que el mercat elèctric funcioni de la millor manera possible, un mercat 
més transparent, més competitiu, més equitatiu, evidentment. Però també cal dir, cal 
recordar que no totes les empreses poden, són capaces de participar en aquests 
concursos o oferir unes condicions que necessita aquest Ajuntament. I, per tant, crec i 
els demano que hem de deslligar les coses i afrontar cada problema per separat. 

Bé, una contractació feta en la qual ens adherim que crec que és bo per a la ciutat –
així ens ho diuen també els informes, que ens ho diuen. I també el problema dels talls 
de llum també ens preocupa a nosaltres, i crec que nosaltres com a govern ho hem 
denunciat, hem denunciat públicament aquests talls de llum, ho hem denunciat a 
l’empresa i exigim, evidentment, el compliment. I, per tant, el problema és complex i la 
solució és complexa. La regidoria que els correspon hi està treballant. 

I aquest punt, jo els demano el vot…, bé, que ens el votin per tal de poder tirar 
endavant fins a l’any 2019, que després hem de mirar què és el que fem. 

Moltíssimes gràcies.  

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres al Ple del 10 de 
juliol del 2017 ja vam votar a favor d’adherir-nos al contracte derivat de l’acord marc, 
per tant, avui tornarem a votar a favor d’aquest punt. 
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Ara bé, jo crec, regidora, que no n’hi ha prou amb denunciar-ho de manera pública, jo 
crec que és important que es parli, que es pressioni l’empresa perquè solucioni els 
talls de llum que hi ha a diferents barris de la ciutat, perquè no és normal que en ple 
segle XXI a Girona tinguem instal·lacions obsoletes que fa que se’n vagi la llum cada 
dos per tres. 

Nosaltres creiem que l’Ajuntament, en aquest cas, aquest equip de govern, ha 
d’afrontar aquest problema, ha de parlar amb l’empresa i l’ha d’obligar sobretot que 
revisi aquestes instal·lacions, no només dels barris que han estat afectats, sinó dels 
barris de tota la ciutat per tal que problemes com aquests no tornin a succeir a la 
nostra ciutat. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. El nostre grup votarà 
contràriament aquesta proposta d’acord. Nosaltres a la primera pròrroga de què feia 
esment la regidora hi vam votar a favorablement, però –si recorden– dèiem que ho 
fèiem perquè és veritat que hi havia un estalvi econòmic, però que demanàvem, i ja ho 
dèiem fa un any, encarregar un estudi, no sabíem si a la mateixa central de 
contractació de l’ACM o a la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat, en dos 
sentits: primer, incloure clàusules en aquest contracte vinculades a l’estat de les 
instal·lacions i possibles sancions per talls de subministrament. Això ja ho dèiem a la 
primera pròrroga, si vostès recorden bé. Això no només no s’ha fet, sinó que la situació 
ha empitjorat, i a més a més, ha empitjorat a diferents zones de la ciutat. Dir que això 
només està passant en un barri de Girona és falsejar la realitat: està passant a altres 
barris que no són Font de la Pólvora o no és Girona Est. 

Per tant, hi ha un problema en diferents barris de Girona respecte de les instal·lacions 
obsoletes que hi ha a la ciutat. I en aquest sentit, nosaltres hem iniciat –no és cap 
secret– una recollida de signatures per tal que hi hagi una audiència pública, també 
presentar-les a Indústria de la Generalitat i també a la mateixa empresa per pressionar 
i perquè donin solucions a aquest tema.   

No és només el subministrament de llars particulars, sinó també de l’enllumenat del 
carrer. I veient ara, precisament, la proposta d’acord, és 1,4 milions d’euros el que 
proposen pagar a l’empresa Endesa per aquest subministrament quan sabem que està 
fallant també a tota la ciutat: a Sant Narcís, a Santa Eugènia, a diferents barris de 
Girona. Per tant, ni ens sembla de rebut que es faci veure que els talls de llum tenen a 
veure amb algunes famílies concretes i amb el fet de punxar els subministraments, per 
tant, això està passant a tota la ciutat, i està vinculat a molts factors, entre ells, el 
malestar d’algunes instal·lacions. Per tant, ho vàrem dir fa un any, no s’ha fet res en 
aquest sentit fins on sabem, i per això el nostre vot serà contrari en aquest punt. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi. El senyor Salellas… 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres també 
anunciem el vot negatiu en aquest punt. Els ho vam explicar fa un any i mig: 25.300 
milions d’euros de benefici Endesa des que se la va quedar fa disset anys Enel. 

És l’empresa que més ha boicotejat la Llei de pobresa energètica de la Generalitat de 
Catalunya, és l’empresa que porta un 80 per cent multes, diguéssim, en temes de 
pobresa energètica. Avui ens porten de nou una pròrroga que vostè en el seu moment 
va defensar que es portava en base al context del 2012 i que estava molt bé la 
proposta, perquè el 2012 era una mica en la mateixa línia. 

Bé, som el 2018, senyora Planas, i ens continua portant una proposta pensada o feta 
en base al 2012 com si la realitat de la ciutat no hagués canviat. De fet, el que ha 
passat és que han passat sis anys i vostès han fet absolutament zero polítiques 
públiques per situar la ciutat en una posició on no tinguem la dependència d’Endesa 
com la tenim avui en dia. Zero. Digui’ns una sola proposta en sobirania energètica real 
que estigui en el dia a dia de la seva política pública. Digui-la.  

Però és que no només això, no només això, senyora Planas, vostè diu: «No hi ha 
tantes…» Per què no han disgregat els blocs? Per què no ho han fet en blocs? Això 
també ho podrien haver fet. Nosaltres també hem demanat una audiència pública pels 
talls a Sant Daniel, Germans Sàbat, Torre Gironella, Montjuïc, Font de la Pólvora, Vila-
roja, Sant Narcís, Santa Eugènia. No n’hi ha prou amb fer una comunicació pública, el 
que cal és que s’arremanguin, s’arremanguin i vagin a explicar a la gent què està 
passant, a tothom. Vagin als barris i busquin solucions, s’enfrontin a Endesa. Això és 
el que cal; no que després que estiguem passant aquesta tardor –després que 
estiguem passant aquesta tardor–, vostès ens arribin amb una proposta avui sense 
cap mena de proposta o de garantia que les coses canviaran. L’únic que ens ha ofert 
vostè en el seu discurs és: «No, ja saben que hem fet una comunicació pública i que 
tenim els regidors treballant-hi molt.» Miri, no sabem si els tenen treballant-hi molt o 
no, perquè no ho han explicat a ningú, com a mínim als grups municipals no ho han 
explicat, i als veïns encara menys. Perquè nosaltres, que sí que hem anat a aquests 
barris, la gent el que t’explica és que d’informació ben poca i que només quan se surt a 
la premsa i quan «s’arma una mica de cristo», si se’m permet l’expressió, llavors sí, 
tots a correcuita –tots a correcuita–, especialment si és d’un barri o és d’un altre. 

Per tant, nosaltres el que li demanem no és només que ens deixin de portar aquests 
contractes que són via lliure per a Endesa, sinó que facin un pla d’accions per garantir 
que aquesta ciutat cada vegada més dependrà menys de l’oligopoli energètic que 
representa Endesa al nostre país.  

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
també serà contrari. Ens sembla que s’ha desaprofitat l’ocasió de poder introduir…, de 
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tenir capacitat negociadora amb aquesta empresa. No és obligatori adherir-se, doncs, 
a aquest marc global de contractació que ofereix l’ACM i, per tant, la negociació directa 
amb l’empresa hagués permès fer això, una mesura de pressió de cara als problemes 
de subministrament que pateix la ciutat. 

Ens sembla que el nou contracte hauria d’haver incorporat un clausulat social, un 
clausulat social que permetés, doncs, garantir la gestió dels casos de pobresa 
energètica, però també un clausulat ambiental, perquè no és suficient que se’ns digui 
que l’empresa subministrada està certificada. És una mica absurd aquest concepte de 
la certificació energètica verda amb una empresa que també està contaminant. Vull dir, 
el clausulat ambiental hauria de permetre fer una contractació a una empresa que 
tingui bones pràctiques, vull dir –si ho portéssim en un altre terreny–, que una empresa 
amb allò que té relació amb tu respecta els drets humans, però que en les seves altres 
activitats no els respecta, ja es veu que això no s’aguanta per enlloc. I, per tant, en el 
terreny ambiental vindria a ser el mateix: «Jo a tu et venc energia certificada verda, 
però a la resta d’energia que jo produeixo, doncs, faig el que em convé: cremar carbó, 
gas natural…», el que sigui, o desforestar selves arreu del món per construir pantans.  

En qualsevol cas, es perd l’oportunitat de tenir aquesta relació directa amb una 
empresa i, per tant, condicionar quina és la seva activitat a la ciutat i no s’obre 
l’oportunitat que hi hagi altres empreses que sí que tenen bones pràctiques que puguin 
presentar-se en aquest tipus de concurs. 

Per acabar, recordar que fa un any, per exemple, més de quinze entitats de la patronal 
gironina, entre elles, Pimec, però també col·legis d’arquitectes, d’aparelladors, 
etcètera, de l’àmbit de la construcció, però d’altres àmbits, del gremi d’instal·ladors, 
etcètera, van  fer una comissió d’afectats per Endesa. És a dir, Endesa ens maltracta a 
tots sistemàticament, això segurament no és re específic d’aquest Ajuntament, forma 
part de les seves males pràctiques, però en aquest cas, aquesta comissió d’afectats 
per Endesa de comarques gironines va fer pressió i va aconseguir una negociació i 
sembla que va treure’n alguns resultats. 

Però, si s’elimina aquesta capacitat de negociació perquè ens adherim a un contracte 
marc només per un criteri economicista, es perd, evidentment, la possibilitat de fer 
aquesta gestió. 

Bé, en qualsevol cas, com he anunciat, el nostre vot serà contrari. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
evidentment, tenen tota, tota la raó quan diuen que al segle XXI això no pot passar; 
estem d’acord que això no pot passar i per això estem treballant de manera 
transversal. I serem de manera molt contundent a exigir les responsabilitats legalment 
a qui calgui, aquest Govern ho farà i no ens cauran els anells per fer-ho. 
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No és cert que no s’ha fet re, jo crec que sí que s’està treballant, el que passa…, s’ha 
treballat en les noves línies, noves línies mediambientals, el que passa que tant el plec 
de l’ACM, que és una pròrroga, llavors, quan és una pròrroga tu no pots fer canvi de 
les condicions, has d’anar a una nova contractació. Però fer una nova contractació 
requereix un temps, requereix un temps per poder-ho fer. I jo crec tant que si el nou 
plec de clàusules que pugui portar aquest Ajuntament o l’acord marc, perquè durarà un 
any i, per tant, durant aquest any s’haurà de decidir realment què fem, es treballarà en 
aquesta línia, perquè hi estem totalment d’acord. És que nosaltres ja hi estem d’acord, 
però s’ha de treballar-hi i tot requereix el seu temps, una cosa no es fa d’un dia per un 
altre. I, per tant, hi estem amatents, i mentrestant estarem i serem contundents a l’hora 
d’exigir a Endesa aquests talls de llum, com no podria ser d’una altra manera. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i els vots en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, 
integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, l’adhesió a la 
segona pròrroga del contracte derivat de l’acord marc per al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
En contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
 

10. Modificació bases execució pressupost 2018. 

En data 12 de febrer de 2018 fou aprovat definitivament el pressupost municipal per a 
l'exercici 2018. 

Atès al disposat a l'art 165 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, forma part del contingut del  pressupost general 
les bases d'execució dels pressupostos integrants del mateix, que contindran 
l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i 
circumstàncies de la pròpia entitat , així com aquelles altres necessàries per a la seva 
correcte gestió, establint quantes prevencions es considerin oportunes o convenients 
per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos, sense que 
puguin modificar el legislat per l'administració econòmica ni puguin contemplar 
preceptes d'ordre administratiu que requereixin legalment procediment i solemnitats 
específiques diferents del previst per al pressupost. 

A data d'avui, i després de la implantació a partir del dia 1 de juliol d'aquest exercici 
2018, del règim de control establert pel RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula 
el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local, s'ha observat 
la necessària modificació de les normes de gestió del pressupost als efectes d'unificar 
les competències derivades de diferents fases de gestió pressupostària i després d'un 
període d'implantació de la normativa exposada. 

La modificació afecta a reconeixement de les obligacions en el pressupost de 
despeses, concretament la base 21a. 

On diu: 

Base 21a. Reconeixement de les obligacions 

Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les 
obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits (Fase "O"), 
que es tramitarà a partir de l'aprovació periòdica de les relacions generades de les 
obligacions comptabilitzades segons documents justificatius detallats a la base 
següent o resolució expressa relativa a la fase pressupostària. Quan per la naturalesa 
de la despesa, les fases d'autorització-disposició-reconeixement de l'obligació siguin 
simultànies, podran acumular-se  i  es tramitarà document comptable ADO. 

Es delega en favor de la regidora de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior les resolucions 
per a l'aprovació d'aquesta fase pressupostària, a excepció de la tramitació de 
registres ADO que la competència recaurà en l'òrgan autoritzat per aprovar la 
despesa. 
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Ha de dir: 

Base 21a. Reconeixement de les obligacions 

Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les 
obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits (Fase "O"), 
que es tramitarà a partir de l'aprovació periòdica de les relacions generades de les 
obligacions comptabilitzades segons documents justificatius detallats a la base 
següent o resolució expressa relativa a la fase pressupostària. Quan per la naturalesa 
de la despesa, les fases d'autorització-disposició- reconeixement de l'obligació siguin 
simultànies, podran acumular-se  i  es tramitarà document comptable ADO. 

Es delega en favor dels diferents regidors que integren l'equip de govern la 
competència per aprovar les obligacions reconegudes gestionades per les serves 
respectives Àrees de gestió i segons delegació general d'atribucions de gestió i 
resolució d'assumptes aprovada per resolució d'alcaldia de 12 de juny de 2018. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

- RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic 

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals 

- Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del títol VI de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

1. Modificar les base 21a. d'execució d'aplicació al pressupost 2018 següent, 
quedant redactada de la forma següent: 

Base 21a. Reconeixement de les obligacions 

Correspondrà al president de la corporació el reconeixement i liquidació de les 
obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits (Fase "O"), 
que es tramitarà a partir de l'aprovació periòdica de les relacions generades de les 
obligacions comptabilitzades segons documents justificatius detallats a la base 
següent o resolució expressa relativa a la fase pressupostària. Quan per la 
naturalesa de la despesa, les fases d'autorització-disposició- reconeixement de 
l'obligació siguin simultànies, podran acumular-se  i  es tramitarà document 
comptable ADO. 

Es delega en favor dels diferents regidors que integren l'equip de govern la 
competència per aprovar les obligacions reconegudes gestionades per les serves 
respectives Àrees de gestió i segons delegació general d'atribucions de gestió i 
resolució d'assumptes aprovada per resolució d'alcaldia de 12 de juny de 2018. 
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2.- Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir de 
l'anunci al Bolletí Oficial de la Província, segons estableix l'art 169 del  RD 2/2004, de 
5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora  de les Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest  període no es presenten 
al·legacions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 10 de 
l’ordre del dia. 

 (El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem 
és una modificació que afecta el reconeixement de les obligacions en el pressupost de 
les despeses, concretament en la base vint-i-unena, on diu que es delega a favor de la 
regidora d’Hisenda i Règim Interior les resolucions de l’aprovació d’aquesta fase 
pressupostària, i és un canvi que diu que es delega a favor dels diferents regidors que 
integren l’equip de govern la competència per aprovar les obligacions reconegudes 
gestionades per les seves respectives àrees de gestió. 
S’ha observat la necessitat de modificar aquestes normes de gestió del pressupost als 
efectes d’unificar les competències derivades de les diferents fases de gestió 
pressupostària i després d’un període d’implantació de la normativa exposada. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, modificar la base vint-i-unena de 
les fases d’execució del pressupost. 
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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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 

11. Proposta de prorrogar la vigència de la societat municipal Transports 
municipals del Gironès SAU. 

En data 24 de desembre de 1988 es va constituir Transports Municipals del Gironès 
SA, mitjançant conveni amb l'empresa privada Hispano Hilarienca SA que era 
concessionària de diverses línies de transport urbà, les quals es van passar a prestar 
de forma indirecta mitjançant la societat mixta Transports Municipals del Gironès SA. 

Inicialment el soci privat era propietari del 20% de les accions de la societat mixta 
Transports Municipals del Gironès SA. En el transcurs dels anys, degut a les pèrdues 
comptables de la societat mixta, Transports Municipals del Gironès SA va efectuar 
ampliacions de capital que va subscriure en la seva totalitat l'Ajuntament de Girona. 
L'any 2008 l'Ajuntament de Girona disposava del 99,67 % de les accions de 
Transports Municipals del Gironès SA i el soci privat disposava del 0,33 % de les 
accions restants. 

En el Ple Municipal del 9 de juny de 2009, l’Ajuntament de Girona va aprovar la 
implantació i gestió del transport públic en bicicleta i la memòria justificativa i projecte 
de l'establiment de forma de gestió indirecte a través de l’empresa Transports 
Municipals del Gironès SAU. 

En el Ple Municipal de 13 d'abril de 2015, l'Ajuntament de Girona va acordar adquirir 
del soci privat les 877 accions de la societat Transports Municipals del Gironès SA, 
per un import de 1.200 euros (resultant d'aplicar el 0,33% del valor dels fons propis 
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de la societat mixta) de forma que aquesta societat passés a ser 100% municipal i 
l'Ajuntament de Girona va iniciar els tràmits per modificar la forma de gestió, de 
gestió indirecta a gestió directa, a través del procediment establert en el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, regula la prestació de serveis municipals. 

El 28 de desembre de 2015, l'Ajuntament de Girona va adquirir la totalitat de les 
accions del soci privat i va passar a ser propietari únic de la societat Transports 
Municipals del Gironès SAU. 

Els estatuts de Transports Municipals del Gironès SAU, en el seu article 3, estableix 
que la societat té una durada de 30 anys i que finalitza el 24 de desembre de 2018. 

Prèviament a establir el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers i per analitzar 
quina és la forma de gestió del servei més sostenible i eficient, mitjançant decret 
d'alcaldia número 2018012711 (expedient 2018016399), en data 9 de juliol de 2018, 
es va adjudicar a l' Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU), el contracte menor del servei de redacció  de la memòria d'establiment del 
servei de transport col·lectiu de la ciutat de Girona. 

A data d'avui no s'ha determinat la forma de gestió del servei de transport col·lectiu 
urbà de viatgers. 

La normativa aplicable pel que fa a la competència de prestació dels transport públic 
urbà: 

1. L'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local estableix el principi d'autonomia local en l'exercici de les seves activitats i 
serveis. 

2. L'article 246 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els municipis tenen plena 
potestat per a la constitució i organització dels serveis de la seva competència. 

3. L'article 25.2g del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, especifica que el municipi 
tindrà com a competències el transport col·lectiu urbà. L'article 26.1.d del mateix 
Decret estableix el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers com a obligatori pels 
municipis amb població superior als 50.000 habitants. 

Per tant, el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers és un servei d'obligat 
compliment per part de l'Ajuntament de Girona. 

La normativa aplicable en la confecció de la memòria d’establiment del servei de 
transport urbà col•lectiu és la següent: 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, 
“LRBRL”). 
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2. Reial Decret 1781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

3. 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 (en endavant, “DL 2/2003”). 

4. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals (en endavant, “ROAS”). 

5. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, “TRLHL”). 

6. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (en endavant, “LGT”). 

7. Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre Procediments de Contractació de Sectors 
Especia 

1. Prendre en consideració de la ratificació de l'establiment del servei públic col·lectiu 
urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública a Girona, i continuar amb els treballs 
per a l'anàlisi de les diferents alternatives per a la gestió del servei, per tal de 
determinar-ne la forma de gestió. 

2. Prorrogar la vigència de l'empresa Transports Municipals del Gironès SA fins a 
l'avaluació definitiva de la forma de gestió del servei de transport públic urbà de 
viatgers i l'establiment d'aquesta forma de gestió, i, com a màxim un any, a partir del 
24 de desembre de 2018. 

2. Modificar l'article 3 dels estatuts de Transports Municipals del Gironès SAU que 
estableix que la societat té una durada de 30 anys i que finalitza el 24 de desembre de 
2018 i donar la següent nova redacció: "La duració inicial de la Societat té una durada 
de 30 anys i la data d’inici d’operacions és el 24 de desembre de 1988, data de la 
constitució de la societat. Aquesta duració ha estat ampliada per acord de ple de data 
10 de desembre de 2018 fins a l'avaluació definitiva de la forma de gestió del servei de 
transport públic urbà de viatgers i l'establiment d'aquesta forma de gestió i, com a 
màxim, un any a partir del 24 de desembre de 2018. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 11 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
proposta d’acord el regidor Narcís Sastre. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El passat 2010, el 
desaparegut historiador Tony Judt, en un llibre magnífic titulat El món no se’n surt, 
sobre el futur de les societats democràtiques i, especialment, sobre la 
socialdemocràcia, deixava anar una sentència que era curta, però contundent, en el 
sentit que deia que el transport públic és primer de tot un servei social. Seguint aquest 
fil argumental, el transport públic avui dia es considera ja una pota més del que és 
l’estat del benestar, juntament amb l’educació, la sanitat i la seguretat social, a banda 
que és una peça central i fonamental del que avui nomenaríem mobilitat sostenible. 
I ara fa trenta anys que es posava en marxa Transports Municipals del Gironès –TMG 
per als amics–, amb l’objectiu de garantir aquest servei i que el transport públic 
estigués al servei de tota la ciutadania de la ciutat de Girona. Una empresa que vostès 
saben que des de fa poc, des de l’any 2015, ja és cent per cent de titularitat pública. 

Però amb trenta anys, evidentment, ha plogut molt i des d’aleshores també hem de 
veure quina era la ciutat d’aleshores, que només hi havia quatre línies de transport 
públic, mentre que a la ciutat d’avui en dia ja n’hi ha deu en servei, però també què ha 
significat això amb el nombre de passatgers. Per exemple, l’any 1997, només hi havia 
1 milió de passatgers i escaig en el transport públic de la ciutat de Girona, mentre que 
a dia d’avui ja supera els 3.300.000 passatgers. Per tant, això ha estat un augment 
importantíssim, que aquest any haurà crescut en un 4 per cent interanual.  

A més, cal destacar una qüestió, que una quarta part d’aquests passatgers que 
viatgen amb el transport públic de la ciutat de Girona ho fan de manera gratuïta 
gràcies als diferents títols socials existents, i això sense tenir en compte els diferents 
títols integrats existents. 

I a més a més, a part del bus, cal recordar que TMG s’encarrega també del servei 
públic de bicicleta, la Girocleta, que el 2013 va passar a ser gestionada directament 
per TMG. 

Avui en dia ja estem parlant de 20 estacions i l’any 2017 un total de 2.895 usuaris, 
mentre que quan es va posar en servei el 2009 eren només 700. 

Per tant, avui portem a ple tres coses diferents. Primer de tot, ratificar l’establiment del 
servei de transport públic urbà i continuar analitzant alternatives de gestió; 
seguidament, prorrogar un any més la vigència de TMG fins a l’avaluació definitiva de 
la forma de gestió, cosa que haurà decidit de manera sobirana i informada aquest 
govern. Sabent això, bo i sabent que TMG és una història d’èxit. I seguidament, en 
coherència amb aquest punt, modificar els estatuts de TMG per incloure aquesta 
ampliació d’un any. 

I ho repeteixo, TMG és una història d’èxit i garantia de servei públic, trenta anys 
d’existència l’avalen. I, per tant, tenint en compte tot aquest seguit de consideracions, 
avui els demanaria el seu vot afirmatiu a la proposta. 

Gràcies. 



53 
 
 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Mirin, ens trobem 
en un altre punt de l’ordre del dia que va en la mateixa línia del que he dit abans quan  
parlàvem d’un altre servei, i és la tardança amb què vostès ens porten avui a ple 
aquesta pròrroga. 

I el senyor Sastre, que ha fet una exposició molt bona, i jo ho entenc, perquè, clar, 
intentar justificar que a 10 de desembre ens demanin el que ens estan demanant és 
complicat sense quedar malament. I, per tant, l’avanç que ell ha fet, sobre allò que és 
de maco el transport públic i que és una part de l’estat del benestar i que és un servei 
social està molt bé, però la pregunta és: si des de l’any 88 saben que són trenta anys i, 
per tant, no és molt difícil sumar trenta anys a l’any 88 i arribem al 2018; si des del 
2015 que es compren les accions que quedaven pendents d’aquesta empresa per fer-
la totalment municipal, es torna a recordar que a finals del 2018 s’acaba la vigència 
d’aquesta empresa i ens porten a 10 de desembre del 2018, la pròrroga, jo, 
sincerament, la meva pregunta és: aquesta legislatura, 2015-2019, què han fet? I els 
ho dic sincerament: què han fet? Perquè tot arriba a dues setmanes, tres setmanes, un 
mes abans que caduqui. És que tot. 

Hi donarem suport, oh, i tant, el meu grup no vol tenir el pes sobre la seva consciència 
que l’1 de gener la ciutat es quedi sense transport públic. Només faltaria –només 
faltaria–, que això és el que diuen, no? Si avui això no tira endavant, ens quedem 
sense transport públic. Si no tiraven endavant els estatuts i el servei públic, ens 
quedàvem sense ràdio. Si no ho tiràvem endavant, ens quedàvem sense altres 
serveis. Escolti, què han fet aquesta legislatura? De veritat, a mi em preocupa molt. 

A més, el senyor Sastre ho ha dit a la seva explicació, des de l’any 88 que saben que 
caducarà el 2018. Home, doncs, ho podien haver previst, que han tingut molt de 
temps. Que des del 2011 governen vostès, i des del 2015 han renovat govern, perquè 
van tornar a guanyar les eleccions. 

Per tant, el nostre vot serà favorable? Sí, però, home, jo crec que es passen portant al 
límit com porten els serveis d’aquest Ajuntament. Estem parlant de serveis públics, 
estem parlant de prestacions a favor dels ciutadans i les ciutadanes. Estem parlant, 
com deia el senyor Sastre, d’un tema tan important com és el transport públic que es 
considera ja part de l’estat…, una part essencial de l’estat del benestar. Per tant, 
escoltin, hi donarem suport, ja ho he dit, només faltaria, però creuen que calia portar-
ho avui? Si creuen que no calia, haver-ho previst en els últims…, ja no dic en el primer 
any de legislatura del nou govern, però, els últims dos anys, durant el 2016, durant el 
2017. No podríem haver-ho planificat millor? 

Això sí, avui ho sotmeten a votació –i ja acabo– en aquest Ple a les set i quart, set i 
quinze minuts de la tarda, i quan s’acabi el Ple ja tenim TMG convocat per canviar els 
estatuts, d’allò aprovat ara. Ara sí que van ràpid, perquè, clar, l’1 de gener s’acosta. 



54 
 
 

Sincerament, i li ho dic molt sincerament a vostè directament, senyora alcaldessa, crec 
que demà haurà d’explicar moltes coses als gironins, moltes, entre elles, per què ha 
portat al límit i ha posat en risc molts dels serveis públics d’aquest Ajuntament. 

Gràcies.  

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo els haig de dir que en 
aquest punt el nostre grup ha tingut dubtes fins a l’últim moment de si abstenir-se o 
votar-hi en contra, regidor. 

I sí que és cert, que els acords que hem de votar tenen sentit, però, ara bé, el que no 
és de rebut, regidor, és que se sotmetin a debat i a aprovació a dues setmanes –a 
dues setmanes, eh?– que finalitzi el període de vigència de la societat de TMG –trenta 
anys, segons diuen els seus estatuts, trenta anys. Jo crec que vostès han tingut temps 
més que de sobra per analitzar quina era la fórmula de gestió més sostenible i més 
eficient, doncs, per al servei de transport col·lectiu urbà. Si és que han tingut trenta 
anys! És que no els tinc ni jo trenta anys, regidor, imagini’s si han tingut temps. 

Jo crec que la duració de la societat de TMG de trenta anys no és quelcom que sigui 
imprevist o que els hagi sobrevingut a vostès. I avui ens porten al Ple una pròrroga de 
l’actual forma de gestió directa a través de l’empresa TMG per un any més per tal que 
hi hagi temps per analitzar més detingudament la forma de gestió més sostenible i 
eficient. És que no han tingut temps vostès des que governen aquesta ciutat? I per 
poder dur a terme aquesta pròrroga, haurem de modificar l’article 3 dels estatuts per 
incloure en el seu text que per acord del Ple de 10 de desembre d’aquest any la 
duració de la societat ha estat ampliada com a màxim fins al 24 de desembre de l’any 
que ve. 

Miri, regidor, les presses són males conselleres. De fet, ens trobem amb un informe 
jurídic que explica en el punt 4 que el procediment aplicable per dur a terme aquesta 
modificació dels estatuts i literalment, es diu que requereix: primer, una aprovació 
inicial del Ple per a la modificació dels estatuts –que l’estem fent avui–; segon, una 
exposició pública de l’expedient per un termini de trenta dies; tercer, aprovació 
definitiva del Ple; quart, aprovació de la modificació de la Junta General de la societat 
–que es pretén fer avui mateix després que finalitzi aquest Ple ordinari–, i cinquè, fer 
constar l’acord de modificació a l’escriptura pública i inscriure’l posteriorment en el 
registre mercantil. 

Tot això, tot el procediment ens diu l’informe que ha de tenir lloc abans del 24 de 
desembre, perquè, en cas contrari, es produiria una causa de dissolució de la societat 
i, per tant, s’obriria el període de liquidació d’aquesta societat. Avui només ens queda 
saber si malgrat culminat aquest procediment fora de termini, tindrem alguna fórmula 
per poder salvar la societat. 
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Perquè és evident, regidor, que si seguim el procediment exposat a l’informe jurídic, no 
és possible –no és possible–, regidor, que l’aprovació definitiva dels estatuts de la 
societat sigui aprovada pel Ple abans del 24 de desembre. No és possible. 

No obstant això, nosaltres sí que confiem en què es pugui salvar d’alguna manera 
aquesta circumstància des dels serveis jurídics de l’Ajuntament. Nosaltres, regidor, ens 
abstindrem –i ja acabo alcaldessa– tenint en compte que els acords que es prenen –
com li deia al principi de la meva intervenció– són procedents i tenen lògica. En primer 
lloc, perquè entenem que per seguir prestant el servei és necessari que s’adopti 
aquesta decisió d’implantar l’esmentat servei, cosa que s’hauria d’haver fet en aquest 
moment i no avui. I aprovat el punt anterior, procediria a prorrogar la vigència de la 
societat TMG i modificar els seus estatuts per possibilitar-ho. Regidor, a nosaltres avui 
ens és impossible votar que sí i això passa perquè una vegada més vostès van tard i 
van amb presses. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. I en la mateixa 
línia que els meus predecessors, nosaltres no podem donar suport al punt perquè 
pensem que ja s’havia d’haver debatut i acordat entre tots, i més quan la TMG tenia 
data de caducitat des de fa trenta anys i que finalitza el pròxim 24 de desembre. 

Ens ha semblat una manca d’interès i previsió per a aquest tema per part de l’equip de 
govern, afecta tants usuaris, ja siguin gironins o visitants. No s’ha volgut afrontar 
aquesta qüestió. 

També ens crida l’atenció l’encàrrec a l’informe tècnic de consultoria sobre els 
diferents models de transport públic sense contesta ni previsió d’entrega. 

I per acabar, ens emportem una sensació d’anar sense rumb i aquesta pròrroga és 
prova d’això. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres, el 
nostre grup municipal votarà a favor d’aquesta pròrroga. Nosaltres hi votarem 
convençudes que la gestió pública del transport i convençudes de l’èxit de TMG, de 
l’èxit de la Girocleta, malgrat que, evidentment, hi ha elements millorables. 

Però el cert és que el que ens porten a debat avui, aquesta pròrroga, nosaltres 
interpretem que és una conseqüència de la seva no gestió. Perquè vostès avui ens 
portem una pròrroga per a un any i ho fan amb la boca petita, a més a més, perquè el 



56 
 
 

juliol encarregaven un informe en el qual d’alguna manera venien a qüestionar la 
gestió pública de TMG, un informe que demanava analitzar la forma de gestió i servei 
més sostenible i eficient.    

Per què aquests informes només els encarreguen quan qüestionem la gestió pública? 
Per què no encarreguen aquests informes, per exemple, quan aposten per 
externalitzar la neteja dels equipaments municipals, per posar un exemple, i, en canvi, 
continuem altra vegada amb Eulen i no encarreguem aquests informes? Només els 
encarreguen en aquells casos en què volen posar en qüestió la gestió pública. 

Sincerament, ens sembla lamentable aquesta aposta en aquest sentit, quan després, 
en canvi, sempre van dient que vostès sempre valoren en cada moment quina és la 
millor opció. Doncs, ens sembla, precisament, que aquest era un moment, aquest 
moment d’inflexió era una oportunitat. Sí que era una oportunitat, però no per 
qüestionar la gestió pública; era una oportunitat per revisar, per repensar. De fet, 
nosaltres el setembre fèiem una nota de premsa en què demanàvem que hi hagués 
aquest debat i posàvem sobre la taula una sèrie de demandes, perquè, precisament, 
crèiem que era un moment, doncs, per escolar les demandes que fa temps que els 
treballadors estan posant sobre la taula, per plantejar el tema de les noves cotxeres. 
Aquesta sí que era una oportunitat per replantejar i per repensar tots aquests temes, 
no per posar en qüestió una vegada més la gestió pública, que nosaltres, en canvi, 
entenem que és una gestió d’èxit. En canvi, vostès avui el que fan és una pròrroga 
amb la boca petita, el que ens porten avui és un qui dia passa, anys empeny, com en 
tantes altres coses. 

I, sincerament, ens sembla que aquesta manera de gestionar la ciutat no és la que es 
mereixen els gironins i gironines. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, de fet, reitero en part el 
que han dit tots els que m’han precedit. No entenem que portin l’últim dia, a l’últim 
minut, aquesta pròrroga, quan en realitat han tingut molt de temps i era una cosa 
totalment sabuda. 

A més a més que la finalització d’aquest contracte el que podia aportar era obrir a 
estudi totes les oportunitats que hi havia al davant i intentar, doncs, que tota 
l’experiència d’aquests trenta anys més tot el que es pogués aportar, crear una millora 
en el servei, que com han dit els companys que m’han precedit, que és un model èxit. 
Però no entenem –no entenem– per què s’ha fet a últim moment. Ens ho van portar 
per urgència a la comissió informativa, avui s’aprova per ple. Hem de fer la junta quan 
s’acabi aquest Ple per intentar que abans del dia 24 com a mínim hi hagi alguna cosa. 
Malgrat tot, em sembla que no compliran tot el que s’hauria de complir pel mes de 
l’exposició pública que faltaria. Però, malgrat tot, ho porten. 
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Nosaltres hi votarem a favor perquè entenem que en estar totalment a favor d’aquesta 
empresa pública i que tiri endavant, no volem que això no tiri endavant, però el que sí 
que els volem demanar és que siguin més previsors quant als terminis de totes les 
coses i de tots els projectes que tenen una data de venciment. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol fer alguna 
intervenció final, senyor Sastre. 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Només una petita 
qüestió, que escoltant algunes intervencions sembla que avui això s’hagi començat a 
treballar des de fa quatre dies. Això, de fet, fa mesos que està sobre la taula, aquesta 
qüestió, fins al punt que abans d’aquest estiu ja es va encarregar aquest informe per 
veure alternatives de gestió. 

Això no predisposa una decisió que sigui la que sigui, sinó que és un informe que s’ha 
de demanar, també per una qüestió –el mateix informe jurídic ho diu–, perquè aquest 
Ple en el moment en què decideixi quin ha de ser el model definitiu, igual que en 
moltes altres qüestions que tenim a sobre la taula, estigui el màxim d’informat i pugui 
tenir totes les dades sobre la taula. Res més, ni més ni menys que això. 

La posició de l’equip de govern està clara i em sembla que jo he parlat d’història d’èxit, 
i ho he deixat més que clar en tot moment. Però sempre quan és el moment de 
prendre aquestes decisions, escoltin, nosaltres intentem amb això ser el màxim de 
rigorosos i ser el màxim d’informats abans de poder-nos precipitar. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, prorrogar la vigència de 
l’empresa Transports Municipals del Gironès fins al 24 de desembre, com a màxim, de 
2019. 
 
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
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. 
 

MOCIONS 

13. Moció que presenta el grup municipal de PSC a favor de la formació per a 
una millor ocupació. 

El mercat laboral, en general, és molt dinàmic i canviant i ha patit canvis importants 
en els darrers anys, tant des de l'àmbit sociològic, com des de l'econòmic i el 
tecnològic. Aquests canvis han propiciat la desaparició d'algunes feines i l'aparició 
d'unes altres, i la crisi, ha deixat a l'atur moltes persones amb poca formació flexible. 

La situació del mercat de treball a Girona, segons l'Informe del mercat de treball del 
segon trimestre del 2017, reflecteix una taxa d'atur a la ciutat del 13'01% que, segons 
diferents àmbits territorials supera el 20%, amb un 73% dels enquestats entre 30-44 
anys que busquen una nova feina on els elements més ben valorats com a decisius 
en la cerca de feina són la formació, els coneixements i l'experiència, a més de 
l'actitud vital, la qual cosa ens empeny a donar suport a les polítiques actives 
d'ocupació i plantejar nous reptes. 

Segons la regulació del subsistema de formació professional per a l'ocupació (RD 
395/2007) es contemplen diverses accions formatives, una de les quals dirigida a 
l'adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals és la que va 
dirigida a l'obtenció dels certificats de professionalitat. Aquest tipus de formació 
teoricopràctica, té la finalitat de millorar la qualificació professional i la capacitació 
d'inserció laboral de les persones. L'obtenció del certificat de professionalitat, 
document oficial que acredita a qui l'obté que és competent professionalment per al 
desenvolupament d'una activitat laboral, pot contribuir a  la mobilitat social i a tenir 
noves oportunitats. Cal, però, que hi hagi una oferta variada en relació amb les 
necessitats del mercat de treball. 
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Fent una anàlisi de l'oferta professionalitzadora a la ciutat (tant pública com privada), 
pensem que cal tenir en compte diferents àmbits que no s'hi  contemplen i que s'han 
demanat des de diverses instàncies, entre d'altres: animació fisicoesportiva i 
recreativa (N3), socorristes (N2), jardineria i restauració del paisatge (N3), gestió 
ambiental (N3), dinamització comunitària (N3), operacions auxiliars de fabricació 
mecànica (N1), muntatge i posta en funcionament de béns d'equip i maquinària 
industrial (N2), operador de sistemes informàtics (N2), operacions bàsiques en el 
muntatge i manteniment de renovables (N1), entre d'altres. 

El Servei municipal d'ocupació SMO participa de diferents plans i programes a partir 
de diversos decrets de convocatòries de subvencions i ajuts per al foment de 
l'ocupació i d'aportació pròpia. I participa del programa de Formació ocupacional 
(FOAP), mitjançant cursos vinculats al Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals on s'estableixen els requisits docents i les homologacions d'espais. El 
curs 2017/18, l'SMO oferia: Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes, 
atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, activitats de 
venda, activitats auxiliars de magatzem, neteja  de superfícies en edificis i locals. 

La creació del Consell de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, com a 
òrgan de participació sectorial, consultiu, d'assessorament i proposta en temes de 
formació  professional i ocupacional a la ciutat, on hi participen els diferents agents 
econòmics i socials, és una eina molt adequada per estudiar els programes de 
formació i la qualificació professional més adients que s'ajustin a les necessitats del 
mercat i una millora de la situació laboral de les persones, pensant en feines 
estables, ben remunerades i amb bones condicions. 

Propostes: 

1. Obrir, al sí del Consell de la FP i Ocupacional, un debat d'anàlisi i proposta 
sobre noves ofertes de Certificats de Professionalitat que es puguin portar a  terme 
des del Servei Municipal d'Ocupació de Girona, diversificant l'oferta a tots els sectors 
econòmics, de manera especial el sector secundari i quaternari, amb coordinació 
amb el CIFO i els agents que també n'ofereixen. 

2. Demanar als diferents agents econòmics i socials (empreses, centres 
educatius, CIFO) la seva col·laboració mitjançant la cessió d'espais i equipaments 
segons requisits dels CP (certificats de professionalitat). 

Fer compatible l'oferta formativa tant per als/les aturats/des com per treballadores i 
treballadors, flexibilitzant els horaris de docència. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, de fet, el punt de 
propostes urgents, que no n’hi ha. I ara ja aniríem a mocions. Sí que hi ha –ho dic per 
recordar– una moció que ha entrat d’urgència, però que anirà en el darrer lloc de les 
mocions. 
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En canvi, sí que s’ha deixat sobre la taula la moció que duia fins ara el número 16, que 
era la de Ciutadans, precisament, i li agraïm perquè ha tingut la deferència, el Grup de 
Ciutadans, atès que el regidor responsable de l’àrea no pot estar aquí present i, per 
tant, tractar l’assumpte que tractava, doncs, que la deixen sobre la taula fins que el 
senyor Alcalà pugui parlar amb vostès. Per tant, els ho agraeixo. 

Llavors, passem ja a la primera de les mocions, la número 13 de l’ordre del dia, que en 
aquest cas és una moció que presenta el Grup Municipal del PSC. I la substanciarà el 
senyor Rodríguez. 

Endavant, senyor Rodríguez, té els cinc minuts. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, moltes gràcies. El novembre del 2016 
es va crear el Consell de la Formació Professional i Ocupacional, com bé saben. I com 
a mínim, entre d’altres, hi havia dos grans objectius: un, adequar l’FP reglada, la que 
es fa en els instituts, i fer-ho intentant veure les necessitats de Girona i de l’àrea 
urbana. Per cert, no sé si estem aconseguint aquest apartat, perquè, com s’ha vist, en 
les propostes que fa el Departament d’Ensenyament de la Generalitat no s’ha posat al 
cim de la taula cap dels temes que hauríem de fer, com ara què se’n farà del Gifre, tot i 
que hi ha informes periodístics. Però el mateix institut no en sabia res. I l’Ermessenda, 
per exemple, com pot créixer a nivell de professional. 
 
Però aquest no és el punt d’avui. L’altre gran objectiu és l’FP ocupacional. De fet, 
aquesta FP ocupacional es porta a cap des de diverses instàncies i la idea d’aquesta 
moció seria planificar i coordinar tot el que s’ofereix a nivell, doncs, d’FP ocupacional. 
Ara, jo en aquest sentit, deixeu-me agrair –i suposo que la regidora d’Ocupació també 
ho farà– la feina que porta a terme l’SMO en aquest sentit. L’SMO treballa en la 
qüestió ocupacional intentant fer ofertes de formació i inserció per als aturats i per als 
treballadors. I jo crec que l’ampliació que es va fer a la plantilla de l’any passat, la 
plantilla d’estructura que es va l’any passat també ha ajudat i facilita el 
desenvolupament i les propostes d’aquests programes d’ocupació. 
Doncs, un d’aquests programes que porten a terme l’SMO i altres instàncies se’n diu 
FOAP, formació ocupacional d’àrees prioritàries, la formació ocupacional. I és intentar 
donar oportunitats de formació i de pràctiques als aturats i als treballadors que vulguin 
o puguin canviar d’activitat. Creiem que val la pena, doncs, des de l’FP, des d’aquest 
consell fer una proposta, diríem, de planificació de quines són les ofertes i coordinar-
les per a uns anys vista. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Concepció Veray. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el vot 
favorable del meu grup a aquesta moció. Jo crec que el regidor Rodríguez ho ha 
explicat molt bé, i tot el que sigui millorar i que sigui, doncs, ampliar en relació amb els 
certificats de formació professional és una bona notícia. Per tant, el meu grup hi 
donarà suport. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. Gracias, Quim 
Rodríguez, por la exposición que hace de esta moción. 

El problema del paro es el que más preocupa en general a los españoles desde hace 
mucho tiempo, por lo tanto, todo lo que hagamos para mejorar esta preocupación será 
bienvenido. 

La formación en sí no es el problema, el problema viene cuando no mejoran las cifras 
del paro y cuando las empresas no encuentran profesionales formados. Es 
fundamental a la hora de establecer los programas a las necesidades del mercado 
laboral la adaptación de los planes formativos. 

En cuanto a la moción que hoy nos presenta, entendemos que a las empresas no se 
les puede pedir únicamente instalaciones y recursos, sino que es imprescindible su 
participación en la elaboración de programas, en el seguimiento y en la evolución de 
las prácticas formativas. Solo haciendo una FP que dé respuesta a las necesidades de 
las empresas garantizarán una rápida adaptación a los puestos de trabajo, a los 
requerimientos, menos tiempo de adaptación a las empresas y una mejora de los 
recursos destinados y de los procesos de aprendizaje y puesta en práctica de los 
conocimientos. 

Tenemos países como Alemania que tienen un sistema de comunicación directa entre 
empresa y formación, lo que permite una conexión prácticamente simultánea y un 
conocimiento en tiempo real de todos los recursos que el trabajador hace servir día a 
día. Son ejemplos a tener en cuenta y a replicar los puntos que son positivos, y 
adaptarlos a nuestra realidad. 

Nuestro grupo municipal les agradecería que en el punto segundo de la propuesta de 
acuerdo se incorpore la participación activa de las empresas u organizaciones 
empresariales para hacer más eficaz el esfuerzo que se pide y mejorar la relación FP-
empresas. 

Por todo lo expuesto, nuestro voto será favorable. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, hem 
mirat el contingut i parla dels certificats de professionalitat, crec que això és el bàsic. 
Explicaré una mica què són perquè s’entengui. De fet, en tot el contingut de la moció 
estem totalment d’acord, vull dir que ja d’entrada, nosaltres ens posicionem a favor.  

A veure, un dels objectius fonamentals del Servei d’Ocupació de Catalunya és millorar 
l’ocupabilitat de les persones en relació amb les necessitats de les empreses, essent 
la millora de la qualificació de les persones el seu eix vertebrador. En aquesta línia, fa 
anys que s’està posant la impartició d’accions formatives adreçades a l’obtenció del 
certificat de professionalitat, aposta que permet en l’actualitat oferir una oferta 
formativa de qualitat mitjançant una xarxa de centres formatius amb infraestructures 
per formar els nous professionals. 

La formació professional per a l’ocupació, un dels subsistemes de formació 
professional, pretén impulsar i estendre la formació entre les empreses i les persones 
treballadores –persones treballadores és tant la persona que en aquest moment té una 
feina com aquella persona treballadora que en aquest moment no té una feina, vull dir, 
tots som treballadors. Ho dic perquè fem servir molt sovint la paraula aturats quan en 
realitat serien persones treballadores que en aquest moment no tenen feina. I que 
respongui a les seves necessitats de qualificació i competitivitat. 

L’expedició de certificats vinculats a aquesta formació és la culminació d’aquest procés 
de millora de la qualificació de les persones. Els avantatges –i els penso enumerar– 
dels certificats de professionalitat per a persones treballadores són que reconeixen i 
acrediten les qualificacions professionals de les persones independentment de com les 
hagin adquirides; serveixen per demostrar que les persones treballadores tenen 
aquelles qualificacions en el moment d’optar al lloc de treball en el qual s’exigeixi una 
qualificació determinada; faciliten l’aprenentatge permanent de tota la ciutadania 
mitjançant una formació modular flexible i accessible, adaptada a cada moment tant 
professional com vital de la persona; permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de 
forma gradual, evitant en gran mesura l’abandonament de les accions formatives 
iniciades; possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les 
qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat, així mateix, ajuden a la 
mobilitat laboral dins l’àmbit europeu; permeten la convalidació parcial en estudis de 
formació professional del sistema educatiu. 

Els certificats també els poden obtenir aquelles persones que el sol·licitin i acreditin 
que tenen els coneixements i capacitats corresponents a totes i cadascuna de les 
unitats de competència que el conformen. No obstant això, si una persona ha assolit 
les capacitats recollides a una o diverses unitats de competència sense arribar a 
completar l’itinerari d’un certificat, pot sol·licitar un document acreditatiu parcial 
acumulable corresponent a les unitats de competència que ha superat. Així es facilita 
l’aprenentatge permanent, flexible i accessible de totes les persones. 
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Evidentment, tenen la seva importància i això…, bé, és un certificat que pot ajudar 
moltíssimes persones. Que a vegades quan un porta una vida laboral i es queda sense 
feina, de vegades va perdut, que no sap si tornarà a trobar feina d’allò seu i potser no 
ha pensat que pot fer altres feines les quals ni se li havien acudit. 

I això és una bona eina, que aquí hem de treballar-hi tots. Nosaltres tenim el Consell 
Municipal de la Formació Professional… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Costa, ha passat ja 
molt, hauria d’acabar, si us plau. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP- Crida per Girona): Bé, en fi, que nosaltres considerem 
que això s’ha de treballar molt i que s’ha d’impulsar, bé, el que ha dit el senyor 
Rodríguez i altres persones. Però que sí que és un tema que s’ha d’estar treballant 
constantment, perquè, a més a més, la societat i el món laboral no són estàtics, són 
vius, la qual cosa vol dir que ens hem d’anar adaptant a totes les noves necessitats 
que constantment van sorgint en el món laboral. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, en primer lloc, 
agrair al regidor Quim Rodríguez les facilitats que ens has ofert, Quim, per poder 
discutir els termes d’aquesta moció i aclarir-nos els dubtes que poguéssim tenir sobre 
aquesta. 

Tal com s’esmenta a la part expositiva de la moció, segons l’informe del mercat de 
treball de Girona del segon semestre del 2017, la taxa d’atur a la ciutat és del 13,01 
per cent. Però, «ailàs», aquesta dada és una dada global de tota la ciutat. Si anem 
acotant una mica més i mirem barri per barri, observem que, per exemple, a Girona 
Est aquesta taxa puja al 39,13 per cent i a Can Gibert, Sant Narcís i Santa Eugènia, un 
21,41 per cent. 

I fent treball transversal, és molt interessant estudiar les dades la UMAT, l’observatori 
de la UMAT exemplifica o podem observar que pot relacionar les dades d’atur amb les 
dades de formació. Doncs, aquests barris on l’atur és més elevat, les dades de 
formació també són més deficitàries. I, carai, en un mercat laboral on cada cop és més 
important la formació, com es reflecteix en els informes que la senyora alcaldessa 
cada cop a l’inici del Ple ens marca i ens indica la importància d’estar formats, és molt 
important la feina que es pugui dur a terme perquè els treballadors puguin assolir una 
formació contínua i, per tant, puguin assolir competències professionals per o bé 
continuar treballant al mateix àmbit o continuar cercant feines en un altre àmbit diferent 
professional. 
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I sens dubte, en aquest punt, el Consell de la Formació Professional i Ocupacional de 
Girona com a òrgan consultiu sobre la formació professional i ocupacional de la ciutat 
és una eina molt adequada, com també ho és –i, evidentment ens alegrem que ho 
sigui– el Servei Municipal d’Ocupació, que durant molts anys ha realitzat plans i 
programes a partir de diversos decrets i convocatòries amb subvencions per a ajut i 
foment de l’ocupació i d’aportació pròpia. 

Per tant, evidentment, no podem estar més d’acord amb les propostes d’aquesta 
moció. En especial, jo voldria remarcar el paper que ha de tenir el Consell de la 
Formació Professional i Ocupacional. Creem òrgans i de vegades no en traiem tot el 
suc que en podríem treure: és la llimona, cal «apretar-la» fort perquè tregui més suc. 
Doncs, «apretem» aquesta eina que es va crear i que em sembla que està o pot estar 
més activa. 

Igualment, considerem rellevant la demanda que ens fa de fer compatible l’oferta 
formativa tant per als aturats com els treballadors, flexibilitat en els horaris de 
docència. Amb la meva experiència en un centre de formació professional, jo trobava 
que aquest era un tema rellevant i li agraeixo que estigui a la part d’acords. 

Perdó, vaig acabant de seguida. 

Bé, doncs, finalment hi afegiríem, que el senyor Quim Rodríguez em sembla, que a 
part de l’SMO caldria tindre presents altres entitats que ja fan aquesta tasca com, per 
exemple, la Fundació Paco Puerto, lligada a Comissions Obreres, o altres entitats que 
fan aquesta formació i que també haurien de tindre tot el suport d’aquest consistori. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde Glòria Plana… 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Sí que és veritat, i ara ho 
estaven dient tots vostès, que en els… –perdó–, aquesta enquesta que parlava vostè, 
senyor Albertí, va estar encarregada per nosaltres mateixos i, per tant, som molt 
conscients de la situació de l’atur que s’està portant a les àrees que tenim a la ciutat 
de Girona. Però no hem de deixar de banda que en els últims cinc anys s’ha produït 
una reducció del 35,38 per cent del total de l’atur. I, per tant –com deia abans a l’inici 
d’aquest Ple l’alcaldessa–, ja acumulem seixanta mesos de descensos, de reducció 
interanual de l’atur registrat. 

Si bé és cert que la recuperació aquesta econòmica no està anant acompanyada d’una 
apujada de sous, i pel que sembla també l’atur el 2019 baixarà al 10 per cent, però 
també és veritat que no anirà acompanyat d’una millora de sous, i amb la qual cosa, 
doncs, hi haurà una…(...) adequadament totes les capes de la població. Així, doncs, 
malgrat la reducció de l’atur, el de llarga durada seguirà sent molt elevat. 
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El mercat laboral pateix canvis importants –això ho deia la regidora Costa– tant des de 
l’aspecte sociològic com des de l’econòmic i el tecnològic. El desenvolupament 
tecnològic i l’economia digital estan fent que molts llocs de treball es transformin i 
estan accelerant també l’aparició de nous perfils professionals que requereixen una 
alta qualificació en robòtica, en programació i en tot allò relacionat amb les matèries 
cientificotècniques. I és en aquest sentit també per on va la moció que presenta el 
Grup del PSC. 

En aquest sentit, doncs, ja –com deia també el regidor Rodríguez– des de l’Ajuntament 
de Girona, des de l’SMO, s’està desenvolupant actuacions ocupacionals per afavorir la 
inserció laboral de les persones joves i està donant suport al foment del seu retorn al 
sistema educatiu també. 

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, concretament des de l’SMO, l’Ajuntament de 
Girona hem impulsat diferents accions estratègiques i, a més a més, per promoure tots 
aquells sectors emergents i innovadors. I això és el que estem fent a través dels 
programes concretament de la FOAP, que estem intentant trobar tots aquells sectors 
productius emergents i el que intentem és formar en aquests sectors concretament. 

Per tant, des de l’Ajuntament, el que volem seguir fent i treballant és fomentar la 
formació ocupacional com a element clau per a la millora de l’ocupabilitat dels 
col·lectius en situació d’atur; incorporar des de la formació d’oferta noves especialitats 
generadores d’ocupació mitjançant l’homologació de nous certificats de professionalitat 
que no es duguin a terme actualment al territori; crear sinergies entre els plans d’estudi 
i les necessitats reals de les empreses del territori, entre les necessitats de les 
empreses i el que s’està fent o el que s’hagi de fer ja sigui a la universitat o en centres 
formatius i de recerca, i definir, amb l’ajuda dels principals actors de la ciutat, un mapa 
de qualificació professional. 

És en aquest sentit, doncs, que aquest Govern el que vol fer, i el que estem 
demostrant en els últims anys, és continuar treballant per generar ocupació i millorar-
ne la qualitat per així promoure la cohesió social i el benestar dels gironins i les 
gironines. 

I ja per acabar, i ja estic: simplement –regidor Rodríguez, si em permet– el que 
demanava el regidor de Ciutadans de la participació de tots els empresaris, jo crec 
que, i ho coneixen molt bé vostès, ja estan inclosos i que participen molt totes les 
empreses de la ciutat de Girona a la Taula d’Ocupació, Empresa i Indústria… 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): … amb la qual cosa jo crec que estaria coberta ja 
aquesta part que vostè demanava, regidor. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Sí, quatre idees molt ràpides. Una, la taula 
aquesta que diu que hi ha els empresaris i sindicats, doncs, en el Consell de la 
Formació Professional exactament igual, hi ha les associacions empresarials, el SOC, 
els sindicats, els centres educatius i el CIFO, el Centre d’Innovació i Formació 
Ocupacional, que és el gran desconegut, malgrat que intentem potenciar-lo, el CIFO, 
que està a Salt. Hem fet ja algunes trobades, va canviar de director, ara hi ha una 
directora, i estan molt disposats a col·laborar amb nosaltres. 

La segona idea, com deia el senyor Albertí, evidentment, s’haurà de fer un treball als 
barris, en aquests barris en què l’atur o els treballadors que estan buscant feina, 
doncs, és més alt. S’hi haurà de fer un treball específic. 

El tercer és que hem de tendir, i per tant, aquests certificats haurien de també pensar-
ho, a feines més estables i més ben pagades si pot ser. Per tant, s’ha d’anar revertint. 
Evidentment, els serveis donen molt de joc a les persones per anar trobant feina, però 
el sector industrial i el quaternari, que alguns preguntaven què és això del quaternari. 
Bé, el quaternari bàsicament serien les noves tecnologies: seria la robòtica, seria la 
informàtica, etcètera, entre d’altres. Si es pot intentar treballar amb el sector secundari, 
crec que podrem tenir treballs més estables i se suposa que més ben pagats. 

I l’últim, aquests CP estan pensats per a la gent gran sobretot, perquè són gent que 
van quedar en el seu moment a l’atur, pensem, per exemple, la construcció, i no saben 
fer altres coses. Llavors, és donar una oportunitat que puguin formar-se, fan pràctiques 
i en teoria es podrien inserir més ràpidament que si no fan res. 

Aquestes són les quatre idees que volia destacar. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Podem passar a 
la votació. Vots a favor de la moció? Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya a favor de la formació per a una millor ocupació. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
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Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
14. Moció que presenten el grup municipal de la CUP-Crida per Girona i ERC-
MES per a la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita 
que intervé al conflicte del Iemen. 
Des de març del 2015 fins al de juliol de 2018, la coalició internacional encapçalada 
per l'Aràbia Saudita que opera a la guerra del Iemen ha dut a terme més de 18.000 
bombardejos amb armes subministrades per diversos països, i ha comès desenes de 
presumptes crims de guerra duent a terme atacs deliberats i indiscriminats contra 
objectius civils, com ara: escoles, hospitals, mesquites, fàbriques, mercats, noces i 
funerals. 

A l'informe d'agost del 2018, el Consell de Drets Humans de l'ONU recomana a  la 
comunitat internacional "abstenir-se de subministrar armes que podrien ser 
utilitzades a la guerra del Iemen" ja totes les parts en el conflicte armat del Iemen 
han comès amb impunitat violacions  greus del dret internacional. 

El cost humà del conflicte del Iemen, en els més de tres anys i mig que dura, ha estat 
qualificat per l'ONU des de març de 2017 com la catàstrofe humanitària  més gran de 
l'actualitat. Segons Nacions Unides, fins a gener de 2018, en el conflicte del Iemen 
havien mort almenys 6.000 civils, més de 50.000 han resultat ferits i hi ha tres 
milions de persones desplaçades internes. D'una població de 29,3 milions de 
persones, més de 22 milions necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves 
necessitats bàsiques, 11 milions en una situació d'extrema necessitat. Una crisi 
exacerbada pel bloqueig marítim imposat per part de la coalició saudita, que 
constitueix una greu infracció del dret internacional humanitari. 

Entre 2015 i 2017, malgrat el risc de ser còmplice de la comissió de crims de dret 
internacional, l'Estat espanyol va exportar armes a l'Aràbia Saudita per valor de 932 
milions d'euros i va autoritzar l'exportació d'armes per valor de 1.235 milions d'euros. 
És necessari que Espanya adopti mesures significatives per sumar-se a la creixent 
llista de països que apliquen ja des de fa mesos mesures restrictives i no autoritzen ni 
exporten armes que es puguin utilitzar en el conflicte del Iemen. 

Acords 

El Plenari de l'Ajuntament de Girona acorda: 
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1. Instar el Govern espanyol a suspendre la transferència d'armes i denegar les 
autoritzacions d'exportacions d'armes a l'Aràbia Saudita que podrien ser utilitzades 
en el conflicte del Iemen, almenys mentre es tingui informació de fonts fiables o 
mentre es mantingui un risc substancial que aquestes es puguin utilitzar per cometre 
o facilitar la comissió de violacions greus del dret internacional dels drets humans o 
del dret internacional humanitari. 

2. Transmetre aquest acord a la Presidència i Vicepresidència del Govern espanyol, 
així com als Ministeris d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Indústria, Comerç 
i Turisme, Defensa, Interior i Hisenda, a més de la Secretària d'Estat de Comerç que 
presideix la Junta Interministerial que regula el comerç d'armes espanyol. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem a la moció que 
porta el número 14, que en aquest cas és presentada pels grup municipals de la CUP-
Crida per Girona i Esquerra – Mes. I ho substanciarà el senyor Terés. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, ens repartirem el temps. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Es repartiran el temps, perfecte. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Doncs, bé, la moció que us hem presentat fa 
referència a un conflicte que és un conflicte oblidat, és el conflicte del Iemen i de la 
intervenció que hi té Aràbia Saudita en aquest conflicte. És un conflicte que ha generat 
22 milions de desplaçats interns. Com que es troba a la situació geogràfica que es 
troba, difícilment aquestes persones poden arribar a tenir la condició de refugiat, com 
bé han tingut alguns dels que han pogut fugir d’altres conflictes com el de Síria, per 
exemple, i que ens és molt més proper i que ha trucat a les portes de la Unió Europea. 
En el cas del Iemen, això no ha estat així. 
I l’Aràbia Saudita ha liderat una coalició que ha fet una intervenció, està fent una 
intervenció militar i, per tant, saltant-se tots els convenis internacionals i intervenint en 
una guerra civil, provocant, doncs, una situació catastròfica, perquè no té un altre 
adjectiu. 

En relació amb aquest fet que ens queda lluny i que ha saltat justament als mitjans pel 
tema del cas Khashoggi, que és un periodista que col·laborava amb la CNN i, per tant, 
occidentalitzat –occidental, vaja–, és el que ens ha cridat l’atenció d’aquest 
comportament anòmal de l’Aràbia Saudita, si no, segurament el conflicte seguirà i no 
n’hi farem cas. 

I l’Aràbia Saudita, doncs, té unes connexions amb l’Estat espanyol que venen de molt 
enrere: alguns havíem sentit a parlar de Manuel Prado y Colón de Carvajal, l’home 
dels negocis del rei, que va acabar a la presó, fins i tot en aquest època de la transició 
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i dels principis de la democràcia va acabar a la presó, i era per uns negocis i unes 
vinculacions entre l’Aràbia Saudita i la casa reial. 

Bé, aquestes connexions venen de molt lluny, estan blindades i protegides per una 
comissió de secrets, i l’Estat espanyol segueix venent armes fins i tot després que el 
Parlament Europeu insti que no sigui així. I els eurodiputats del PSOE i del PP es van 
abstenir, quan fins i tot els dels seus propis partits van votar favorablement a un veto 
de venda d’armes a l’Aràbia Saudita. 

L’Estat espanyol intenta protegir uns acords milionaris d’unes 400 bombes, però també 
d’un possible encàrrec de cinc vaixells. Alguns potser defensaran que això són llocs de 
treball, però l’Estat espanyol ha passat per moltes reconversions industrials de 
diferents sectors, de la línia blanca, de la mineria, del sector naval, i se n’ha sortit 
reconvertint-ho en altres activitats; per tant, també es podria fer amb la indústria militar. 
El criteri, l’argument dels llocs de treball és totalment inassumible. 

I recordem que hi ha una llei, la Llei 54/2007, que prohibeix la venda d’armes en 
països on hi ha violació dels drets humans, i, per tant, és una llei espanyola que el 
mateix Estat espanyol incompleix. 

Per tots aquests motius, el que demanem és això, que s’aturi la venda d’armes a 
l’Aràbia Saudita. 

I ara, en tot cas, passo la paraula al company Toni Granados. 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP- Crida per Girona): Gràcies. Bona tarda a tothom. 
Jo no repetiré el que ja deuen haver llegit vostès a la moció o el que ha explicat el 
company Martí Terés, jo vull explicar que a un mitjà de comunicació una doctora del 
Iemen deia: «El que passa al Iemen importa una rave a tothom.» Importa un rave a 
tothom, la veritat. 

Aquesta moció des de la CUP - Crida per Girona volem que no ens importi un rave, 
demanar solidaritat internacional per al poble del Iemen. Fins ara (...) els bombardejos 
de l’aviació saudita en aquest país han provocat la mort d’un miler de civils ens 
casaments, en funerals, en autobusos escolars, sovint amb bombes d’informació i 
intel·ligència proporcionades pels Estats Units i l’Estat espanyol. 

Però experts en ajuda humanitària destaquen que el Iemen pateix una altra forma de 
guerra que encara és més macabra: una guerra econòmica i acarnissada amb els 
civils que provoca una epidèmia de fam i de proporcions catastròfiques. 

Aràbia Saudita és la responsable en bona part d’aquest caos a la regió. El tractat de 
comerç, com deia el company Terés, sobre el comerç d’armes, ratificat per Espanya el 
2014, prohibeix la venda d’armes a països que podrien utilitzar-la per cometre 
genocidis, crims contra la humanitat i crims de guerra. Al Iemen s’està cometent un 
genocidi, l’Estat espanyol és còmplice d’aquesta barbàrie. Per això és important que 
des dels municipis practiquem solidaritat internacional, si us plau, i fem arribar des 
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d’aquest Ple que els diners dels treballadors i treballadores no volem contribuir a una 
economia armamentística. Per tot això i ben exposat, demanem el vot a afirmatiu a la 
nostra moció. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquesta és 
una moció no sé si dir tipus, marc..., s’està presentant a diferents ajuntaments arrel 
que aquest debat s’ha tingut on s’havia de tenir, que era el Congrés dels Diputats, molt 
concretament a la Comissió de Defensa i allà els partits que la van presentar, en 
aquest cas la CUP, no, perquè no hi és al Congrés dels Diputats, però sí que Esquerra 
Republicana i el PDeCAT no van obtenir els resultats que volien perquè va ser 
rebutjada. Bé, ho traslladen a l’Ajuntament, com és allò que els agrada tant fer. No 
crec que el resultat d’aquí modifiqui el que ha sortit allà, ni que la correlació de forces 
canviï gaire. 

El meu grup votarà en contra de la moció presentada per tres raons. La primera, 
malgrat el senyor Terés ha volgut com «ningunejar-ho», doncs sí, senyor Terés, 
perquè posaria en risc molts llocs de treball i, com li deia, no un diputat del Partit 
Popular, sinó un diputat socialista a la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats 
als seus diputats, als d’Esquerra Republicana, m’agradaria saber com actuarien vostès 
si els astilleros que han de fabricar els cinc navíos als quals vostè ha fet referència no 
estiguessin a Cadis, sinó que estiguessin a Catalunya. Li deia el diputat socialista, jo 
avui li torno a dir, perquè segur que seria molt diferent que amb l’actitud que tenen 
avui. 

Segon, perquè els contractes firmats s’han de complir i perquè la llei i el dret 
internacional que regula aquests contractes s’ha de complir. Ja sabem que vostès se 
les salten sempre, això és evident, vostès quan no li interessa se la salten i, a més, 
diuen que després és fals i que tothom va en contra seva perquè se l’han saltat. Bé, 
doncs el dret internacional s’ha de respectar, els tractats internacionals també i, per 
tant, en aquest cas els contractes firmats amb l’Aràbia Saudita, pel que fa a la venda 
d’armes, també. 

I, per tant, per què advoquem i per què hem insistit i demanem que es treballi? Doncs 
per un reforç dels controls previs i de seguiment posterior que es fa a la venda 
d’armes. Això juntament amb la responsabilitat que s’ha de demostrar respectant, com 
li deia, els contractes firmats, per evitar la inseguretat jurídica que donaria una decisió 
presa de manera unilateral com la que vostès demanen en aquesta moció. 

I que vull recordar una cosa, que vostès no escriuen el país en concret, però diuen que 
hi ha països..., bé, doncs a Europa, Alemanya. Els recordaré que Alemanya supedita 
tota la suspensió de venda d’armes a l’Aràbia Saudita al fet que els altres països 
europeus també ho facin. Per tant, no és veritat que hagi decidit el tancament o la 
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decisió de retirar aquesta venda. I dir-li que en aquest cas hi ha un país 
importantíssim, que hauria de ser el primer de fer el pas, com és el Regne Unit, que 
ven el 27 per cent de les armes o els propis Estats Units, que és un 52. Perquè vostè 
demana a Espanya que representa un 4 per cent d’aquesta venda quan els altres 
països ni els nombra. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, jo els haig de dir que fins 
que no es faci un petit canvi legislatiu que ens atorgui competències en acords 
internacionals, en acords de geoestratègia i en acords de defensa, que ja els dic que 
segons m’han informat no tenen intenció de fer, la veritat és que nosaltres poca cosa 
pintem avui en dia tant en la fabricació i venda de material de defensa com al Iemen. 

Nosaltres tenim opinió sobre aquest tema igual que la tenen vostès, però de veritat 
que vostès creuen, de veritat s’ho creuen, que la meva opinió afectarà el més mínim 
uns contractes que estan en vigor? Jo crec que no, sincerament, hem de ser honestos. 

Els acords i els contractes, ja sé que a vostès no els agrada, però s’han de complir. 
Primera, perquè hi ha interessos econòmics. Segona, perquè hi ha empreses 
espanyoles involucrades. I tercer, per credibilitat. Mirin, aquest país no pot deixar les 
coses a mitges, jo entenc que vostès vulguin contínuament que Espanya caigui en el 
descrèdit, i ho sé perquè tot el que sigui una opinió o una acció diferent a la que vostès 
creuen o defensen no hauria d’estar permès, segons vostès. 

Per altra banda, hi ha alguna empresa gironina que es dediqui al sector en qüestió? I 
la meva pregunta és: què passaria si n’hi hagués tan sols una? Què passaria si una 
decisió com aquesta afectés el benestar i la feina d’aquesta empresa gironina? Què 
passaria si una decisió com aquesta els afectés? La meva pregunta és: serien vostès 
tan contundents avui en aquest Ple? De veritat que ho serien? O són així de valents 
perquè realment no afecten contractes d’empreses gironines? No afecten el seu crèdit, 
no afecten la seva solvència, no afecten la seva reputació, ni tan sols afecten el seu 
personal. Aquesta és una bona pregunta que m’agradaria que si us plau em 
contestessin. 

Mirin, nosaltres ja entenem que el que busquen avui és el descrèdit d’un país al qual 
no estimen, d’un país al qual rebutgen constantment, inclús d’un país al qual no paren 
de menysprear. Se’ns dubte sí que els haig de dir que, vençuts els contractes, 
òbviament s’han d’analitzar amb detall i profunditat dues qüestions. La primera és la 
situació, que el regidor Terés ja n’ha parlat, i la segona són les vinculacions. I 
òbviament s’han de buscar posicions comunes amb els nostres aliats europeus i en 
això estem totalment d’acord. Però, escoltin, ni els contractes, ni els compromisos, ni 
les vinculacions que tenim a dia d’avui es poden bloquejar i tallar sense més, que és el 
que vostès pretenen avui presentant aquesta moció. 
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Mirin, l’afectació i la inseguretat jurídica i la imatge del país es veuria afectada i no 
només pel que fa a la compravenda de material, sinó també en altres sectors que 
nosaltres considerem molt importants, com poden ser l’energia, com pot ser la 
infraestructura –i acabo, alcaldessa–, com pot ser la construcció, com pot ser també la 
tecnologia i molts altres també es veurien afectats. I, per tant, això afectaria 
directament, primera, a la nostra relació amb altres països, segona, afectaria 
directament la nostra població i, tercera, afectaria de manera directa la nostra 
economia. Per tant, nosaltres no votarem aquesta proposta. 

Gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Bé, el que està 
passant al Iemen és molt greu i el patiment de la població civil en aquest país realment 
és molt preocupant. Com vostès ja saben i si no ara els ho explico, quan va haver-hi el 
canvi de govern a Madrid, la ministra de Defensa va paralitzar la venda d’armes a 
Aràbia Saudita. Lamentablement aquesta decisió va haver de ser revocada perquè hi 
havia uns contractes i uns compromisos per part del govern anterior del PP que 
Espanya es veia obligada a complir, hi havia risc de sancions pel no compliment del 
contracte i la pèrdua de molts llocs de treball, que ja s’ha comentat. 

Els socialistes tenim plena confiança en la gestió de la ministra i el compromís que ha 
adoptat tant ella com el president Sánchez de no fer cap nou contracte de venda 
d’armes a l’Aràbia Saudita. I per tant, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Com ha dit el senyor 
Terés, i m’agradaria recordar-los, a l’Estat espanyol hi ha una llei que estableix i 
prohibeix la venda d’armes a països no democràtics i que fomenten activitats no 
democràtiques. El fet que un signi un conveni internacional en contra de la seva pròpia 
legislació, senyora Pujola, el descrèdit se’l guanya ell mateix, perquè està en contra la 
pròpia normativa que aquest propi país ha aprovat venent armes a un país que no és 
democràtic. Pot arrencar els aplaudiments que faci falta, però li diré la veritat, quan un 
infringeix la pròpia llei per firmar un conveni internacional i, com diu vostè, en base 
només als duros o als euros, que és on ho ha reduït tot, realment guanya el descrèdit. 
Aquí no estem parlant de diners, estem parlant de vides, estem parlant de persones 
que es veuen oprimides i que moren arrel d’unes armes que es venen a un país 
democràtic que, per cert, també ha finançat indirectament moviments religiosos que 
hem patit atemptats a la resta d’Europa. I aquesta és la realitat del que hi ha, si un 
conveni internacional que va en contra de la pròpia normativa del propi estat que 
vostès defensen tant i que diuen que ha de ser exemplar, i que ha de guanyar-se la 
credibilitat, el que entristeix és que la credibilitat la perd per si mateix quan van contra 
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el Consell dels Drets Humans de l’ONU, quan van en contra del Parlament Europeu i 
quan van en contra de legislació pròpia. 

Fa molts anys, molts anys, molts anys que gràcies a Déu va canviar el Ministerio de la 
Guerra pel Ministerio de Defensa. I aquest és un principi filosòfic molt important i de 
valors de societat. I per això és important que se’n parli també aquí, no només en el 
Congrés dels Diputats, perquè nosaltres som ciutadans que volem viure en un país i 
manifestem la nostra voluntat de com hem d’entendre que s’ha de viure en aquest 
país. Només faltaria que vingués algú i aquí, a l’àmbit local, no es permetés expressar 
els valors del que defensem. I el que defensarem sempre els grups que votarem a 
favor d’aquesta moció és que no s’ha de vendre armes a països que fomenten encara 
el Ministerio de la Guerra, actituds colonialistes i d’opressió de determinades societats. 
Aquesta és la realitat. Escolti, no, jo defensaré la venda de fragates a Noruega, per mi 
és país democràtic i que té un Ministeri de Defensa i no un Ministeri de la Guerra, 
evidentment que defensaré que hi hagi llocs de treballs per produir aquestes fragates i 
que es venguin a Noruega i que es venguin a qualsevol altre país del món. Aquí el que 
s’està parlant és que s’està venent a països no democràtics i que utilitzen aquestes 
armes no només en contra de la societat que viu allà, sinó de retruc a tots nosaltres. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, per al torn 
final. 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, en resposta a algunes qüestions que han 
sortit. La defensa dels llocs de treball és molt important, evidentment, és un objectiu, 
una preocupació que ens ocupa a molts. Però òbviament no es poden supeditar a la 
defensa dels drets humans. En quina situació queden els drets humans si els anem 
supeditant als interessos del mercat laboral, dels interessos econòmics..., o sigui, en 
quin espai defensarem els drets humans? Només quan no quedi cap altre interès per 
sobre? Els defensarem en situacions que ens quedin, doncs, gairebé literàries? No, els 
drets humans s’han de defensar perquè ens els creiem, perquè hi ha una carta que els 
defensa, perquè l’Estat espanyol ha signat tractats internacionals adherint-s’hi, per 
tant, no es tracta d’una adhesió filosòfica, sinó que es tracta d’una defensa fins a les 
últimes conseqüències. 

I, com deia, l’Estat espanyol ha hagut d’afrontar casos de reconversió industrial en 
molts altres casos i possiblement aquest hauria de ser un objectiu a plantejar-se, no de 
la nit al dia, però sí a mitjà termini de reconvertir la seva indústria militar en indústria 
civil. Aquesta defensa la faríem tant si aquesta indústria està situada a l’altre extrem de 
l’Estat espanyol, com si estigués a les comarques gironines. I des de les entitats que 
s’ha defensat aquesta campanya, que vull recordar que és una campanya d’armes 
sota control, s’ha promogut, per exemple, que la Universitat de Girona incorporés en 
els seus estatuts la renúncia a línies de recerca finançades des dels estaments militars 
i, per tant, això tenia implicacions en el territori. Hi va haver molt de debat en el seu 
moment i no es va acceptar i, per tant, el posicionament era el mateix i tenia 
afectacions en aquest territori. 
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I després, el compliment de la llei. Escolti, la llei que prohibeix la venda d’armament a 
països que no compleixen els drets..., que violen els drets humans, aquesta llei és una 
llei espanyola, per tant, qui està obligat a complir-la és el propi Estat espanyol, no em 
parli del compliment de la llei quan fent aquesta venda d’armes a l’Aràbia Saudita, qui 
està incomplint la llei és el Govern de l’Estat espanyol. I en el Parlament Europeu, li 
vull recordar que els eurodiputats del Partit Popular i del Partit Socialista europeus van 
votar a favor d’aquest vet. Per tant, escoltin, no entenc que dintre del propi partit 
europeu puguin haver-hi posicionaments diferents només supeditats a això, a uns 
interessos econòmics, que és al final el que sembla que acaba manant en aquest món. 

Doncs en tot cas, agrair els vots que hi votaran favorablement i res més. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Queden vint-i-
cinc segons... 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Solament dir una cosa, a mi 
els contractes m’importen un rave, perquè a mi el que m’importa són les persones, la 
vida de les persones. I els vaixells, sí, el treball, feina, els vaixells podrien fer 
transatlàntics o vaixells per a ajuda humanitària on calgui, no vaixells de guerra per fer 
mal. Per ajudar la gent. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
En contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en contra 
dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat 
per un membre, la moció que presenten el Grup municipal de CUP - Crida per Girona i 
Esquerra Republicana - MES per a la suspensió de la venda d’armes espanyoles a la 
coalició saudita que intervé en el conflicte del Iemen. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
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Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Abstenció: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
En contra: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per revocar 
l'acord de ple d'adhesió a la persona de Joan Carles de Borbó i a la monarquia 
espanyola. 

El 28 de novembre de 1975, el ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar per 
unanimitat i dins l'empara de les lleis del Movimiento i el Franquisme l'adhesió de la 
ciutat a la figura de Joan Carles de Borbó i a la monarquia espanyola com a 
successora legítima de la dictadura. Literalment l'acord de ple llegit per l'alcalde de 
Ribot diu: "Os propongo la adopción de los siguientes acuerdos: 

- Expresar a su majestad Don Juan Carlos I con motivo de su proclamación como rey 
de España y exaltación al Trono, la plena adhesión de la Corporación Municipal 
gerundense a la persona y a la monarquia. 

- Expresar, asimismo, al Príncipe Don Felipe de Borbon y de Grecia, Principe de 
Gerona, el afecto y homenaje del Ayuntamiento de Gerona y nuestra ciudad. 

En l'acta del ple d'aquell dia conservada per l'Arxiu de la ciutat hi consta també que 
l'alcalde va acabar el seu discurs amb Visques a la monarquia que van ser respostes 
per aplaudiments. Així mateix en la primera part de l'acte s'explica detalladament que 
la continuïtat de la monarquia borbònica respecte el Franquisme i la substitució d'un 
cap d'Estat dins un mateix marc polític. 

L'acord és clarament fruit d'una corporació municipal antidemocràtica, que no havia 
estat escollida per les urnes i que reflectia unes paraules i una adhesió oficial de la 
ciutat que no era legítima perquè no havia estat mai consultada a la ciutadania. De fet, 
43 anys després d'aquests fets i coincidint amb l'aniversari de la Constitució 
espanyola, a Catalunya la immensa majoria de la gent ja no dóna suport ni a la figura 
de la monarquia espanyola ni tampoc a la Constitució, aprovada fa 40 anys, aquesta sí 
en un referèndum. Les dades del Centre d'Estudi d'Opinió són clares en aquest sentit: 
només un 17% de catalans tornarien a votar-hi a favor i només un 23% dels catalans 
aprova la gestió de la monarquia espanyola. 
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És doncs a partir de la constatació que l'adhesió a la persona i a la institució va ser 
acordada per un ple format a partir de criteris de la dictadura, perquè avui la 
monarquia i les figures de Joan Carles i Felip de Borbó no tenen un aval ni molt menys 
majoritari dins la societat gironina i catalana, perquè en aquest plenari hi ha 22 
regidors i regidores de 25 (un 88%) que han expressat en algun moment la seva 
defensa de la República i perquè en l'últim any la monarquia espanyola s'ha constituït 
en un dels baluards de les agressions als drets humans viscudes a Catalunya ja sigui 
l'1 d'octubre o amb l'existència de presos i preses polítiques que proposem que: 

-El ple de l'Ajuntament de Girona revoqui els acords presos en el ple extraordinari de 
28 de novembre de 1975 en què la ciutat s'adheria a la persona de Joan Carles de 
Borbó i a la institució de la monarquia i reprovi la seva actuació vers els drets humans, 
socials i col·lectius a Catalunya i al conjunt de pobles de l'Estat. 

-Reafirmar el compromís del consistori amb la República catalana com un procés 
obert, inclusiu i de futur per al poble de Catalunya. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la moció número 15, 
que la presenta el Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona i la substanciarà el 
senyor Lluc Salellas. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Bé, vosaltres o 
vostès hauran vist que és una proposta molt senzilla, és una proposta que parla d’un 
acord que va prendre aquest Ple l’any 1975 d’adhesió a la persona de Juan Carlos I de 
Borbón i a la monarquia espanyola. La va prendre en un moment en què aquest Ple 
evidentment no era un ple democràtic, era un ple escollit a partir de les normes d’un 
règim feixista que s’havia imposat a través de les armes l’any 1939 a la població. 
Per tant, el primer que posa en debat aquesta moció és una dicotomia, democràcia 
versus antidemocràcia o en contra de la democràcia, en aquest cas, el franquisme. És 
a dir, un ple que va estar escollir pel franquisme o un ple com aquest, que ha estat 
escollit pels gironins i les gironines. 

La segona qüestió que posa aquí és evidentment un debat sobre model d’estat i si 
hem de ser com a ciutat..., ens hem d’adherir a un model determinat, que és el model 
de la monarquia borbònica i el d’una persona en concret, que és el de Joan Carles de 
Borbó o no. En aquest Ple, en diversos debats que hem tingut el que s’ha vist i ho hem 
constatat en la moció és que hi han vint-i-dos dels vint-i-cinc regidors que han dit que 
el seu model d’estat que preferirien és el d’una república. N’hi han tres que no, que 
són Ciutadans i el PP, però la resta, en els debats que hem tingut, han dit que a nivell 
teòric de model d’estat preferirien una república. 
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Per tant, el que ve a dir aquí és, home, doncs no té sentit que si democràticament ara 
la immensa majoria d’aquest Ple no comparteix una adhesió a un model d’Estat 
monàrquic, doncs revoquem un acord que vam ser, com hem dit abans, en un moment 
en què els gironins i les gironines no havien votat lliurement els seus representants. 

En tercer lloc, hi ha un debat, i acabo, entre passat-present i futur. Una altra dicotomia, 
la monarquia borbònica, sí, significa el passat, perquè és evidentment la institució que 
ha dirigit aquest Estat a nivell del que seria una presidència en els últims quaranta 
anys, quaranta-tres anys, per ser exactes, des que es va morir el dictador, perquè qui 
el va posar va ser el dictador, fins a dia d’avui amb tot un seguit de connotacions –
abans s’ha parlat de l’Aràbia Saudita, de la corrupció podríem parlar, d’un model 
profundament antidemocràtic, d’un model masclista, etcètera– versus un futur que 
nosaltres plantegem que és el d’una ciutat que es lligui als valors de la modernitat i de 
la república. 

Per tant, aquesta per a nosaltres és una moció que parla d’un tema molt concret, que 
és revocar un acord de Ple de 1975 de forma formal, però que el que ve es aquest 
debat, certament, democràcia-antidemocràcia, república versus monarquia i també 
passat versus futur. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Miri, senyor Salellas, se les ha inventat totes. Hi 
ha una cosa que vostè encara que vulgui, ni jo, canviarem, i és la història. Per tant, 
això no és una dicotomia entre democràcia o antidemocràcia, és fins a 1970..., fins a 
quan és? Del 75, eh? Del 1975, dictador viu, mor l’any 75, el 20 de novembre, any 78, 
6 de desembre de l’any 78, referèndum, Constitució espanyola, democràcia, quaranta 
anys. Aquesta és la realitat. Vostè pot explicar moltes coses, pot parlar de dicotomies, 
pot parlar del que vulgui, però el període d’abans del 78, ni vostè ni jo el canviarem. I 
podem compartir que no ens agrada, però no el canviarem. Per tant, la història és la 
història i voler canviar la història d’Espanya, de Catalunya i de la ciutat de Girona a cop 
de moció, no té cap sentit. Punt u. 

Punt dos. Jo no sé si sap que Joan Carles I va abdicar i ja no és rei, això d’entrada. Jo 
crec que hi ha algun moment que vostès obliden. 

Tercer i el més important per mi. Miri, vostè parla de democràcia, democràcia, 
democràcia, s’omplen la boca i llavors resulta que la democràcia la deixen a part, se 
salten les lleis i fan el que volen al marge d’aquesta democràcia que vostès tan 
reclamen. Perquè qui ens garanteix la democràcia? La Constitució espanyola 
referendada el 6 de desembre de 1978. 

Qui ens garanteix –i vaig a l’última dicotomia que deia– la igualtat entre home i dona? 
La Constitució espanyola votada el 6 de desembre de 1978. I qui diu que el model 
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d’estat és el de monarquia parlamentària? La Constitució espanyola votada el 6 de 
desembre de 1978. Per tant, vostè pot dir que no està d’acord amb la monarquia, si ja 
ho sé, si és que jo no li aportaré res nou. Jo sí, vostè no. Fins aquí podem debatre el 
que vulgui, però d’aquí que em digui que treure els títols i els acords de l’Ajuntament 
de l’any 75 hi hagi una dicotomia entre democràcia i antidemocràcia, no, és la història 
de la ciutat. I ni viuran millor ni pitjor, els gironins i les gironines, per la moció que vostè 
presenta avui. Ni vostè, ni els altres partits que defensen la independència i la 
república canviaran d’opinió per un acord de 1975. 

Ara vostès a cada Ple han de fer-nos debatre sobre el que ja sabem, però si ja sabem 
que en aquest plenari hi ha tres partits a favor de la independència i de la república 
catalana i tres partits que no, però si ja ho sabem, si ja ho saben tots els gironins i 
totes les gironines. No valdria més parlar dels temes de Girona d’avui? Vostè ens parla 
de futur? Però si està més preocupat pel passat. Si a vostè només li preocupa el 
passat. Si viu ancorat en el passat i amb aquest rancor, que ja li vaig dir un dia que tan 
jove que és no ho entenc, si vostè va néixer i Franco era mort! Superi, si us plau, 
aquest rancor. I si vol parlar de futur, parlem de futur, d’igualtat, parlem de futur de 
serveis públics, parlem de futur de benestar social, però deixi, deixi de parlar del 
passat i deixi de fer-nos perdre el temps –i així de clar li dic– sobre un debat entre 
monarquia i república, quan tothom ja sap què pensa el seu partit polític, què pensa el 
meu i què pensen la resta de forces polítiques. Nosaltres seguirem defensant la 
monarquia, seguirem defensant el rei... 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): I acabo. I hi ha una frase que diu vostè aquí que 
no és que hi estigui en contra, és que és al contrari del que diu, diu que s’ha constituït 
un dels baluards de les agressions als drets humans viscudes a Catalunya, parlant de 
la monarquia. Al contrari, la monarquia és un dels murs de contenció perquè vostès i 
tots els seus amics no se surtin amb la seva i ens portin el trencament de la 
convivència total d’aquesta ciutat, que cada dia està pitjor per culpa seva. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, senyor Salellas, diuen 
que tothom té un referent per ser el que avui en dia és i la CUP té en Franco. Franco 
és per a vostès el far que tot ho il·lumina. De fet, ningú fa tant per Franco en aquesta 
ciutat com la CUP. Jo suposo que els nostàlgics els ho agrairan. 

A veure, nosaltres coincidim que hi ha aspectes negatius en algunes decisions que es 
van prendre en aquest Ajuntament entre el 39 i el 75, però tot el que es va fer en un 
règim on el vot i la democràcia era poc més que un anhel ha de ser rebutjable? Jo crec 
que no, senyor Salellas. La veritat és que el desenvolupament de la ciutat, la creació 
de barris, la millora urbana van fer que la ciutat s’anés desenvolupant. I jo tinc una 
pregunta, això que presenten vostès avui és l’únic que revocarien d’aquest Ajuntament 
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en trenta-vuit anys de govern no democràtic? Sincerament això és l’únic que vostès 
revocarien? 

Miri, personalment nosaltres no creiem que una adhesió a la monarquia en moments 
com els que es vivien el 75 siguin rebutjables de ple, però per fer segons quines 
afirmacions, senyor Salellas... Gràcies. Per fer segons quines afirmacions, s’ha de 
conèixer una mica què va passar i no veure-ho tot amb els ulls del desembre de 2018. 
Miri, el 75 també hi havia qui no volia rei, senyor Salellas, suposo que ho saben, i a 
més no només des de l’esquerra política. La proclamació feta recolzant el rei, senyor 
Salellas, no era més que una aposta per una transició «paulatina», per una transició 
gradual i una obertura democràtica, a part d’una recerca de consens. Era la garantia 
d’un benestar futur lluny d’imposicions que els gironins ja coneixien, senyor Salellas. 

Miri, el més modern i el més responsable en aquest moment era fer el que es va fer en 
aquell Ple municipal. El rebuig a la figura del rei era encapçalat per certes parts de 
l’esquerra, però també, senyor Salellas, pels vells falangistes i la línia més dura de la 
dictadura, el que va ser anomenat «el búnquer». El discurs del rei, el seu primer 
missatge de la corona, el dia 22 de novembre, va ser el següent, senyor Salellas, i li 
llegiré textualment: «Avui comença una nova etapa de la història d’Espanya, en 
aquesta etapa que hem de recórrer junts s’inicien la pau, el treball i la prosperitat, fruit 
de l’esforç comú i de la decidida voluntat col·lectiva. La monarquia procurarà en tot 
moment mantenir la més estreta relació amb el poble, la institució que personifico 
integra tots els espanyols i avui, en aquesta hora tan transcendental, us convoco 
perquè a tots ens incumbeix per igual el deure de servir Espanya. Que tots entenguin 
amb generositat i altura de mires que el nostre futur es basarà en un efectiu consens 
de concòrdia nacional, desitjo ser capaç d’actuar com un intermediari i un guardià de la 
Constitució i un defensor de la justícia. Protegiré les lleis i vigilaré que siguin 
complides» –i ja acabo alcaldessa–, «la justícia serà la meva guia i seré conscient que 
el servei del poble és la fi que justifica tota la meva funció, el rei ho vol ser de tots a un 
temps i de cadascú en la seva cultura, en la seva història i en la seva tradició.» 

Realment, senyor Salellas, la majoria de gironins no volien un cap d’estat en aquests 
principis d’equació, d’igualtat i democràcia venint d’on veníem l’any 75, la millor 
validació que va tenir el Ple de 1975... 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Ja acabo, alcaldessa. Recordar, van ser els 
resultats del referèndum del 78 ratificat per amplíssima majoria a la Constitució i la 
forma d’estat, senyor Salellas. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Primer de tot dir que nosaltres, el 
Partit dels Socialistes de Catalunya, des de l’origen de la nostra tradició política hem 
sigut republicans i federalistes i avui en dia, a l’últim congrés, seguíem dient que 
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seguirem treballant per impulsar el debat per a la construcció d’una república federal, 
democràtica i social que aplegui el conjunt dels pobles d’Espanya. 

Dit això, la seva moció no parla de república i votarem que no. No hi podem donar 
suport. Vostès ens porten a debat una moció sobre un acord de l’any 1975, pensem 
que aquesta moció..., el Ple d’avui manté una actitud reaccionària, que en cap cas 
aposta per una transformació real de la societat ni aporta cap canvi en positiu. 

Per sort el context polític i social de l’any 75 no té res a veure amb l’actual. En aquells 
moments, com vostès ja saben, estàvem a l’inici d’una transició democràtica, després 
de patir molts anys de dictadura. Podem dir que la transició democràtica va tenir més o 
menys encerts, però el que no podem negar és que es va aconseguir de forma 
pacífica, establir a Espanya un estat de dret i una democràcia parlamentària real i que 
ha funcionat. Des de l’any 75 fins ara el nostre país ha canviat molt i el que cal és 
mirar endavant i presentar propostes de futur mitjançant els instruments democràtics 
que la mateixa Constitució preveu i respectant les majories necessàries per fer canvis 
de tan alt nivell. Els socialistes hem estat implicats positivament en tots els canvis 
institucionals produïts en la història recent en favor de la democràcia. I és en 
l’aprofundiment democràtic de la societat d’avui que ens trobaran treballant fort i en 
positiu. 

Aquesta moció no aporta res de positiu, no parla de república i tampoc aquest seria 
l’espai de debat per a això. I és per això que no donarem suport a la moció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Ribas... (Veus de fons.) Disculpin, disculpin. Sí, la senyora Roca. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres sí que 
donarem suport a la moció. Nosaltres l’entenem com un contínuum que fa més fermes 
les que s’havien presentat i aprovat en aquest mateix Ple demanant considerar l’actual 
representant de la monarquia espanyola persona non grata. De fet i per sort els temps 
canvien i aquesta adhesió a la monarquia avui en el Ple seria impossible. Girona és 
avui una ciutat republicana i la composició del Ple així ho demostra i el resultat de la 
votació de l’1 d’octubre de l’any passat, també. I pensem que no té cap sentit de 
mantenir-la. I no és només aquest canvi ideològic que ha tingut lloc a través dels anys 
de la societat gironina, sinó que, a més, el Ple que va prendre aquesta decisió l’any 
1975 amb l’alcalde De Ribot, un alcalde franquista, era un ajuntament no democràtic 
encara, feia vuit dies només que el dictador havia mort i en aquesta adhesió a la 
monarquia els ciutadans i les ciutadanes de Girona evidentment no van ser 
consultades. 

D’acord, doncs, a revocar aquests acords presos l’any 1975 i sobretot d’acord a 
reafirmar el compromís d’aquest consistori amb la república catalana. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I finalment, ara 
sí, el regidor Ribas. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres entenem 
aquesta moció, a diferència del que s’ha dit, com una confirmació o reafirmació d’una 
idea molt clara de pensament i d’entendre el futur d’aquesta societat, ja no parlem..., jo 
entenc que pot parlar de república catalana, però no parla únicament 
d’independentisme, parla d’un concepte d’entendre que la monarquia ha de 
desaparèixer en si mateixa com a institució que és més hereva d’un passat en el que 
no existia la democratització cultural i, per tant, la gent vivia coaccionada per figures ja 
siguin de caràcter religiós, com de caràcter pròpiament dels reis, aquell sentiment de 
protecció o de submissió que tenien en aquell moment. La societat ha anat 
evolucionant, la societat cada vegada és més crítica, cada vegada sap més, és molt 
més culta i el que entenc és que la igualtat que inclús propugna aquesta Constitució 
desapareix quan es defineix una sola persona per gràcies a no sé què i per raó de 
consanguinitat, que serà rei sempre d’un determinat país. Aquest concepte contradiu 
el propi esperit del que és la igualtat entre les persones. 

Per tant, jo entenc que aquesta moció el que està defensant és un criteri d’entendre el 
futur, però no és només aquí, és que els passaran per la «delantera» les universitats 
de la resta de l’Estat espanyol, que actualment estan fent referèndums i la gent jove, 
que evidentment ja li dic, senyora Veray, ja li dic que no van néixer..., i el senyor Lluc 
no va veure en Franco, ni jo tampoc, però la gent jove el que està dient és que ha 
evolucionat, no sap concebre que hi hagi una figura que és un monarca, entén que les 
societats s’han de dirigir democràticament i que el president s’ha de poder elegir 
democràticament i que no ha de vindre per una raó de sang. És que és un criteri molt 
més senzill. Des de quan perquè on neixes i de qui neixes ets diferent a la resta? Des 
de quan? És una història del passat i que hem de passar pàgina. Que serà part del 
nostre patrimoni? Evidentment, el tindrem allà i tindrem un record, cadascú el tindrà a 
la seva manera, però evidentment si un defensa com a republicà o fins i tot com a 
federalista, o republicà i federalista, entenc que ha de reafirmar contínuament aquesta 
idea. Defugir i dir que no toca la moció és com defugir d’un principi bàsic. 

Aquí el que estem dient és que evidentment Girona vol passar plana d’aquesta part de 
la història, vol deixar-ho com a patrimoni del passat, però vol que avui els regidors 
diguin que el sistema pel que volen ser regits és per una república i no la persistència 
d’aquest caràcter feudalista que jo crec que ve de la monarquia. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bé, aquesta 
moció té molt del que ja han explicat els portaveus del PDeCAT i d’Esquerra 
Republicana, però és evidentment també un exercici de memòria històrica. Em sorprèn 
que el PSC no comparteixi aquest punt bàsic de memòria històrica, que sempre, a 
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més, han intentat en algun moment fer alguna política. Diguéssim que a les cunetes de 
les carreteres encara hi ha moltíssims republicans, moltíssims. No, no, no dic que 
sigui..., dic que vostès n’han intentat fer. Llavors, a mi em sorprèn que quan posem 
una proposta que és intentar dignificar la ciutat, sí, amb un gest simbòlic, però és dir 
que no estem d’acord amb allò que es va decidir en un moment en què no era 
democràtic, aquest Ple, vostès diguin que no. 

Llavors, que diguin que la transició va ser pacífica quan hi van haver 591 morts durant 
la transició, crec que dista molt de la realitat. És un mite que s’ha anat creant, però 
hem de recordar que la transició espanyola va tenir 591 morts, bastants més, per cert, 
que la via eslovena. 

Dit això, a mi m’agradaria... (Veus de fons.) No, no, ho dic... No, això és un fet objectiu, 
jo no dono suport a la via eslovena que ha dit..., però és un fet objectiu, és un fet 
objectiu la transició espanyola té 591 morts. Si em deixen acabar. 

Avui en dia, senyora Veray, ha sortit una enquesta que ho explica, no només que ja hi 
han més espanyols i espanyoles que volen la república que no pas la monarquia, sinó 
també que menys d’un de cada quatre catalans tornaria a votar aquesta Constitució 
espanyola on no només es votava monarquia o república. Per tant, no diguin que la 
gent va votar a favor de la monarquia a la Constitució espanyola, la gent va votar en el 
conjunt el text, però no la monarquia. La monarquia era un dels punts, però no vol dir 
que estiguessin d’acord amb tot el que s’hi deia, només faltaria. I ara avui en dia, a 
Catalunya, aquest text té menys d’un 25 per cent de suport, segons les enquestes. Sí, 
és així, bé, senyora Veray, faci un referèndum, és senzill, però... 

I finalment, senyora Pujola, el discurs que m’ha llegit el podia haver pronunciat 
tranquil·lament..., em diu que el va pronunciar l’any 1939 Francisco Franco i penso que 
el pot haver fet, perquè ni parla de democràcia participativa, ni parla de... (Veus de 
fons.) No, no, a mi, no..., el que els agrada és a vostès que avui... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi’m un segon, senyor 
Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): És que m’estàs tallant tota l’estona... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): És que estan intervenint tota 
l’estona. Evidentment li deixaré una mica més d’estona, uns trenta segons més. I jo els 
demano, si us plau, que deixin que faci la seva intervenció amb tranquil·litat. Gràcies. 
Disculpi, senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): El que estan fent avui, vostès sí, és 
legitimar una decisió que va prendre un ple franquista, vostès l’estan legitimant, és 
així. Si no, votin a favor d’aquesta moció i plantegin un altre dia d’adherir-nos a la 
monarquia espanyola des d’un ple democràtic. Això seria realment demòcrata. Però 
vostès, no, vostès volen fer perviure, els tres grups d’aquí, entenc, prefereixen que 
pervisqui aquell acord que no que avui puguem decidir tots els que volem. 
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Gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, i el vot en contra dels grups municipals 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció que presenta el 
Grup municipal de la CUP - Crida per Girona per revocar l’acord de ple d’adhesió a la 
persona de Joan Carles de Borbó i a la monarquia espanyola. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
En contra: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

16. Moció que presenta el grup municipal de C's per a estudiar la conveniència 
de la millora de les estacions de girocleta, per optimitzar l'ús, la seguretat, la 
coordinació i la xarxa wi-fi a la ciutat de Girona. 
 
S’ha deixat sobre la taula el següent acord:  
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El present i el futur de les ciutats passa per la seva gradual conversió en el que 
s'anomena Smart City. La facilitat de connectar els equips professionals de la ciutat, la 
disponibilitat de xarxes wi-fi, la previsibilitat i programació en l'ús dels recursos públics i 
la seguretat ciutadana són elements que una ciutat "intel·ligent" optimitza i que porta a 
la pràctica de manera ininterrompuda 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. 
 
El pas per a ser una smart city passa per diferents fases i, si bé hem de dir que Girona 
fa anys que ha començat aquest camí, no és menys cert que hem de seguir amb el 
seu desenvolupament. 
 
A la ciutat tenim molts elements que milloren el nostre dia a dia, però si podem citar un 
servei amb clares àrees de millora són les estacions de Girocleta. Les estacions 
pròpiament dites són elements que fan servir dades per a la comunicació de la seva 
informació d'us i disponibilitat als servidors centrals, però considerem que aquests 
punts poden oferir molt més a la ciutat i als usuaris. 
 
En quant a la Girocleta, actualment la ciutat disposa de vint estacions. Aquest és un 
mitjà de transport molt valorat i molt utilitzat entre els gironins i gironines. Les xifres 
van en augment, senyal positiva de que cada vegada és utilitzada per més persones.  
 
Tots som coneixedors de les reclamacions dels usuaris per a l'ampliació dels horaris 
del servei i som conscients també de que l'equip de govern de la ciutat ha ampliat 30 
minuts l'horari d'obertura.  
 
No obstant això, des de Ciutadans creiem que el més òptim seria que l'horari de la 
Girocleta fos de 24 hores al dia i que, per tant, no hi hagués cap franja horària en la 
qual els usuaris no puguin gaudir del servei, sabent que hi pot haver una bona 
predisposició per a fer efectiva aquesta reclamació dels usuaris.  
 
Si analitzem la ubicació de les estacions de Girocleta veiem que s'han anat instal·lant 
a zones on es concentren els nuclis de població, preferentment a les principals vies de 
circulació i als parcs i zones de major trànsit. Per la seva ubicació, aquestes estacions 
poden esdevenir importants punts de transferència de dades que identifiquin variables 
mediambientals, estat de les carreteres i zones de pas, i poden permetre la 
coordinació i connexió constant de vehicles d'emergències (ambulàncies, policia o 
bombers). Un punt addicional seria que les estacions es convertissin en punts 
d'emissió wi-fi per l'ús de ciutadans i de turistes. 
 
Pel que fa a l'operativa de l'ús de la Girocleta, analitzant el procés de recollida de 
bicicleta, podem concloure que el moment de recollida i devolució de la Girocleta pot 
generar algun moment d'indefensió, bé quan treus la tarja de la Girocleta de la cartera, 
bé quan acomodes motxilles o paquets, o bé quan descarregues o carregues el 
vehicle de la zona d'entrega. 
Per poder garantir la seguretat de l'usuari, per evitar qualsevol tipus de desperfecte 
voluntari, i per poder tenir connexió visual amb les diferents zones de la ciutat, 
considerem que la instal·lació de càmeres de seguretat pot ser un aspecte que 
previngui casos de vandalisme, garanteixi la seguretat del ciutadà i ajudi a la 
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visualització de la zona per poder coordinar qualsevol solució d'emergència que es 
pugui produir.  
 
Tenint en compte l'obligat compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, 
de Protecció  de Dades de Caràcter Personal, i la necessitat de sol·licitar autorització 
per part del Ministeri de Foment, de la Subdelegació del Govern, de l'Agència de 
Protecció de Dades i de la Comissió de Garanties de Videovigilància, pensem que és 
important iniciar el més aviat possible aquests tràmits si aquesta moció queda 
aprovada.  
                                                                  
Per tot això exposat, es proposa al ple de la corporació els següents: 
 
PRIMER. - Que es quantifiqui la possibilitat d'instal·lar repetidors wi-fi de darrera 
generació per poder donar millor servei a altres necessitats del personal de 
l'ajuntament, bombers, ambulàncies i els diferents cossos de policia. 
 
SEGON. - Estudiar i valorar la possibilitat de que els nous punts wi-fi ubicats a les 
estacions de Girocleta donin servei inalàmbric a turistes i ciutadans. 
 
TERCER. - Que els tècnics municipals iniciïn l'estudi pertinent per a la òptima ubicació 
i càlcul del cost econòmic per a la instal·lació de càmeres de seguretat en les 
estacions de Girocleta de la ciutat. 
 
QUART. - En cas de que sigui viable la instal·lació dels punts wifi i/o les càmeres de 
seguretat, que es comenci el més aviat possible la tramitació de tots els permisos per 
a començar a instal·lar-les i crear la partida econòmica corresponent en els 
pressupostos del 2019. 
 
MOCIONS URGENTS: 

Moció que presenten els grups municipals de CiU, ERC-MES i CUP-CRIDA PER 
GIRONA donant ple suport a la decisió dels presos polítics d'iniciar una vaga de 
fam en denúncia a l'actuació del Tribunal Constitucional. 

Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Rull, han iniciat 
una vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està 
imposant a l'accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans. 

La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant 
d'en Jordi Turull i d'en Jordi Sànchez com de la resta de presos i exiliats i confirma el 
seu compromís amb la lluita pacífica. 

Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre 
l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb 
arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció 
d'innocència o el dret a un procés judicial amb garanties. 
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El Ple de l'Ajuntament de Girona reitera la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam 
que denuncia les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir 
l'accés al TEDH. Tal com han expressat en Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i 
en Josep Rull aquesta acció pacífica no es fa contra ningú, sinó a favor de remoure 
consciències i voluntats: no es busca cap tracte de favor, ni tan sols una resolució 
positiva dels recursos; sinó demanar que es respectin els seus drets. 

D'acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l'Ajuntament aprovi els 
següents acords: 

PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull, 
Joaquim Forn i Josep Turull, d'iniciar una vaga de fam en denúncia a l'actuació del 
Tribunal Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos 
d'empara presentats pels presos polítics evita l'accés de les seves peticions als 
Tribunals Europeus i Internacionals. 

SEGON.- Donar suport a totes les accions, tant judicials com no judicials, impulsades 
pels nostres presos polítics per tal d'aconseguir que es revisi una presó provisional 
totalment injusta. 

TERCER.- Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d'empara 
presentats pels presos polítics. 

QUART.- Denunciar l'arbitratge general del sistema judicial espanyol i interpel·lar a la 
necessitat que existeixi una estratègia política conjunta de cares als judicis. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia 
Internacional i a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH). I donar trasllat també d'aquesta moció al Tribunal Constitucional. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem, de fet, a la 
darrera de les mocions, que com que és d’urgència, tot i que ja coneixen vostès el text 
que es proposa, saben que es proposa per part del Grup del Govern, d’Esquerra-MES 
i CUP - Crida per Girona, és una moció conjunta, i que en primer lloc caldrà votar, si no 
m’equivoco, la urgència de la procedència de la moció, que la substanciaríem, aquesta 
urgència, senyor Ribas, si els sembla. Breument, molt breument. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo crec que 
el mateix text en si mateix representa la pròpia urgència, és un fet que ha succeït fa 
molt poc i enteníem que tenia la importància i la gravetat per ser analitzada en aquest 
Ple. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si volen afegir més..., perquè hi 
ha temps. No sé si hi ha algun comentari respecte a la urgència? Sí, digui’m, senyor 
Rodríguez. 
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Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): No votarem la urgència, nosaltres. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, cadascú que faci el que 
li sembli convenient. Moltes gràcies. 

Votarem primer la procedència de la urgència.  
Vots a favor de la urgència? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. No voten, no participen de la votació. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la urgència de la moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents.  
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
En contra: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
No participen de la votació: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, s’ha aprovat per 
majoria absoluta la procedència de la urgència. I ara se substanciarà pels tres grups 
també de forma compartida. Han acordat algun ordre? d’acord. Endavant, senyora 
Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP- Crida per Girona): Sí, molt breument per deixar temps 
a..., repartir el temps. Simplement donar el suport d’aquest grup municipal i de tota la 
nostra formació als presos que estan en vaga de fam i a les seves famílies. Fa més 
d’una setmana que estan en aquesta situació i és lamentable que les persones hagin 
d’arribar a aquestes accions extremes per reclamar drets humans, perquè de fet el que 
estan és, això, reclamant drets humans. 

I recordem que s’arriba a aquest punt després que dia rere dia i de manera incansable 
estiguin tirant endavant i hagin esgotat tot altre tipus de mesures, accions, recursos 
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per qüestionar la presó provisional en què es troben injustament i exigir la seva 
llibertat. 

També, en segon lloc, fer incís amb el tema de l’objectiu d’aquesta vaga de fam, que 
és denunciar l’arbitrarietat de la justícia espanyola i les traves concretament que el 
Tribunal Constitucional posa perquè aquests presos i preses puguin accedir a la 
justícia europea a través del Tribunal Europeu de Drets Humans. És important 
recordar això i, a més a més, avui, que és el Dia internacional dels drets humans, cal 
recordar, perquè avui segurament el govern de l’Estat s’omplirà la boca de parlar de 
drets humans i segurament parlarà de drets humans arreu del món, però, en canvi, 
neguen la realitat a casa seva i frenen que aquests presos i preses polítiques puguin 
recórrer al Tribunal de Drets Humans per exigir precisament els seus drets humans. 

Moltes gràcies. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Els quatre presos 
polítics que han començat aquesta vaga de fam ho han fet per posar de manifest les 
traves i la injustícia amb què el Tribunal Constitucional endarrereix ni acceptant-los, ni 
rebutjant-los els seus recursos d’empara perquè el seu cas pugui arribar al Tribunal 
Europeu dels Drets humans. S’han vist forçats a fer-ho perquè què s’ha de fer davant 
de tanta injustícia i de tanta inhumanitat. 

Hem de tenir en compte i recordar sempre que una vaga de fam no és una broma, no 
és una frivolitat, que aquestes persones han pres aquesta decisió, que és molt seriosa, 
una decisió que posa en perill la seva salut, fins i tot podria arribar a posar en perill la 
seva vida. Per tant, tot el nostre suport i el nostre escalf als quatre presos polítics i 
especialment a les seves famílies i als seus amics, per qui aquests dies són sens 
dubte molt dolorosos. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. En nom de tots els 
grups municipals que conformen actualment l’equip de govern, ho faig extensiu a tots i 
cada un d’ells, doncs manifestar el nostre suport per a aquests homes bons, aquests 
homes bons, demòcrates i lliures que s’han vist obligats a prendre una decisió 
realment molt i molt dura, que realment és un crit de demanda, de justícia i d’igualtat. 
Fa un moment parlàvem d’aquests conceptes i deien que aquesta Constitució 
espanyola defensa aquests criteris quan en realitat el que es demostra és que vivim en 
un país on sí que es reuneix d’urgència el Tribunal Constitucional per revocar una 
sentència dictada per ell mateix i per afavorir entitats financeres, però en canvi, no 
resol recursos que el que tracten és un dret fonamental que una persona pugui ser 
lliure quan en realitat està acusada només d’haver defensat el que ella pensava. I això 
és el més greu i això és el que denota que en el país on estem els tribunals no són 
lliures i evidentment imposen un criteri que va molt més enllà del criteri de justícia i 
d’igualtat i de seguretat jurídica que es demanaria. 

Evidentment això fa que tristament estem veient que neixin encara brots de 
determinats grups que parlen de reconquista i de a por ellos, és una demostració clara 
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que en aquest país, si no s’aproven mocions en un ple d’un ajuntament revocant-ne 
altres del passat i no es fa un pas endavant, no aconseguirem canviar. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Per sort, senyor Ribas, sense vostès seguirem 
avançant, sense vostès i la seva independència, no es preocupi, no cal revocar res. 
Miri, amb relació a la moció que ens presenten, en primer lloc, recordar que les 
persones que estan en presó preventiva ho estan acusats de delictes molt greus i, per 
tant, per haver-se saltat la llei i haver-se situat al marge de la democràcia. Crec que 
això no es pot obviar i quan es diu que són homes bons, no en tinc cap dubte amb 
això, ni entraré, ni sortiré. Demòcrates..., quan un és demòcrata accepta les lleis, les 
compleix i les respecta. Quan se situa al marge de la llei, deixa de ser demòcrata. 

Dit això, parlen d’arbitrarietat de la justícia espanyola i que instrueix la causa política 
amb arguments falsos. Com saben, discrepem totalment d’una afirmació com la que 
vostès han escrit. És fals que s’han saltat la llei, és fals que no han respectat la 
Constitució, és fals que cada vegada que un tribunal de justícia els enviava una 
notificació i els avisava del que podia passar en lloc de fer cas es feien fotos i ho 
penjaven a les xarxes i se’n reien de la justícia espanyola i catalana? No, no és fals, tot 
és veritat. Per tant, cada un d’ells era conscient del que estava fent i, per tant, havia de 
ser conscient de les conseqüències que tenien els seus actes. 

Finalment, pel que fa a la decisió presa per aquestes quatre persones de vaga de fam, 
és una decisió totalment personal, que des del meu grup no entrarem a valorar i que 
respectem. Per tant, el que sí que no podem acceptar és que es digui que s’arribi a 
aquest punt per part d’aquestes quatre persones perquè hi hagi arbitrarietat a la 
justícia espanyola, perquè estiguin acusats en fals o perquè algú s’hagi inventat un 
relat. Ningú se l’ha inventat, es van saltar la llei, ells eren conscients que se la 
saltaven, se’n van fins i tot mofar en molts moments i, per tant, saltar-se la llei en 
aquest país, malgrat vostès es pensaven que no, té conseqüències. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo entenc que davant de 
situacions que algú pot considerar que són injustes es puguin emprendre accions que 
busquin repercussió i que busquin imatge. De fet, ho han fet diferents personatges 
històrics, com Gandhi o Bobby Sands, que són referents per a alguns, segons la seva 
ideologia. Persones que han decidit portar les seves reclamacions fins a les últimes 
conseqüències. Jo, sincerament els ho dic, no desitjo sota cap concepte que aquells 
que aquests dies han iniciat una vaga de fam pateixin cap tipus de conseqüència ni 
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física, ni intel·lectual per la seva decisió, que cal recordar que ha sigut personal i 
voluntària. 

Ara bé, iniciar una vaga de fam crec que és una decisió que ha de ser meditada, com 
segur que ho ha estat. Però indicar que no es farà res que posi en perill les seves 
vides o que no tindran cap conseqüència física, això ja denota d’entrada que la vaga 
de fam es duu a terme per estètica de cara a la galeria que no com un compromís 
irrenunciable. De totes maneres, les notícies que es publiquen avui en alguns mitjans 
de comunicació insinuant que hi ha una ingesta d’aliments no sòlids, referma el que els 
acabo de dir, es una intenció més publicitària que no pas de ferma voluntat. 

En qualsevol cas, no són noves, és veritat, no són noves les «intentones» que fan 
vostès de pressionar la justícia, com si aquí els únics empresonats fossin els que 
copen les portades dels diferents mitjans de comunicació, com si la justícia fos lenta 
només per tota la gent que té un cognom català o com si només els encausats pel 
tema en qüestió tinguessin presó preventiva, com si tot es fes per perjudicar els Jordis. 
Aquí hi ha un intent de desacreditar de manera sistemàtica, primer, tota la justícia que 
no resulta favorable a cap de vostès, segona, de menystenir el sistema dia sí, dia 
també, i tercera, de desacreditar els funcionaris públics d’aquesta comunitat 
autònoma. 

Mirin, com a mostra, tenim els regalets, per dir-ho de manera fina, que cada setmana 
algú deixa a les portes del Palau de Justícia de Girona i que casualment, ningú no sap 
com arriben a les instal·lacions, i és que a més a més covards, a més a més, covards. 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Deixin, deixin acabar. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Per altra banda, tenim també 
les vagues parcials que estan fent altres figurants mediàtics, com són alguns 
consellers. Mirin, és surrealista, és que realment és surrealista, si aquests xous que 
munten parlen més del seu oportunisme que no pas del seu compromís. Però vostès 
no se n’adonen que aquesta foto de la comparsa que sortia l’altre dia en els mitjans de 
comunicació dona una imatge més trista que no pas reivindicativa? De veritat que no 
se n’adonen? Mirin... 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Acabo, alcaldessa. Si és que aquest és el resum 
que es toca, (...) a la política catalana, per als independentistes, ni el referèndum és 
referèndum, ni la independència és independència, ni la vaga de fam és vaga de fam. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, gràcies. Quant a la presó provisional, 
els socialistes ja ens hem manifestat públicament suficient, crec, i també haig de dir 
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que desitgem que els tribunals de justícia de l’Estat resolguin diligentment els 
procediments de cadascú. 

Ara bé, no votem perquè ens centrem amb el tema de la vaga de fam. I haig de dir el 
següent: primer, respectem la decisió tant dels que han decidit fer la vaga de fam com 
dels que no ho han fet, parlant dels presos. I segona, com bé han dit diversos 
companys, la vaga de fam és una greu decisió personal que compromet ràpidament la 
salut de les persones que la realitzen i esperem que no passi això. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si volen 
fer algun torn de resposta? 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, moltíssimes gràcies, alcaldessa. És que em sap 
greu, però és que me n’he quedat amb les ganes. És a dir, després de sentir com una 
persona té la capacitat i la fatxenda de poder valorar –valorar– el que senten les 
persones que han decidit fer una vaga de fam, jutjar-les i mofar-se’n,  jo crec que no sé 
si estava en el Ple de l’Ajuntament de Girona o en un míting de Vox. Però la veritat 
sigui dita és que els tics de manca absoluta de democràcia i de respecte amb la gent 
són evidents. 

Soc plenament conscient, senyora Míriam Pujola, que li redacten els discursos i que 
aquest és el paper que sembla ser que ara hagi de fer Ciutadans en aquest Ple a 
l’Ajuntament i el que busca és la confrontació per veure si saltem, si caiem a la 
provocació. Miri, a la política no val tot, però el que segur que no val és la manca de 
respecte envers unes persones que efectivament lliurement han pres aquesta decisió. 
I vostè el que acaba de fer avui aquí supera en escreix aquest límit. I evidentment 
demostra el seu posicionament i també el del seu partit. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Com que veig que encara queda 
aquest minut i mig, que ara ja és un minut, però de fet en faré prou amb menys, la 
veritat és que la defensa que acaben de fer vostès aquí demostra una manca 
d’humanitat tan extraordinària que crec que avergonyiria qualsevol persona honesta 
que els estigués escoltant. Per no parlar que quan donen per fet que ja són culpables, 
perquè ho estan donant per fet prescindint absolutament d’un principi essencial en 
dret, que és el de la presumpció d’innocència, m’estan acreditant que el que realment 
estan fent no és justícia, sinó venjança. L’Estat espanyol està fent venjança amb 
aquesta gent, tenint-los més d’un any ja en presó provisional, més d’un any en presó 
provisional, que és injusta en tots els casos, també en aquests, però en tots els casos. 

I acabo, quan ja culpen i donen per culpables tots aquests homes i dones honestos 
que estan injustament empresonats, estan obviant que la justícia europea, és a dir, 
aquesta que no està sotmesa a la voluntat repressora de l’Estat actual, aquesta 
justícia europea lliure resulta que aquí tothom troba que no, que no han comès delictes 
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tan greus, de fet, que no n’han comès, perquè són lliures de voltar per tot el món, 
excepte de venir aquí. Per tant, també vigilin el que diuen quan diuen que són 
culpables, que han comès delictes, perquè potser que primer s’acrediti, això. I de 
veritat que la manca d’humanitat que han mostrat, sobretot la senyora Pujola, ho he de 
reconèixer, amb les paraules que ha dit parlant de vaga de fam de cara a la galeria 
quan tothom amb una mica de sentit comú sap que el primer dia ja des de la vaga de 
fam se juga amb el risc de la salut de les persones. I figurants mediàtics? Per favor, 
senyora Pujola, la veritat, no puc entendre aquesta falta d’humanitat. Moltes gràcies. 

Passem a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, i els vots en contra del Grup Municipal 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents.  
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
En contra: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
No participen de la votació: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
 
PART DE CONTROL 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a la part de control. 
En primer lloc de donar compte tant de resolucions emeses com d’acords adoptats. 
Disculpin que agafem paper per prendre notes. Digui’m, senyor Salellas. 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, una sola pregunta, hem vist que 
hi ha una petició de modificació d’un projecte per a la plaça Espanya a un arquitecte 
en concret, que entenem que és una petició a un arquitecte privat que s’ha fet, ens 
agradaria saber exactament en quin punt som de la plaça Espanya. És a dir, fa més 
d’un any que vam fer un procés participatiu o gairebé un any, ara no soc concret en 
això, però fa uns quants mesos segur, aquests grups no n’han tingut constància de res 
més, els veïns i les veïnes, tampoc. I, per tant, el que sí que hem vist que s’estan fent 
projectes i modificacions i una opacitat absoluta pel que fa a un projecte que entenem 
que s’hauria d’intentar tirar endavant amb el màxim consens dels grups d’aquest 
plenari. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, hem vist que s’havia fet un 
requeriment al Club Tenis Girona per un enderrocament de runes i llavors el termini 
per resoldre això, s’havia ja esgotat, es va obrir un nou termini d’un mes i en aquest 
dia que som avui ja s’ha esgotat aquest nou mes de termini, per tant, voldríem saber 
en quin punt està, si se’ls ha imposat ja alguna multa, si s’han iniciat o si ho han resolt 
d’alguna manera. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, perquè fa un moment 
que el regidor Alcalà m’ha dit que no se sent en disposició de continuar amb el Ple. Ho 
lamento. I, per tant, senyor Alcalà, passi-ho bé, bon vespre. Gràcies per haver acabat 
d’aguantar i fins aviat, i que es recuperi. Passi-ho bé.  

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): En aquest cas, si realment qui havia 
de respondre aquesta pregunta, que no sé si és el cas, seria el regidor Alcalà, doncs ja 
li demanem que ens ho respongui per escrit. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Hem vist que s’ha aprovat el Pla d’emprenedoria 
municipal 2019-2021 per Junta de Govern i voldríem saber quines són les línies 
mestres i si tindrem l’oportunitat de poder-ne parlar i discutir-ho en el Ple o en algun 
altre espai. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs respecte 
a la plaça Espanya, el regidor Ribas... 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, bé, perquè per la 
proximitat d’afectacions en soc plenament conscient i ho treballem conjuntament amb 
el regidor Alcalà. Efectivament es va fer el procés participatiu i es va encarregar a un 
tècnic extern que redactés la proposta resultant de la voluntat dels veïns. Quan la 
tinguem enquadernada així perquè pugui ser presentada, tant als grups de l’oposició 
com a la resta de veïns, es farà, es presentarà. Jo crec que tal com està tot i tinguem 
els documents serà o bé a finals ara d’any o a principis del vinent, que es podrà fer 
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primer la presentació en Comissió Informativa d’Urbanisme o la farem del projecte 
ferroviari, ja ho veurem, es presentarà i després també es farà l’exposició pública als 
veïns. És el recull del resultat del procés participatiu. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte al requeriment al Club 
de Tenis Girona, efectivament, senyora Pèlach, si li sembla, o ho comprovarem i a 
veure si li podem contestar per escrit. 

I respecte a la pregunta del senyor Poch. Senyora Plana... 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): El Pla d’emprenedoria, en tot cas, quedem un dia i 
els explico a tots els grups, si volen, o a vostè, al regidor Poch. 

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

17. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara precs i preguntes. Sí, 
senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Berloso, 
en el Ple de fa un mes li posàvem sobre la taula la problemàtica que hi havia tant a la 
zona de la biblioteca, la nova biblioteca, les casernes, com la senyora Costa li deia 
també, a la zona de l’estació de l’AVE i a Sant Narcís amb relació a aquest grup de 
menors que semblava que portaven o creaven problemes als veïns. 

Ha passat un mes, vostè no ens ha dit res més, sabem el que va dir en resposta a 
aquest plenari i els veïns segueixen preocupats, segueixen queixant-se, la situació, en 
lloc de resoldre’s, per a ells cada dia va a més. I, per tant, en aquest sentit nosaltres 
avui li volíem demanar si té novetats sobre el tema. Ja sabem que la competència de 
seguretat ciutadana i, per tant, en aquest sentit és dels Mossos d’Esquadra, però a 
nivell d’Ajuntament, doncs si té alguna novetat, què estan fent o què podem fer per 
arribar a resoldre d’una vegada per totes aquesta situació. I sí que demanar-li una 
cosa, que és que la solució o les mesures que es prenguin per solucionar-la no facin 
simplement que ho desplacem a una altra zona de la ciutat, sinó que es doni una 
resposta tant a nivell de seguretat com també a nivell de serveis socials, perquè sigui 
una solució que ens permeti acabar amb aquest fenomen a tota la ciutat de Girona i 
no, com li deia, que ho desplacem d’un barri a l’altre. 

I amb relació a un altre prec, un prec, senyora Madrenas, que li he fet ja en més d’una 
ocasió en altres temes i avui li insisteixo, li prego si us plau que deixi de permetre que 
s’ocupi l’espai públic de la ciutat amb simbologia partidista ideològica com és el que 
està passant amb tot el tema dels llaços grocs a la ciutat. Li demano, si us plau, que 
deixi de polititzar activitats i accions i actes de la ciutat de Girona. 

I ara li demano una altra cosa, i si us plau, no polititzin també els pastorets de la ciutat, 
no els polititzin. El cartell dels pastorets, que surt ben gros amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Girona i el seu escut, per tant, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
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Girona i l’escut és indignant per a aquells que no compartim la seva obsessió per la 
independència i que som catòlics, i ja li dic així de clar, i que som catòlics. Per tant, jo li 
demano, si us plau, que li demani a la companyia dels pastorets que retiri el cartell i 
que en faci un que no ofengui cap gironí i cap gironina. I no li dic que vagi de part de 
l’un o de part de l’altre, simplement neutral, que no ofengui cap gironí i cap gironina. Si 
us plau, no permeti que també es polititzi el Nadal i, en aquest cas, els pastorets. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyor Vázquez. 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nos informan que desde 
septiembre la Policía Local no cobra las horas extras y, en cambio, se les obliga a 
subir a Montilivi para cubrir la seguridad de los partidos de futbol, y también que 
últimamente las nóminas las cobran una semana tarde. Tampoco han cobrado los 
servicios de las ferias, a ver si nos pueden aclarar qué está pasando. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Manuel 
Martín... 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Una pregunta, 
què pensa fer aquest equip davant les queixes dels veïns de Santa Eugènia sobre la 
inseguretat als carrers, als comerços, trapicheos, pandillas de maras, neteja, etcètera. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP):  Gràcies, no sé si el senyor Sastre té inclòs 
el tema..., quan ha parlat dels carrils bicicleta, va cap a Campdorà, cap a Celrà, que 
parlava vostè, si ha inclòs el que estava pressupostat en els pressupostos participats 
que ja van aprovar fa dos anys. Per tant, la pregunta seria saber quan es farà perquè 
els veïns de Campdorà van aportar cinquanta mil euros per un projecte del pont i estan 
dient «i allò no veiem de cap manera la resolució». Saber com està això. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Una pregunta sobre el nou Espai Jove de 
l’esquerra del Ter, saber una mica com està el projecte, si té ja terminis o..., de 
realització. 

I després, bé, el nostre grup municipal també es volia adherir a la petició que hem fet 
quan debatíem el punt 5 que es convoqui la Taula de l’Aigua per poder fer aquest 
exercici de transparència i informar els grups municipals i les entitats sobre com va el 
procés de municipalització. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Primer saber l’estat del mapa socioeconòmic, 
que fa un any i escaig s’havien iniciat els treballs, suposo que a hores d’ara..., el mapa 
socioeconòmic, suposo que a hores d’ara les enquestes ja deuen estar fetes, i saber 
quan es presentaran els resultats. 
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En segon lloc, al febrer de 2018 d’aquest any, vàrem presentar una moció que va sortir 
aprovada per reclamar l’aportació retallada de la Generalitat respecte a les escoles 
bressol. Ens varen comentar que de fet de manera quasi automàtica l’Ajuntament ja 
s’hi volia adherir, més enllà de la moció, per tant, saber com està aquesta qüestió. 

Sobre la convocatòria que ens ha arribat a diferents..., bé, a tots els grups municipals, 
suposo, per fer una reunió per donar explicacions de la compra de pisos, volíem saber 
si s’ha convocat com a Taula del dret a l’habitatge o és una reunió informativa per als 
grups municipals? En cas que fos dels grups municipals, demanaríem també que hi 
hagués la presència de les entitats que sol haver-hi, i institucions que sol haver-hi a la 
Taula pel dret local a l’habitatge. 

I finalment, un prec, tenim diferents preguntes pendents des de fa temps, algunes 
sobre els talls de llum d’octubre, sobre el pla de voreres i volíem fer el prec que hi 
hagués una mica més de celeritat en la resposta de les qüestions dels grups 
municipals. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Un prec, una pregunta. Diversos barris ens comenten que quan van a agafar les 
bicicletes, la Girocleta, per exemple, potser allà al Carme, o la plaça Catalunya, troben 
que a vegades no troben bicicletes. És que, clar, com bé han dit abans que ha anat tan 
bé això de la Girocleta, s’han plantejat comprar més bicicletes? Perquè potser és que 
en falten. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyora Costa. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Al Pont 
Major hi ha dos locals que són de l’Ajuntament, en un s’hi fan activitats, però a l’altre, 
no. I el que preguem..., bé, el prec és que s’aprofiti, si de cas es podria cedir al centre 
cívic perquè faci més activitats. Són dos. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, primer, Endesa, que és un tema 
prou d’avui, ha anunciat que efectuarà talls de llum aquest diumenge, que és un dia 
essencial per al petit comerç del sector centre, el carrer Nou, el carrer Santa Clara i el 
carrer Fontanilles de tres a sis de la tarda inhabilitant, per tant, que aquests comerços 
puguin tenir la llum encesa durant aquestes hores. Hem rebut queixes per part dels 
comerciants del que és el sector centre, del barri del Mercadal, per vejam si 
l’Ajuntament podia intercedir perquè això canviés, perquè evidentment afecta i molt el 
comerç previ a Nadal. 

En segon lloc, un prec que seria que si us plau la conferència de demà que fa 
l’alcaldessa sigui l’última vegada en què s’utilitza la marca de l’Ajuntament, a sis 
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mesos de les eleccions s’envia un mail a tots els treballadors, es fa una cosa 
publicitària de l’Ajuntament quan està clarament enfocada al fet que vostè amb tota la 
legitimitat del món expliqui quin és el seu model, però que no es barregin més les dues 
coses a sis mesos de les eleccions. 

En tercer lloc, una pregunta. Van anunciar per Twitter que la cavalcada dels Reis 
d’enguany tindria un rei per sorteig que podria ser..., o per elecció, no me’n recordo de 
la paraula concreta, podria ser una persona negra per fer de Baltasar. M’agradaria 
saber si el seguici també serà tot de persones negres, que entenc que seria el 
coherent i el lògic a partir d’escollir un rei negre, o si no serà així. 

I finalment, al voltant dels fets del 6 de desembre, tres preguntes perquè l’alcaldessa 
no s’ha solidaritzat públicament amb la més de cinquantena de persones ferides que hi 
va haver aquell dia, dues de les quals van haver de passar la nit a l’hospital a causa de 
la violència policial. (Veus de fons.) Una de les quals l’UCI, sí. La segona, saber si han 
revisat el protocol de la Policia Municipal d’aquell dia perquè ens ha arribat com a 
mínim una queixa d’un menor que va ser..., no em surt la paraula, però va ser agafat, 
posat contra el terra i se li va tapar amb la mà el nas durant la concentració per part de 
dos membres de la Policia Municipal que anaven amb l’armilla municipal. Saber si s’ha 
fet alguna gestió d’aquest tipus. 

I en tercer lloc, saber per què es van cedir les tanques municipals per un dispositiu que 
era dels Mossos d’Esquadra i que, per tant, era per part del Cos dels Mossos 
d’Esquadra qui en tot cas havien de posar les tanques, i no per part de l’Ajuntament. I 
per què es va obligar també comerços del barri de Mercadal a tancar aquell dia. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, amb relació als talls de llum que 
hi han hagut arreu de la ciutat, en primer lloc, una pregunta, l’Ajuntament com a afectat 
ha reclamat a la comercialitzadora compensacions d’algun tipus? Ha reclamat? 

En segon lloc, un prec... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No l’hem entès. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí l’Ajuntament ha reclamat 
compensacions pels talls que també l’han afectat com a Ajuntament, o sigui, vostès 
com a client, podríem dir, ha reclamat a nivell de consum aquesta... (Veus de fons.) 
Doncs saber si han reclamat i, bé, una mica quin és l’estat d’aquesta reclamació. 

I en segon lloc, un prec, que és demanar que ja que té presència en els barris, la 
majoria dels quals afectats pels talls de llum, si pot fer uns serveis especials 
precisament per recollir aquestes reclamacions que l’Ajuntament, doncs, sí que té tots 
els recursos per fer aquestes reclamacions, però no tots els habitants d’aquests barris 
tenen els recursos que exigeix fer una reclamació a Consum d’aquest tipus. I, per tant, 
demanem que facin unes diligències, sessions especials informant els habitants 
d’aquests barris que es faran aquestes sessions per recollir les reclamacions a les 
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seves comercialitzadores i, per tant, demanar compensacions pels múltiples talls de 
llum que s’han vist afectats i les conseqüències que han patit per això. 

En segon lloc, afegir-me a la petició que feia la regidora Paneque. Suposo, quan 
parlava d’aquest mapa socioeconòmic es parlava d’aquell mapa de la pobresa que, en 
el seu moment, no sé si a través d’una moció o com es va aprovar i també en algun 
moment han informat de saber en quin punt està i si tirarà..., bé, si podem saber ja els 
resultats. 

L’altre és també un pla estratègic de comunicació intern, es van pagar deu mil euros 
per aquest motiu i voldríem saber-ne els resultats, quin fruit ha donat això, si s’han 
emprès mesures a partir d’aquest Pla estratègic de comunicació interna. 

També amb relació a la decisió que va prendre el departament de posar un nou institut 
a Sarrià de Ter, el Consell Municipal d’Educació va prendre la decisió de fer un 
comunicat i voldríem saber si han tingut resposta amb relació a aquest comunicat per 
part del Departament d’Ensenyament, donat que sí que han sortit nous comunicats de 
l’Institut Narcís Xifra i d’altres sectors denunciant les afectacions que pot tenir això per 
a la ciutat de Girona. 

També sembla ser que amb uns canvis que hi han hagut a Salt a nivell de contenidors, 
de la ubicació dels contenidors, hi ha uns contenidors a tocar a la Travessia de Santa 
Eugènia, que ara s’omplen molt més ràpid i llavors els veïns demanen si es pot o bé 
dialogar amb l’Ajuntament de Salt per veure si es pot resoldre, o bé incrementar la 
neteja o la recollida en aquests contenidors. 

I l’altre és fa encara no una setmana, crec, vam adquirir un compromís en relació amb 
unes entitats que recollint la moció que s’havia aprovat en aquest Ple sobre el dret a 
vot, ens demanaven, com a mínim, un compromís per part de... (Problema amb el 
micròfon.) Doncs demanar..., nosaltres, diguéssim, sí que ens vam comprometre a 
adquirir aquest..., o sigui, sí que vam adquirir aquest compromís de sumar-nos a 
aquesta..., entenem que el que es podria fer és enviar una carta a totes aquelles 
persones que no tenen dret a vot d’alguna manera manifestant el nostre..., que 
entenem que això és un frau democràtic i lamentant aquesta realitat. I, per tant, 
demanar a veure si el govern també adquireix aquest compromís i, per tant, farà 
realitat aquest enviament de cartes a tota aquesta gent, que malgrat fer molts anys 
que viuen a la nostra ciutat, alguns d’ells, no podran votar a les properes eleccions 
municipals. 

Això és tot. Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, una pregunta, i és amb relació al Pla especial i 
al Pla social de les Pedreres. Voldríem saber en quina situació està, què està fent 
l’Ajuntament en aquests moments, si està executant coses i quina previsió té fins a 
final de legislatura de fer. 
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Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, afegim a la 
petició que li feia la regidora Laia Pèlach, vàrem estar a Font de la Pólvora i per 
especials circumstàncies aquella gent ens ensenyaven molts d’ells els rebuts de 
subministrament energètic pagats però que no tenien subministrament. I llavors a 
l’hora de fer la..., és a dir, a l’hora de fer la petició de per què passava això, els calia 
que l’OIAC fos allà present. Es donava una circumstància tan estranyíssima que algun 
d’ells ens explicava que va trucar a la mateixa comercialitzadora d’electricitat i li vàrem 
preguntar quin barri era la incidència, va dir que era a Font de la Pólvora i li varen 
contestar des de Fecsa Endesa que no existia aquest barri a Girona. Bé, és una 
anomalia que potser val la pena que s’esmenti i que es busqui... 

També afegim a la petició de la reunió que vàrem tenir amb unes entitats que 
fomenten el dret a vot per a tothom que varen sorgir la possibilitat..., no, el compromís 
d’enviar dues comunicacions, una que és bastant urgent, senyora Palau, que era 
urgent perquè el termini acaba el 15 de gener i, per tant, això ja s’hauria de posar ja en 
marxa. I l’altra que es pot fer més d’una manera..., informant que tot i que molts 
ciutadans no tenen aquest dret de vot, sí que nosaltres estem al seu costat en aquest 
tema. 

I finalment també comentar-los que tenim un problema amb les comunicacions que 
rebem de les notificacions telemàtiques. Les peticions se’ns responen des de 
Secretaria dient-nos que hi tenim accés, però les àrees pertinents no envien la 
informació corresponent, no sabem de qui era la responsabilitat,  si és de Secretaria, si 
és de les àrees o senzillament si és la nostra ineptitud a poder obrir aquests 
documents. Potser que valdria la pena que aclarissin aquest tema, perquè és molt 
difícil fer oposició sense tenir la informació. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Dues preguntes. La primera és la carpa del 
circ de la carretera de Barcelona. Sabem que hi han queixes, continuen havent-hi 
queixes dels veïns just de davant, volíem saber si l’Ajuntament és conscient 
d’aquestes queixes i si pensen fer alguna cosa. 

I la segona pregunta és sobre el Pla integral de Sant Narcís. Voldríem saber quins 
calendaris té el govern sobre aquest pla. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Un segon, si us 
plau. Senyor Pujols, sí. 
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Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Referent a la reclamació que s’havia fet al 
Departament d’Ensenyament de les quantitats que eren quantitats que venien amb 
subvencions de la Generalitat, es va fer la reclamació com la resta dels ajuntaments, 
estem parlant, justament ara ho comentàvem, del 12 de febrer d’aquest any, es va fer 
la carta reclamant igual que tots, però que a hores d’ara encara no tenim resposta. Si 
més no, el que faré és consultar-ho, si..., on està el tema, però no en sabem 
actualment cap tipus de resposta. 

Quant al CEM, a la comissió..., bé, municipal d’Educació, vàrem tenir una reunió, en 
aquesta reunió vàrem establir una sèrie de paràmetres que hauríem de proposar al 
propi director d’Ensenyament, això ho hem consensuat amb tots els grups que estan 
aquí a la taula, ens ho heu retornat i ho hem enviat al director. El director ara hem 
quedat que ens diria el més aviat possible una reunió per establir en aquesta reunió 
totes les preguntes que li fèiem i aclarir com està exactament l’institut de Sarrià. 

Paral·lelament, amb l’alcaldessa, la Marta Madrenas, vam fer una visita directament a 
l’Institut Narcís Xifra. En aquesta reunió hi havia tota la comunitat educativa, tant el 
que és Fapac com l’Escola Montjuic, el FEDAC, Balandrau, Carme Auguet... En 
aquestes reunions van sortir diferents qüestions que es van posar a sobre la taula. Ells 
ara estan redactant un document, també, i amb aquest document el que volen és fer 
una cita amb el director d’Ensenyament perquè ens aclareixin conjuntament, diguem-
ne, tots aquests punts que van sortir sobre la taula, des del tema de la segregació, des 
de les adscripcions, etcètera. Tot això ho estem vetllant, però aquest document, que 
ho estan consensuant amb tots els centres i amb Fapac i també hi havia l’associació 
de veïns, encara no ho han acabat de redactar. Així que ho tinguem tot, us ho 
comunicarem. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Si no m’equivoco, hi 
havia tres preguntes. Dues que incumbien l’Àrea de Mobilitat, el carril bici de 
Campdorà, si no és que..., i el tema de la Girocleta i també el tema del Pla especial de 
les Pedreres. Si els sembla demà mateix podem posar-nos en contacte amb les unitats 
corresponents i podem donar resposta a aquestes preguntes. 

Després també hi havia una pregunta referent al mapa socioeconòmic, com saben bé, 
va haver-hi una sèrie d’indicadors del mapa socioeconòmic que costava accedir a les 
dades, vam fer gairebé una relació epistolar amb la Seguretat Social, amb Hisenda, 
perquè en temes de renda ens poguessin donar alguna dada. Ara mateix hi ha algunes 
qüestions que s’han d’acabar de processar, que s’han d’acabar de definir, de manera 
que fins que no hi hagi un producte amb garanties de rigor no el posarem a sobre la 
taula i el posarem en comú. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Palau... 
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Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyora Paneque, 
referent a la convocatòria que, si no m’equivoco malament, és per al dia 18 –ara ho dic 
de memòria–, la idea era fer una reunió informativa amb tots els grups municipals per 
explicar-los com està anant tot el tema de compra d’habitatges, tant des de la compra 
directa com per tempteig i ha estat..., ho sé si ha arribat la convocatòria, però vaig 
donar..., vaig dir que es convoqués la Taula d’Habitatge per a la primera setmana de 
gener. Jo ho feia perquè tinguessin una primera informació i després òbviament a la 
Taula d’Habitatge parlar-ne i donar més informació. Si creuen que s’ha de solapar 
massa, vostès mateixos, jo era perquè tinguessin informació més al dia a dia, 
simplement. O sigui, una era informativa a nivell de grups municipals i després, clar, la 
Taula d’Habitatge que he dit que la convoquin per a la primera setmana de gener, que 
entenc que serà després del 6 de gener. No tinc la data concreta. 

La senyora Costa..., bé, no hi és, però ja li contestaran. Em comentava, és que ho he 
entès així, que hi han espais que no s’utilitzen de l’Ajuntament per fer activitats. Doncs 
tant de bo ens diguin quins, perquè la veritat és que per enquibir activitats que a 
vegades alguna associació o alguna entitat, algun grup de persones a vegades ens 
demanen espai per poder fer alguna petita activitat –a centres cívics, estem parlant– 
ens veiem quasi quasi suant per poder-la enquibir. Per tant, si detecten que en algun 
lloc hi ha un espai que no s’utilitza prou, si m’ho diuen, em faran un favor, perquè crec 
que estan bastant, bastant utilitzats tots els espais, pot ser que en tinguem un que no 
el tinguem tan utilitzat. Si m’ho diuen, endavant. 

El senyor Salellas, la cavalcada. A veure, jo li diria que des del mes de gener de l’any 
pas..., bé, no, d’aquest any. Anava a dir de l’any passat, no, d’aquest any. O sigui, un 
cop finalitzada la cavalcada de 2018 ens vàrem posar..., jo personalment, però com a 
govern ens vàrem posar en contacte amb l’entitat que organitza la cavalcada, vàrem 
parlar del tema del rei negre i va quedar clar que aquest any, amb els criteris que ells 
fan servir, però que aquest any serà una persona de raça negra qui farà de rei. El 
seguici, arriben peticions, però no a nosaltres, a l’entitat, nosaltres hem fet de 
mediadors, per dir alguna cosa, hi ha hagut gent que ha mostrat el seu interès a sortir 
a la cavalcada i es farà..., el seguici, estem parlant ara, i es farà tots els tràmits com es 
fa qualsevol altra persona, s’han apuntat i a mesura que hi hagin espais lliures per 
sortir, òbviament, si són persones de raça negra aniran amb el seguici del rei negre, 
doncs aniran sortint perquè el lògic és que vagin amb el mateix rei. Per tant, anem 
avançant, anem avançant. 

Respecte a la senyora Pèlach i el senyor Albertí, que parlàvem de la reunió que va 
haver-hi fa, crec, una setmana, si no recordo malament, on es va parlar de la moció 
que es va aprovar per majoria aquí al Ple sobre el dret a vot de la gent..., de totes les 
persones que viuen a la nostra ciutat, que jo crec que tots els que estàvem ho tenim 
clar que tothom té dret a una cosa tan bàsica i democràtica com és poder votar. Anem 
adquirint un compromís o..., que es faran diferents accions, unes que com vostè..., 
corren més pressa perquè la data és a 31 de desembre i l’altra ens n’anem una mica 
més enllà, doncs es faran una sèrie d’actuacions informatives de cara a la població per 
saber quins passos han de fer per poder exercir el dret democràtic de votar, altres 
accions formatives, que ja s’estan començant a fer, a la gent d’aquí la casa, que poden 
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atendre els dubtes que aquestes persones puguin venir a expressar els diferents punts 
d’entrada que hi ha l’Ajuntament. I aquella carta informativa que vam dir que 
s’informaria, no sé si s’ha començat a fer, però així es farà. I també aquella on 
reconeixem que ens agradaria que totes les persones de la nostra ciutat tinguessin 
aquest dret tan bàsic que és poder votar en unes eleccions, qualsevol tipus que sigui, 
però que a les properes que hi hagin, que possiblement serà les municipals. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Palau. I 
la senyora Planas... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, senyor 
Vázquez, potser creu realment que vostè cobra set dies després la nòmina de quan els 
ha cobrat sempre? Realment ho pensa? Perquè vostè cobra nòmina, de moment que 
ha dit que els cobra una setmana més tard, vostè els cobra a set dies, abans els 
cobrava el 23 i ara cobra el 29, realment és així? Perquè si és així, m’ho digui perquè 
vostè seria l’únic que cobraria el 23 i ara ha passat el 29. Les nòmines se solen pagar 
sempre entre el 8 i el 29, les nòmines de la casa es paguen a tothom, tothom va a 
l’hora, es fa l’enviament massiu, per tant, no és que un cobri abans i un altre cobri 
després, tothom cobra alhora. Normalment els ingressos es fan entre el 28 i el 29. 
Normalment el que es fa és el 15-16 es tanca la nòmina per llavors poder passar a 
Secretaria i Intervenció per fer els controls que siguin necessaris i per això la Policia 
Local no se li paga el mateix mes que fan les hores. En primer lloc perquè s’ha de 
passar des de l’àrea es passa a Recursos Humans, Recursos Humans ha de mirar 
amb el fitxatge que realment és així i normalment sol ser d’un mes a l’altre que cobren 
les nòmines, com a molt dos mesos després, perquè tanquem el dia 15 per poder fer 
aquest pagament entre el 28 i el 29. I, per tant, aquest és el motiu de les hores extres. 

Pel que fa a la senyora Pèlach, el subministrament d’energia dels talls de llum, 
nosaltres dintre del..., la senyora Pèlach, no, m’ho havia preguntat? Dintre del marc del 
contracte administratiu, el que farem és obrir un expedient, s’obrirà un expedient 
d’incidències, es determinarà els perjudicis, si és que hi han sigut, i obrirem un període 
d’audiència per tal de reclamar tot el que calgui en aquests talls de llum i això des de 
l’àrea jurídica ho estan tramitant i ho estan estudiant. 

I llavors crec que és el senyor Albertí, que ens ha parlat de l’accés a l’expedient, 
veritat? Bé, Secretaria el que fa és tramitar la petició, i llavors, l’accés a l’expedient el 
dona les àrees. Si vostè em concreta realment quin és el problema o, si vol, em ve a 
veure, quedem i encara que sigui anirem a informàtica o on sigui per mirar 
exactament... (Veus de fons.) Quasi tots què? (Veus de fons.) Val, bé, mirem-ho, 
mirem-ho, si aquest és el problema, ho mirem i intentem mirar, esbrinar quin és el 
problema. Jo ara així com així no sabria..., és una cosa molt tècnica, per tant, no li puc 
concretar, però vostè em ve a veure i ens ho mirarem. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Berloso... 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa, Vejam, la senyora 
Veray respecte a la situació que sembla que manifesten que va en augment o que està 
empitjorant a les casernes i a l’espai de l’estació, i que és un problema que hi estem 
treballant, que precisament el dia 27 tenim una reunió, diguem-ne, amb l’associació, 
amb veïns a partir de la promotora o de l’administrador de les finques. Està clar, 
veritablement s’han fet unes accions bastant contundents a la zona principalment de 
l’estació, Sant Narcís, Santa Eugènia i sí que veritablement no fem altra cosa que fan 
un desplaçament. Ara estem estudiant, d’aquí el dia 27 de quina forma podem evitar 
que..., vull dir, ho estan estudiant tant la Policia Municipal com els Mossos d’Esquadra 
com podem evitar aquesta situació que es dona, però hi estem treballant. Precisament 
demà tenim una reunió, amb Interior de la Generalitat i serveis socials de la Generalitat 
i d’aquesta casa i nosaltres per tractar aquests problemes d’aquesta zona, més tornar 
a repassar les intervencions que s’estan fent, diguem-ne, principalment en el barri de 
Santa Eugènia. 

Senyor Martín, també respecte al fet que els veïns es queixen, que tal i qual... Fa 
quinze dies vam tindre una reunió amb la federació..., que s’ha creat una taula per als 
abonats a la federació en substitució de les que teníem parcialment en barris i que el 
dia 14 tenim una reunió i veurem com queda tot això, dir-li que aquí s’ha augmentat, 
hem augmentat el patrullatge, s’ha augmentat, vull dir, dos policies al dematí, dos 
policies a la tarda, tres cotxes a la zona de nit. I quant a l’ocupació, no s’ha tret el 
servei que existia en el moment que jo em vaig fer càrrec de la Policia Municipal, 
continua sent el mateix, per tant, suposo que la seva activitat i la seva acció deu ser la 
mateixa. 

Senyor Salellas, respecte als talls de llum que s’anuncien i tal, sí que a nosaltres ens 
ha arribat. Jo hi estic treballant amb el contacte que tenim d’Endesa, vejam què és el 
que hi ha de cert i vejam, si això és així, de quina manera podem trobar una solució. 
(Veus de fons.) La? (Veus de fons.) D’Endesa? Bé, vull dir, jo el contacte que tinc amb 
Endesa per aquests altres assumptes l’he trucat, aquests dies ha sigut festa, demà hi 
tornarem a insistir, i estem treballant al respecte. No estic dient que no existeixi. 

I després respecte al protocol de la Policia Municipal respecte a aquest menor, 
etcètera, a mi no em consta que hi hagi hagut cap denúncia en aquest sentit, en tot 
cas esbrinaré davant de la policia si hi ha alguna qüestió. En aquest sentit, sí que amb 
la resta, els hospitalitzats, i vostè sap molt bé que en vàrem estar parlant que vàrem 
tindre d’estar a la residència, sí que em va arribar i vàrem fer gestions. En aquest cas, 
no m’ha arribat i ja me n’ocuparé. 

La senyora Pèlach respecte als contenidors de la frontissa. És cert que Salt ara ha 
retirat els seus de la part que és de Salt i sí que s’està donant que la gent d’allà de 
més proximitat als nostres, als de la frontissa, van a abocar allà. Nosaltres hem 
posat..., és avui dilluns? Avui començaven, l’agent ambiental, que estarà 
permanentment voltant per allà a la frontissa a fi de veure quines són les càrregues, 
que evidentment sí que s’estan..., ja ens consta, que algunes s’estan desbordant a fi i 
efecte de veure també els que hi van a abocar, si són de Girona, si són de Salt, amb 
tot el que ens permeti de preguntes. Perquè, està clar, si d’alguna manera nosaltres hi 
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posem la solució, doncs hem solucionat un problema també, que no és del nostre 
ajuntament i que en tot cas, ells..., hem parlat amb el de medi ambient de l’Ajuntament 
de Salt vejam com podem solucionar aquesta situació. 

El senyor Albertí respecte també a aquesta situació que es dona a Font de la Pólvora 
d’aquestes persones que sí que paguen el rebut i que continuen, diguem-ne, patint els 
talls de llum, doncs bé, ens n’estem preocupant, el que passa que el que no s’havia 
aconseguit des de fa..., és històrica aquesta problemàtica especialment el Sector Est, 
però ara per fi amb moltes i diferents reunions que s’han tingut, a mi em consta que 
n’hem fet en aquest moment entre Endesa i la gent de dallò, unes divuit reunions, per 
tant, sí que ens estem preocupant, i veure vejam de quina manera es pot solucionar. 
És cert que sí que s’ha iniciat ja una solució que podria se la definitiva en aquest sentit, 
no que paguin justos per pecadors, que és la nostra preocupació, de sectoritzar les 
línies, s’ha començat ja això, per tant, vol dir que s’acabarà a tot el Sector Est, el que 
porta el seu temps, és evident, i entretant sí que ens ha preocupat aquelles persones 
que tenen de tindre, diguem-ne, respiració assistida i quan hi ha els talls i tot això, 
s’estan fent unes gestions, la regidora Eva Palau també ens fa unes gestions amb 
sanitat vejam qui són els d’aquests..., sí, Seguretat Social, perdó, sanitat..., la 
Seguretat Social també es poden responsabilitzar, estem tractant de trobar una solució 
i, si no, la Seguretat Social no ho soluciona d’una manera ràpida, sí que tinc 
instruccions des d’Alcaldia que busquem una alternativa per nosaltres poder solucionar 
a set famílies o nou famílies, no recordo exactament quines són que es troben en 
aquesta situació, poder-los solucionar aquesta situació. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. La senyora Riera, que 
ara estem analitzant a veure la viabilitat i a quin lloc exacte pot haver-hi un 
emplaçament en el sector..., bé, l’Espai Jove del Ter que s’havia anomenat en el Pla 
de joventut. Si vol, podem quedar un momentet, li comentaré les diferents possibilitats 
que hi han i en especial les problemàtiques que hi han després d’habilitar personal per 
poder-lo tirar endavant, que això és una altra qüestió important al respecte. 

Respecte al circ, sí, és cert que s’han rebut i estem amatents a qualsevol queixa i a 
veure què està succeint, però ens trobem que rebem d’ambdós costats, és a dir, gent 
molt agraïda i alguns que evidentment no han manifestat aquesta preocupació. 
Aquesta gent, es quedarà amb ells, s’intentarà veure què és el que està succeint i 
vincular les queixes i intentar trobar una solució al respecte. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a les 
que se m’han fet a mi directament, n’hi ha una primera petició, de fet, de la senyora 
Veray. No tenia coneixement, no l’havia vist, el cartell d’enguany dels Pastorets, ara 
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l’he pogut veure. No sé si han tingut ocasió de veure’l... Es veuen uns àngels vestits de 
color groc i uns dimonis vermells. I no sé, jo... No sé, estan tenint com uns atacs de 
fòbia al color groc que, la veritat, és que no sé què contestar-li. Al final ens diran que 
prohibim la paleta de colors, el groc perquè... 

Perdonin, i ara seriosament, ara seriosament, escolti, seriosament, han fet sàtira, i això 
entra dins de la llibertat, de la llibertat d’expressió i de la llibertat artística i evidentment 
que jo és que ni se m’acudiria proposar-los que una mostra crítica d’una situació que 
entenen que es produeix d’una determinada manera, doncs que no tinguin la llibertat 
absoluta per poder-se expressar artísticament com els sembli. A mi el que em sembla 
preocupant, de veritat li dic, en aquest cas, és que vostè hagi fet aquesta proposta i 
que realment pensi que un responsable públic té cap mena d’autoritat per intentar 
coartar la llibertat d’una altra persona o d’una entitat. Això sí que m’ha preocupat, 
senyora Veray! (Veus de fons.) No, no estem en un diàleg. Jo continuo. Senyora 
Veray, mai faré cap acte de coerció d’una llibertat exercida per cap persona ni per cap 
entitat, ja li dic. I em preocupa que hi hagi gent que es pensi que un responsable 
públic, no un jutge, no ningú, un responsable públic, que no tenim cap efectivitat (...) 
en aquest tema, hagi de decidir què és i què no ofensiu o què no o..., vaja, és que la 
veritat, em sembla... (Veus de fons.) D’acord, no és un diàleg, senyora Veray. 

En segon lloc, respecte a la conferència aquesta publicitària, segons vostès, que faré 
demà, bé, ja li diran també, com abans amb la senyora Costa, estan tots convidats, jo 
estaré encantada que vinguin a escoltar-me, i després, quan l’hagin escoltat, després 
diguin si efectivament era electoral o no era electoral. El que no, és posar..., en fi, la 
vena abans de la ferida. De veritat, vinguin, jo els convido molt sincerament i que 
puguin venir a escoltar aquesta conferència que els asseguro, i ho veuran i ho 
comprovaran, que en absolut és electoral i, escolti, que falten sis mesos. Ja sé que 
molts estan en mode electoral, nosaltres encara no, perquè falta molt, és que falta 
molt.  

Respecte al pla de comunicació interna, és cert que era aquell pla que els vam explicar 
que estava pensat per millorar o no sé si millorar perquè era molt limitada o molt 
minsa, aquesta és la veritat, i calia que es fes, quasi, no era millorar, sinó que es fes 
comunicació interna amb els recursos humans, amb els treballadors i treballadores de 
la casa. Però el que és cert és que tot just l’estem analitzant, encara no s’ha iniciat res 
d’implementació, estem veient com es pot fer una implementació «paulatina», perquè 
hi han moltíssimes propostes, moltes accions que es podrien fer per dur a terme una 
comunicació de qualitat i encara els he de reconèixer que tenim..., que des de serveis 
tècnics tenen –tenim– tots molta feina i no ens hem pogut posar a l’anàlisi concreta i 
establir quines de les accions començarem a implementar. Però quan tinguem una 
miqueta clar com ho farem, ja els ho explicarem una mica, però encara no ho tenim a 
punt, només l’hem rebut i ens cal encara analitzar-ho tot. Ja ens agradaria anar més 
ràpid, tenen raó vostès, ja ens agradaria anar una mica més ràpid. 

I finalment, crec que només em queda el tema de la solidarització amb les víctimes i 
els afectats, les persones afectades d’aquest 6 de desembre, aquest passat 6 de 
desembre. Jo li confirmo que aquest govern i jo mateixa ens hem preocupat i molt per 
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les persones ferides i afectades, però és cert, és cert, que no vaig fer cap comunicat a 
les xarxes. I per tant, en aquest sentit, miri, ara li agraeixo que m’hagi fet aquesta 
pregunta, perquè a més podrà constar en l’acta del Ple d’aquesta sessió, que 
evidentment lamento, tot el govern, jo crec que tots nosaltres, lamento i lamentem 
moltíssim i evidentment tenen tot el nostre suport, tot el meu suport, totes les persones 
que es van veure afectades en major o menor grau, les persones ferides i les persones 
que van patir moments de tensió i de por i de dificultats, totes les persones que van 
patir aquests moments tan difícils, doncs tenen absolutament tot el meu suport, i ho 
lamento moltíssim. 

Perquè el que, de fet, és cert és que aquell dia no havia d’haver-hi hagut cap ferit, no 
hi hagués hagut d’haver cap ni una persona ferida ni espantada, no tenia d’haver 
passat res de tot això. Perquè si analitzem molt breument aquest passat 6 de 
desembre, a part que per mi el més preocupant són aquestes provocacions constants 
prèvies de la ultradreta, que efectivament tensionen les coses fins a un límit, al meu 
entendre, intolerable en molts casos, avui hem sigut tots nosaltres testimonis d’algunes 
manifestacions que són absolutament inacceptables i que les hem hagut de sentir 
aquí. És a dir, són exemples clars d’aquestes provocacions que diem, que és igual si 
es produeixen aquell dia o el dia abans, però com que és continu, doncs és normal 
trobar certs estats d’ànim en moltes persones, és normal. Però, per altra banda, tot i 
això, i que això és el més greu i això és el que condemno més i això és el que critico i 
això és el que no és acceptable, aquestes actituds ultradretanes amb algunes 
consignes feixistes, etcètera, que són inacceptables. És cert que també he de 
reconèixer i ho faig, que alguns dels membres de la unitat antidisturbis de la nostra 
policia, és cert que van actuar amb un ús clarament desproporcionat de la força, quan 
vam poder veure algunes imatges, encara ens en vam adonar més. I això és cert que 
va ser així i que al meu entendre es van produir extralimitacions d’alguns membres de 
la unitat d’antidisturbis de la nostra policia i que no són acceptables, només faltaria, i 
que són absolutament recriminables i que cal que es depurin responsabilitats i, si no 
es fa, li asseguro que serà exigit, tal com ja vaig fer saber a qui ho havia de saber 
aquell mateix vespre, i vaig posar de manifest el meu disgust i la meva preocupació 
com a alcaldessa de Girona a qui ho havia de fer. 

I, senyor Salellas, també aprofito per comunicar-li, perquè després em van dir..., 
perquè jo no miro xarxes, jo deixo anar el comentari i no me miro les xarxes perquè a 
vegades crec que és més sa, almenys per a mi és més sa. Llavors em van dir que 
havia fet vostè concretament un comentari, doncs que sàpiga que jo vaig fer aquesta 
mateixa condemna a la ràdio pública de Catalunya, en menys de vint-i-quatre, i això ho 
vaig dir públicament a Catalunya Ràdio. Ho dic perquè no és cert que jo no digués res. 
En fi, bé, ja li ensenyaré. Sí, d’acord, jo els prego..., jo mai, mai, els interrompo, mai, jo 
els demano que em deixin acabar la meva exposició, si us plau. 

I, per altra banda, hi havia una contramanifestació, una contramanifestació que, de fet, 
estava convocada per grups antifeixistes, d’acord? Jo no sé si vostès hi són o no pel 
mig o no, no en tinc ni idea, m’és igual. En tot cas, un nou aliat en la lluita per la 
independència? Doncs a mi em sembla molt bé, no tinc cap problema, vull dir que si 
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d’altres grups s’alien en la lluita per la independència, doncs a mi em sembla molt bé, 
són molt benvinguts. 

Ara, també he de dir públicament que hem arribat fins aquí amb un procés molt 
complicat, vostès ho saben perfectament, tots n’hem format part, que la gent ha fet 
possible que s’arribi fins a on s’hagi arribat. I el que és cert és que crec que la 
immensa majoria de les persones que formem part d’aquest procés cap a la 
independència, crec, ho dic sincerament, espero coincidir amb tots vostès, que 
considerem valor ineludible d’aquesta lluita el pacifisme i la civilitat. Que això en cap 
cas, i ho dic aquí i públicament, que això en cap cas és incompatible amb una lluita 
intensa i en què puguin haver-hi tensions i que es pugui anar al carrer i que es puguin 
fer moltes coses i moltes accions amb enginy i amb intel·ligència, però al meu 
entendre crec que és majoritari que sense violència i sense agressivitats. I crec que 
això és majoritari. I jo el que vaig fer també va ser també dir això, i vaig dir les dues 
coses, que no és en absolut acceptable aquella actuació d’alguns membres dels 
cossos policials, perquè a sobre són professionals i s’han de mantenir molt més freds 
que potser un ciutadà normal, és veritat, ells han de mantenir molt més la calma i 
seguir uns protocols concrets, però que aquests..., algunes, poquíssimes, persones 
d’aquests grups antifeixistes o, no sé, antisistema, alguns, poquíssims, que van anar 
allà i que no vol dir que vagin lligats amb la causa per la independència, perquè no té 
perquè ser així, hi han antifeixistes que no són independentistes, per tant, no ha d’anar 
lligat, i jo no he de donar per fet que anava lligat aquell dia, i no ho penso fer, perquè 
no en tinc ni idea, per tant, és cert que si algunes persones d’aquestes de forma..., no 
sé, es volen introduir en aquest moviment, al meu entendre s’han d’aïllar i s’han 
d’expulsar i això i ho dit i ho he dit públicament i ho segueixo pensant així. 

Per tant, lamento moltíssim els ferits, ojalá no hi haguessin sigut mai, jo crec que tots 
ho lamentem, la policia haurà de prendre decisions, és cert, si no, les pensem 
demanar des d’aquí, les pensem demanar per les extralimitacions, i jo ho veig així. 

I, per altra banda, també entenc que al meu entendre aquest moviment hauria de 
trobar fórmules imaginatives i enginyoses, primer, per expulsar algunes persones 
violentes que igual es volen ajuntar a aquest moviment, que no ho ha sigut mai i que 
desconeixem quina voluntat tenen aquestes persones, i això no vol dir no fer front al 
feixisme. Perquè –acabo– sí que és veritat que he de reconèixer, senyora Pèlach, que 
de veritat que un tuit que va fer vostè, que me l’han ensenyat, jo no tinc paraules de la 
vergonya que vostè coneixent-me hagi fet un tuit, ull, citant una notícia sobre la 
detenció..., anava a dir el senyor..., no, de Carlos García Julia, que és un dels 
falangistes responsables de la matança d’Atocha del 77, tuitejant això, sobre la 
detenció d’aquest senyor, diu: «Aquesta gent són el que l’alcaldessa de Girona diu que 
hem de deixar passejar per Girona.» Jo, senyora Pèlach, me n’avergonyeixo moltíssim 
que vostè hagi estat capaç de fer una demagògia, i a sobre coneixent-me, que m’hagi 
insultat, em sento absolutament insultada per aquest tuit vergonyós i vergonyant, que 
entre patriotes que creia que lluitàvem pel mateix pugui atacar així amb aquesta, de 
veritat, actitud tan vergonyant cap a mi. Li dic de veritat. És que em va sorprendre, 
quan m’ho van ensenyar, vaig haver de mirar dues vegades, perquè no em creia que 
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vostè podia haver fet aquest tuit. En fi, el va fer. No, moltes... (Veus de fons.) No, 
doncs les que no hagin estat respostes, ja els les contestarem per escrit. 

Moltes gràcies. 

I dit això, quan són les nou i quaranta minuts del vespre s’aixeca la sessió per ordre de 
la Presidència i s’estén la present acta de la qual el secretari general en dona fe.  
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