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SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE L’11 DE JULIOL DE 2016. 

A la ciutat de Girona, a les sis i cinc minuts de la tarda del dia 11 de juliol de 2016, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la presidència de 
l’alcaldessa-presidenta, Sra. Marta Madrenas Mir, amb l’assistència dels regidors i 
regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió ordinària.  

ASSISTENTS: 

ALCALDESSA-PRESIDENTA 

Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SR. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SR. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 

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

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

SRA. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 

SR. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 

SRA. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 

SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 
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SR. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 

SR. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 

SRA. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 

SR. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 

SRA. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 

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

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Hola, molt bona tarda. Aquest Ple 
ordinari del mes de juliol..., en primer lloc, crec que tenen tots vostès aquest llibre que 
vam publicar ara fa molt poc, és un llibre que crec que ens n’hem de sentir tots satisfets i 
orgullosos; parla sobre una època que va acabar sent molt convulsa i parla dels alcaldes 
que en aquella època van dirigir la ciutat. I, bé, que tenia molt d’interès a destacar-ho, 
perquè ens sembla que és una obra molt interessant, a més, duta a terme per un jove 
talent, historiador, que es promociona des de les administracions públiques, aquest talent 
i, per tant, és important destacar-ho. 

_____________________________________________________________________ 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 

Aprovació de les actes del Ple ordinari 9 de maig de 2016, ple extraordinari 30 de maig 
de 2016 i ple ordinari 9 de juny de 2016. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

* Decret de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2016 relatiu a acceptar la distinció del   
Premi   d'Europa   de   l'Assamblea   Parlamentària   del   Consell   d'Europaatorgada a la 
ciutat de Girona. 

4. RATIFICACIONS. 

* Decret de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2016 relatiu a aprovació del projecte 
Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial, amb les dues 
operacions associades, per a la participació en el Projecte d'especialització i 
competitivitat  territorial  (PECT),  emmarcat  en  la  RIC3CAT  i  en  el  Programa operatiu   
FEDER   Catalunya   2014-20120,   per   la   seva   presentació   a   les convocatòries  de  
la  Diputació  de  Girona  i  del  Departament  de  Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  27  de  juny  de  2016  relatiu  a  aprovació  de  la 
memòria descriptiva de les operacions del projecte PECT Indústries culturals i creatives  
de  Girona  i  el  seu  entorn  territorial  aprovades  per  decret  d'alcaldia  (Proposta  
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2016016403)  i  de  la  modificació  de  la  carta  de  compromís  de participació en el  
PECT de Cultura de la Diputació de Girona. 

Comissió Informativa d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat 

5. Ratificar  l'establiment  del  Servei  Municipal  d'Ocupació  i  aprovar  el  reglament de 
funcionament i el projecte d'establiment del servei. 

6. Esmenar  l'article  24  del  Reglament  de  Polítiques  Municipals  d'Igualtat  de 
Gènere, referit a numeració de l'articulat del ROM.  

7. Aprovar  el  canvi  de  denominació  del  Consell  Municipal  de  Lesbianes,  Gais, 
Transsexuals  i  Bisexuals,  per  a  la  defensa  i  promulgació  dels  seus  drets  i deures i 
de les seves activitats. 

Comissió  Informativa  de  Promoció  Econòmica,  Desenvolupament  Local  i 
Turisme 

8. Aprovar un tarifat complementari de billet obert en el servei de mini tren turístic a la 
ciutat de Girona. 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

9. Aprovar la pròrroga dels servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal. 

10. Aprovar l'actualització de l'organigrama general de l'Ajuntament de Girona i els 
organigrames de les vuit àrees de govern. 

11. Afectar  al  domini  públic  l'immoble  situat  a  la  Plaça  de  la  Catedral,  núm.  2, 
anomenat Casa Pastors, i assignació a l'Àrea de Cultura per tal de destinar-loa  
finalitats  de  caràcter  cultural  relacionades  amb  la  creació  del  futur  Museu d'Art 
Modern i Contemporani.  

12. Aprovar la mutació demanial subjectiva a favor de la Universitat de Girona del tram   
del   carrer   Ma.   Aurèlia   Capmany   al   seu   pas   per   les   instal·lacions universitàries  
en  una  superfície  de  3.786  m2  compresa  entre  el  carrer  Lluís Santaló i Sors per la 
banda nord i el carrer Universitat de Girona per la banda sud. 

13. Lloguer a la Universitat de Girona de dos locals a la Plaça Jordi de Sant Jordi de  
superfície  329,03  m2  i  302,20  m2  per  destinar-los  a  local  social  per  a  la gent gran i 
per altres entitats socials de la zona del Barri del Mercadal. 

14. Modificar  les  prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja 
establert amb la "Fundació Mas Xirgu". 

15. Modificar  les  prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja 
establert amb l'empresa "Eulen. SA.". 

16. Modificació  de  l'annex  3  (llistats  de  subrogació  de  personal)  del  plec  de 
prescripcions  tècniques  regulador  de  la  contractació  dels  serveis  de  netegesd'edificis  i  
dependències  municipals  en  el  que  es  refereix  als  LOTS  4  i  7  i ampliació del termini 
per presentar les ofertes en els LOTS 4 i 7.  

Comissió Informativa de Cultura 

17. Establiment del servei públic de bucs d'assaig de l'Espai Marfà. 

Comissió Informativa d'Educació i Esports 

18. Resoldre la denominació específica d'un centre d'educació infantil i primària de la 
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ciutat. 

PROPOSTES URGENTS 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

19.1 Modificar el punt dispositiu quart de l'acord del Ple de 29 de juny de 2016. 

19.2 Adhesió Conveni Diputació de Girona - Generalitat de Catalunya en relació al pla 
extraordinari d'assistència financera local 2016. 

19.3 Aprovació de les festes locals per a l'any 2017 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

20. Moció que presenta l'AMPA de l'escola Montfalgars per defensar el projecte de la 
biblioteca Montfollet. 

21. Moció  que  presenta  el  "Centre  de  recursos  per  la  Pau  i  la  Solidaritat"  per  la 
derogació   del   Reial   Decret   1004/2015   que   regula   el   procediment   per 
l'adquisició de la nacionalitat espanyola. 

22. Moció  que  presenta  el  "Centre  de  recursos  per  la  pau  i  la  solidaritat"  per 
declarar el municipi de Girona zona lliure de paradisos fiscals. 

MOCIONS 

23. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  Esquerra  Republicana  de  Catalunya 
(ERC-MES)  per  potenciar  la  participació  dels  joves  gironins  en  les  decisions 
ciutadanes. 

24. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans per l'acceleració d'adaptació 
d'espais públics a les necessitats de persones amb discapacitat. 

25. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-Crida per Girona per a la creació d'una 
comissió municipal sobre el procés constituent. 

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 2016008239 a la número 
2016010233, des de 1 de juny de 2016 fins a 30 de juny de 2016. 

DACIÓ  DE  COMPTE  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local  per 
delegació  de  l'Alcalde  president  de  la  Corporació  de  conformitat  amb  el  que 
disposa  l'article  42  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, 
de data 3 de juny de 2016 (ordinària), 10 de juny de 2016 (ordinària), 17 de juny de 
2016 (ordinària), i 23 de juny de 2016 (ordinària). 

PRECS I PREGUNTES 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al primer punt de l’ordre 
del dia, que és l’aprovació de les actes del Ple ordinari de 9 de maig, així com 
l’extraordinari de 30 de maig i l’ordinari de 9 de juny. No hem rebut cap proposta 
d’esmena, per tant, que si ningú diu el contrari... Sí? 
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Doncs quedarien aprovades, si ningú diu el contrari. Perfecte. 

 
VOTACIÓ 
Sotmeses a votació, les actes s’aproven per unanimitat.  
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres 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. 
 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Informe de Presidència. Tenim aquí ja en aquest cas..., crec que tots tenen... Carai... 
Tots tenen a sobre la seva taula l’informe de l’Observatori. (Veus de fons.) No? Bé, hi 
havia de ser perquè s’havia demanat expressament i semblava que hi havia de ser. Ara 
el buscarem, si no, els el farem arribar, perquè havia de ser així. De totes formes, saben 
vostès que des que vam entrar al Govern fa cinc anys, doncs, havíem mantingut que era 
molt important donar comptes, donar comptes a la ciutadania i, per tant, a aquest Ple, de 
com estava la situació de l’ocupació a la ciutat de Girona, tot i que en aquells moments 
era molt més complicada i ara potser a vegades és una miqueta més senzilla d’explicar. 
Però efectivament aquest mes de juny es torna a reduir la taxa de l’atur. A finals del mes 
de juny hi havia a la ciutat de Girona 5.504 persones en situació d’atur, per tant, és el 
vuitè any consecutiu que es produeix la reducció del nombre de persones aturades entre 
els mesos de maig i juny a la ciutat. Veuran vostès també els gràfics. És important dir 
també que són les dades més interessants, fer les comparatives interanuals, és a dir, 
com estàvem al juny de l’any anterior; en aquest cas, suposa una disminució de 548 
persones aturades, per tant, més d’un 9 per cent de reducció d’atur. En global, és 
important destacar que la ciutat porta trenta-un mesos consecutius de reducció 
interanual de l’atur registrat. Estem amb molt poca diferència..., amb quaranta «i pico» 
persones de diferència –de nombre de persones de diferència– a les xifres de 2009, per 
tant, l’evolució l’hem de considerar molt positiva. La reducció respecte al mes anterior és 
de dues-centes persones, tot i que sempre diguem que l’interessant és veure la 
disminució interanual, perquè si no pot ser de conjuntura. I sí que en aquest cas destacar 
que on hi ha més reducció..., disculpin, anual –interanual–, tenint en compte la durada de 
la demanda i, per tant, del temps que fa que s’està en la situació d’atur, doncs destacar 
que especialment s’ha reduït –i de forma molt més significativa que els altres segments– 
els ciutadans, ciutadanes, que porten més de dotze mesos i, per tant, i més de vint-i-
quatre mesos en situació d’atur. I això és bona notícia, perquè vostès saben que són els 
col·lectius amb més dificultats d’inserció, més vulnerables, que tenen a càrrec seu 
famílies i, per tant, normalment en situació més fràgil i per nosaltres és molt important 
destacar que precisament aquest segment de la ciutadania és la que s’està reduint d’una 
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forma més important i això és destacable, tot i que conforma el gruix de les persones en 
atur i han de continuar sent la nostra preocupació més especial, perquè efectivament 
solen ser les persones més fràgils. 

Bé, quant al número de persones afiliades, que també és important destacar-lo, no el 
número de contractes, que això pot portar lloc a confusió, perquè a vegades poden ser 
contractes curts o temporals i, per tant, això podria donar lloc a confusió, en canvi, el que 
no dóna lloc a confusió és comprovar les persones que estan afiliades cada mes a la 
Seguretat Social, perquè sabem cada mes les persones que estan amb un contracte de 
treball. Enguany, aquest mes de maig, va tornar a augmentar, poquet, perquè és cert 
que a l’abril havia augmentat moltíssim, però ha tornat a augmentar, per tant, no només 
estem amb menys persones aturades, sinó alhora també hi ha més persones afiliades a 
la Seguretat Social i, per tant, és feina de creació de llocs de treball. I si de cas ho 
deixaríem aquí, perquè tenen aquí l’informe que poden anar consultant i si mai tenen 
algun dubte, doncs se’ls resoldria tan punt el plantegessin. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

 * Sentència núm. 11, de 15 de gener de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 356/2015, 
interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 20 de juliol de 2015,  
pel  que  es  va  desestimar  el  recurs  de  reposició  formulat  contra  la Providència   
de   constrenyiment   de   data   27   de   maig   de   2015,   relativa   al cobrament d'una 
sanció per infracció de trànsit. 

 * Sentència núm. 209, de 24 de febrer de 2016, del Tribunal Superior de Justícia 
de  Catalunya,  Sala  del  Contenciós  Administratiu,  Secció  Primera,  que  estima 
parcialment el recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència núm. 56, de 6 de març 
de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, en virtut  de  la  
que  es  va  desestimar  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 424/2014, 
interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 5 de novembre de 
2014, desestimatori del recurs de reposició interposat contra la liquidació  de  la  taxa  
per  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del  domini públic local corresponent al 
segon trimestre de 2014, per import de 4.282,76 €. 

 * Sentència  núm.  67,  de  8  de  març  de  2016,  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu 
núm. 3 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 151/2015, 
interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 26 de gener de  
2015,  pel  que  es  va  desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat  contra  les 
liquidacions de la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les 
vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis, 
corresponents al primer i tercer trimestre de l'exercici 2014, per import de  8.606,93  €  
i,  indirectament,  contra  l'Ordenança  Fiscal  de  l'Ajuntament  de Girona que serveix de 
fonament de la referida liquidació. 

 * Sentència núm. 61, de 17 de març de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  1  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
11/2016C, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 27 
d'octubre  de  2015,  pel  que  es  va  desestimar  el  recurs  de  reposició  formulat contra  
la  Providència  de  constrenyiment  de  18  d'agost  de  2015,  relativa  al cobrament 
d'una sanció per infracció de trànsit. 

 * Sentència núm. 106, de 31 de març de 2016, del Jutjat Penal núm. 5 de Girona, 
dictada  en  la  causa  núm.  212/2015,  dimanant  del  procediment  de  Diligències 
Prèvies núm. 1490/2014, del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Girona, en virtut de la qual  
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es  condemna  a  l'acusat  com  autor  penalment  responsable  d'un  delicte contra la 
seguretat vial, en la seva modalitat de conducció sota la influència de begudes 
alcohòliques, de l'article 379.2 del Codi Penal, a la pena de 6 mesos de multa  amb  una  
quota  diària  de  5  euros,  privació  del  dret  a  conduir  vehicles  a motor i ciclomotors 
durant 1 any i 1 dia i al pagament de les costes processals. 

 * Sentència núm. 111, de 20 de maig de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  1  de  Girona,  que  estima  en  part  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
390/2015C, interposat contra la desestimació presumpta del recurs de reposició 
formulat contra la resolució de l'Ajuntament de Girona recaiguda en l'expedient 
sancionador núm. 1143586, pel que es va imposar al recurrent una multa de 300 euros i 
pèrdua de dos punts del carnet de conduir per circular a més de 70 Km/h sent la 
velocitat màxima autoritzada de 50 km/h. La sentència deixa sense efecte la sanció i es 
substitueix per la de multa de 100 euros sense pèrdua de punts. 

 * Sentència núm. 135, de 27 de maig de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  3  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
96/2016, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 18 de  
gener  de  2016,  pel  que  no  es  va  admetre  a  tràmit  el  recurs  de  reposició interposat   
contra   l'anterior   Decret   d'Alcaldia   de   data   28   d'agost   de   2015, desestimatori de 
la sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de l'exercici 2015, en 
relació a un immoble de la ciutat de Girona. 

 * Sentència núm. 118, de 6 de juny de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  1  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
44/2016B, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 2 de 
desembre de 2015, pel que es va desestimar el recurs de reposició formulat contra  
l'anterior  Decret  d'Alcaldia  de  17  de  desembre  de  2014,  pel  que  es  va imposar  el  
recurrent  una  multa  de  200  euros,  per  no  respectar  el  llum  vermell d'un semàfor. 

 * Sentència núm. 114, de 7 de juny de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  2  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
429/2015A, interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del 
recurs de reposició interposat contra la resolució de data 1 de setembre de 2015, 
d'imposició d'una sanció per import de 200 euros i pèrdua de 4 punts del permís de 
conduir, per no respectar el llum vermell d'un semàfor. 

 * Sentència núm. 513, de 17 de juny de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Segona, que desestima el recurs 
d'apel.lació núm. 130/2016, interposat contra la Sentència núm. 373, de 22 de 
desembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, que 
va declarar inadmissible el recurs d'empara ordinari-drets fonamentals   núm.   253/2014,   
interposat   per   membres   de   la   candidatura independent  a  les  eleccions  sindicals  
contra  l'acord  adoptat  per  la  Junta  de Govern Local en sessió de 31 de gener de 
2014 i   es va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat contra la 
denegació del requeriment de 13 de juny de 2014 per tal que l'Ajuntament acordés la 
nul·litat de ple dret de l'acord de 21 de gener de 2014 pel que es varen validar els 
acords entre representants de l'Ajuntament  de  Girona,  Sindicats  i  càrrecs  unipersonals  
del  Comitè  d'Empresa per la modificació dels articles 14, 15, 16, 46 i 80 de l'acord 
conveni 2010-2012 prorrogat  fins  el  2014  en  entendre  que  s'havia  vulnerat  el  dret  
fonamental  a  la llibertat sindical. 

Decret de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2016 relatiu a acceptar la distinció del  
Premi  d'Europa  de  l'Assamblea  Parlamentària  del  Consell  d'Europa atorgada a 
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la ciutat de Girona. 

Primer.- Acceptar la distinció del Premi d'Europa de l'Assemblea Parlamentària del  
Consell  d'Europa  atorgada  a  la  ciutat  de  Girona  en  virtut  de  la  decisió  del Subcomitè 
del Premi d'Europa del Comitè d'Afers Socials, Salut i Desenvolupament Sostenible de 
l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa adoptada en sessió celebrada a 
Estrasburg el 19 d'abril de 2016, amb acceptació dels  constituents  del  premi  
consistents  en  el  Premi  d'Europa  -trofeu  itinerant anual-, una medalla de bronze, un 
pergamí commemoratiu i una borsa per becar un viatge d'estudis de joves de la ciutat a 
les institucions europees a Estrasburg així com la integració automàtica a l'Associació 
de ciutats guardonades amb el Premi d'Europa. 

Segon.-  Fixar  a  Girona  el  8  de  juliol  2016  la  data  de  la  cerimònia  oficial  de 
lliurament del Premi d'Europa a la ciutat de Girona. 

Tercer.-  Exposar  a  Girona,  a  invitació  del  Secretariat  del  Premi  d'Europa, 
l'exposició 'Europa de ciutat en ciutat' organitzada l'any 2015 a l'ocasió del 60è 
aniversari del Premi d'Europa. 

Quart.- Participar, a invitació del Secretariat del Premi d'Europa, en l'edició 2016 de la 
Setmana Europea de la Democràcia Local, iniciativa anual adreçada a les col·lectivitats 
locals de tota Europa coordinada pel Congrés d'Autoritats Locals i Regionals del 
Consell d'Europa, que en l'edició d'enguany té com a tema 'Viure junts en societats 
culturalment diverses: respectar(-se), dialogar, interactuar' amb un accent particular 
sobre l'educació per a la ciutadania democràtica i els drets humans. 
Cinquè.- Del present decret se'n donarà compte a la propera sessió plenària que se 
celebri. 
 
VOTACIÓ 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem al tercer punt de 
l’ordre del dia, que és de decrets i acords a donar compte al Ple, en que no s’ha de votar, 
però si hi ha algun dubte..., com que normalment ho deixàvem per al final, veritat? Doncs 
ja passaríem. 
 
4. RATIFICACIONS 

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  16  de  juny  de  2016  relatiu  a  aprovació  del 
projecte Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial, amb  
les dues operacions associades, per a la participació en el Projecte 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT), emmarcat en la RIC3CAT i   en   
el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, per la seva presentació a les 
convocatòries de la Diputació de Girona i del Departament  de  Governació,  
Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la Generalitat de Catalunya 

El  programa  FEDER  Catalunya  2014-2020  té  com  a  objectiu  la  promoció  d'un 
creixement  intel·ligent,  sostenible  i  integrador  del  territori,  en  línia  amb  les 
directrius  marcades  per  l'Estratègia  Europa  2020  de  la  Comissió  Europea  i  la seva 
transposició a Catalunya. La Generalitat de Catalunya va aprovar el febrer de  2014  la  
RIS3CAT  (l'estratègia  d'especialització  intel·ligent  de  Catalunya- Research and 
Innovation Strategy for Smart Specialisation - RIS3). 

RIS3CAT  dóna  la  possibilitat  als  agents  del  territori  de  definir  conjuntament  i 
finançar iniciatives i apostes en l'àmbit de l'R+D+I i l'especialització econòmica, així  com  
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d'identificar  oportunitats  de  millora  de  la  competitivitat.  En  aquest context  s'ha  
definit  un  marc  per  al  desenvolupament  d'iniciatives  articulades  i impulsades des de 
l'àmbit local que contribueixin, des del territori, a l'assoliment dels   objectius   de   
Catalunya   per   al   2020.   Els   projectes   d'especialització   i competitivitat  territorial  
(PECT)  han  d'articular  un  conjunt  d'operacions,  amb  un fort  component  d'innovació,  
per  a  la  transformació  econòmica  del  territori  i,  en definitiva, per generar activitat 
econòmica sostenible i llocs de treball. 

En  data  4  de  maig  de  2016  el  Departament  de  Governació,  Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC (núm. 7113)  
l'Ordre  GAH/95/2016,  de  26  d'abril  per  la  qual  s'aproven  les  bases reguladores  per  
a  la  selecció  de  projectes  d'especialització  i  competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIC3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, i 
s'obre la convocatòria. 

En data 10 de maig de 2016 la Diputació de Girona va publicar al BOP (núm. 89) l'Edicte 
d'aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció i de 
cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, 
universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria del  
Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la 
Generalitat   de   Catalunya   per   als   projectes   d'especialització   i   competitivitat 
territorial  del  Fons  Europeu  de  Desenvolupament  Regional  (PECT)  (FEDER). 
Aquesta  convocatòria  té  com  a  objecte  coordinar  i  confinançar  en  un  25%  del seu 
cost iniciatives del territori gironí que es vulguin presentar a la convocatòria PECT de la 
DGAPH. 

Vist que l'Ajuntament de Girona té la voluntat de fomentar les indústries culturals i 
creatives com un vector d'especialització econòmica del territori,  amb l'objectiu de  
reforçar  un  sector  emergent,  diversificar  l'economia  i  crear  ocupació  de qualitat. 

Vist que, en aquest context, l'Ajuntament de Girona, des de novembre de 2015 s'ha  
estat  reunint  amb  els  agents  més  rellevants  del  territori  en  l'àmbit  de  les 
Indústries culturals i creatives per conèixer les seves capacitats i aspiracions i per 
identificar   oportunitats tecnològiques, de mercat i de competitivitat empresarial. 
L'objectiu ha estat treballar conjuntament en el disseny d'iniciatives col·laboratives   i   
determinar   les   necessitats   dels   sector   per   poder   formular projectes  a  la  
convocatòria  PECT  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  dóna l'oportunitat de tirar 
endavant aquest tipus d'iniciatives amb el cofinançament dels fons europeus. 

1.  Aprovar  el  projecte  Indústries  culturals  i  creatives  de  Girona  i  el  seu  entorn 
territorial amb  les  dues  operacions  (Annex  1)  que  han  de  formar  part  del Projecte  
d'Especialitat  Territorial  de  Cultura  de  la  Diputació  de  Girona  per presentar-lo  
posteriorment  a  la  convocatòria  del  Departament  de  Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

2. Aprovar el quadre de finançament plurianual (Annex 2) associat al projecte a 
subvencionar d'Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial, amb  un  
import  global  de  4.436.219,46  i  adquirir  el  compromís  de  cofinançar, subjecte  a  
l'aprovació  definitiva  de  la  subvenció,  1.109.054,86€  més  la  part  de despesa  que  
no  és  elegible:  545.574,41€  d'IVA  i  43.615,01€  de  despesa d'equipament  no  
amortitzable  que  suposa  un  muntant  final  a  cofinançar  pel període 2017, 2018, 
2019, i 2020 de 1.698.244,28 € 

3. Aprovar la presentació d'aquest projecte a la convocatòria de la Diputació de Girona 
per optar al cofinançament. Aquesta actuarà com a entitat representat del PECT  de  
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Cultura  davant  del  DGAPH  i  l'Ajuntament  de  Girona  com  a  soci beneficiari  per  
portar  endavant  les  dues  operacions  anteriorment  citades  en  el cas de ser atorgat el 
projecte i amb els compromisos que estableixen ambdues convocatòries (Carta de 
compromís Annex 3). El projecte s'ha de desenvolupar en el període 1/03/2017 a 
31/12/2020. 

4. Aprovar la signatura de la carta de compromís de participació (Annex 3) en el projecte  
d'especialització  i  competitivitat  territorial  (PECT)  de  la  demarcació  de Girona com a 
entitat sòcia beneficiària i designant la Diputació de Girona com a entitat  representant  
del  PECT  en  el  que  s'emmarquen  les  operacions  citades davant la Direcció General 
d'Administració Local en el procés de presentació de la candidatura a la convocatòria del 
DGAPH 

5.   Facultar   tant   àmpliament,   com   en   dret   sigui   necessari,   a   l'alcaldessa- 
presidenta,  o  regidor/a  en  qui  delegui,  per  a  la  signatura  de  tots  els  actes 
necessaris pel desplegament del present acord. 

6. Convalidar el present acord pel Ple municipal de l'Ajuntament. 

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  27  de  juny  de  2016  relatiu  a  aprovació  de  la 
memòria   descriptiva   de   les   operacions   del   projecte   PECT   Indústries 
culturals  i  creatives  de  Girona  i  el  seu  entorn  territorial  aprovades  per decret  
d'alcaldia  (Proposta  2016016403)  i  de  la  modificació  de  la  carta  de compromís 
de participació en el  PECT de Cultura de la Diputació de Girona 

En  data  4  de  maig  de  2016  el  Departament  de  Governació,  Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC (núm. 7113)  
l'Ordre  GAH/95/2016,  de  26  d'abril  per  la  qual  s'aproven  les  bases reguladores  
per  a  la  selecció  de  projectes  d'especialització  i  competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIC3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, i 
s'obre la convocatòria. 

En data 10 de maig de 2016 la Diputació de Girona va publicar al BOP (núm. 89) l'Edicte 
d'aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció i de 
cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, 
universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria del  
Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la Generalitat   
de   Catalunya   per   als   projectes   d'especialització   i   competitivitat territorial  del  Fons  
Europeu  de  Desenvolupament  Regional  (PECT)  (FEDER). Aquesta  convocatòria  té  
com  a  objecte  coordinar  i  confinançar  en  un  25%  del seu cost iniciatives del territori 
gironí que es vulguin presentar a la convocatòria PECT de la DGAPH. 

En data 16 de juny de 2016 se signa el Decret d'Alcaldia (Proposta 2016016403) pel qual 
s'aprova: 

-  El  projecte  Indústries  culturals  i  creatives  de  Girona  i  el  seu  entorn  territorial 
amb  les  dues  operacions  que  han  de  formar  part  del  Projecte  d'Especialitat 
Territorial de Cultura de la Diputació de Girona per presentar-lo posteriorment a la 
convocatòria del DGAPH. 

- El seu quadre de finançament plurianual associat. 

-  La  presentació  del  projecte  a  la  convocatòria  de  la  Diputació  de  Girona  per 
optar al cofinançament de les dues operacions proposades. 

-   La   signatura   de   la   carta   de   compromís   de   participació   en   el   projecte 
d'especialització  i  competitivitat  territorial  (PECT)  de  la  demarcació  de  Girona com 
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a entitat sòcia beneficiària i designant la Diputació de Girona com a entitat representant 
del PECT davant la DGAPH. 

Vist  que  correspon  aprovar  la  memòria  descriptiva  de  les  dues  operacions  del 
projecte PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial 
aprovades pel citat decret d'alcaldia. 

Vist  que  en  data  de  registre  d'entrada  de  21  de  juny  de  2016  la  Diputació  de 
Girona  fa  un  requeriment  en  relació  a  que  en  la  sol·licitud  presentada  per 
l'Ajuntament de Girona no hi consta:  "7.2) Detall del cofinançament del projecte: manca 
el compromís d'assumir l'IVA imputable a tota l'operació i especificar l'IVA en el 
pressupost inclòs en la memòria de l'operació". 

1. Aprovar la memòria descriptiva (Annex 1) de les dues operacions del projecte PECT   
Indústries   culturals   i   creatives   de   Girona   i   el   seu   entorn   territorial aprovades 
per decret d'alcaldia (Proposta 2016016403) i que han de formar part del PECT de 
Cultura de la Diputació de Girona per presentar-lo posteriorment a la  convocatòria  del  
Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya. 

2. Aprovar la modificació de la carta de compromís de participació (Annex 2) en el PECT  
de  Cultura  de  la  Diputació  de  Girona  d'acord  amb  el  requeriment presentat per la 
Diputació de Girona, fent constar en aquesta carta el compromís d'assumir també l'IVA 
imputable a les operacions i especificar les quantitats en xifres absolutes del 
cofinançament que aportarà cada entitat. 

3. Convalidar el present acord pel Ple municipal de l'Ajuntament. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara vénen dues ratificacions de dos 
acords, de dos decrets d’Alcaldia en què especialment volíem –passaré la paraula a la 
tinenta d’alcalde Glòria Plana– destacar el segon, que després s’hauran de votar..., 
disculpin, el segon, que després s’hauran de votar tots dos. Però abans de procedir a la 
votació, per la transcendència que suposa aquest pla estratègic o d’indústries culturals i 
creatives, perquè ens en faci cinc cèntims, crec que tots vostès el coneixen perquè s’han 
fet reunions, no sé si tots van tenir l’ocasió de poder venir, però crec que era important 
que se’n pogués fer cinc cèntims del que s’anava a aprovar. 

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

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Bé, gràcies, alcaldessa. En primer lloc, dir que el portem 
a ratificació perquè aquest projecte és un projecte que va finançat pel Fons Social 
Europeu, però a la vegada també la Diputació de Girona va treure una convocatòria el 
passat 10 de maig per fer el cofinançament d’una altra part d’aquests projectes, 
concretament del 25 per cent del cofinançament. I atès que no arribàvem a temps perquè 
el termini s’acabava ( . . . ) el 18 de juny, vàrem haver de fer decret per tal de poder-ho 
presentar aquest 25 per cent de cofinançament de la diputació i, per tant, doncs avui és 
el que portem a ratificació. 

Dit això, el 4 de maig, el Departament de Governació de la Generalitat va publicar la 
convocatòria i les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i 
competitivitat territorial, aquests projectes s’emmarquen dintre dels objectius del 
RIS3CAT on la innovació, la internacionalització, la recerca i el desenvolupament són 
factors claus per al desenvolupament econòmic territorial. El pressupost d’aquests 
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projectes que es convoquen van d’1 milió a 5 milions d’euros a executar en quatre anys, i 
dels quals, com deia, el Fons Social Europeu cofinança el 50 per cent del projecte. La 
diputació, doncs, va treure la convocatòria per cofinançar el 25 per cent del 50 restant i 
l’Ajuntament de Girona finançaria el 25 per cent restant. Com deia, la diputació va 
convocar les bases per poder presentar els projectes i poder [constituir #, 00.12.48] el 
cofinançament el 10 de maig i és en aquest sentit que nosaltres vam presentar aquest 
projecte. 

Vostès saben –i tots ho tenen..., bé, s’ha dit moltes vegades i, a més a més, s’ha 
demostrat– que el Govern de la ciutat des d’un primer moment ha apostat per 
desenvolupar les indústries culturals i creatives. Ha tingut sempre la voluntat de donar un 
impuls, de fer aflorar i consolidar un sector, que és aquest de les indústries culturals i 
creatives, amb l’objectiu de reforçar un sector que pensem que és emergent, diversificar 
l’economia i crear ocupació de qualitat. Tot i que el pes econòmic d’aquest sector de les 
indústries culturals i creatives és un pes menor, podríem dir, si ho comparem amb altres 
sectors productius, com serien, per exemple, els més tradicionals com el sector del 
metall o el sector alimentari, sí que és veritat que Girona compta amb un gran potencial 
de talent i de capital humà en aquest àmbit. I, vista l’evolució en els últims anys, 
observem que és un sector en creixement. 

És per això, doncs, que en el seu hem apostat per aquest sector per presentar el PECT i 
no per un altre. Des del novembre passat ens hem estat reunint amb més de setanta 
agents de les indústries culturals i creatives, de les anàlisis prèvies realitzades i de tot un 
procés participatiu en el qual s’ha portat a terme per explorar una estratègia comuna en 
el camp d’aquestes indústries, han sorgit les propostes concertades en aquestes taules 
de treball, unes taules de treball que eren molt tècniques, des d’un primer moment, tot i 
que vàrem fer la presentació conjunta amb el responsable de cultura en aquell moment i 
jo mateixa per la part de promoció econòmica, s’ha deixat treballar molt el sector, tots 
aquests més de setanta agents que han fet amb les taules de treball conjuntament amb 
els nostres tècnics de les dues àrees. I, per tant, són uns projectes que s’ha tingut molt 
en compte el sector, les seves necessitats, les seves propostes per saber de quina 
manera podíem fer aflorar aquestes indústries culturals i creatives, sobretot centrades en 
les arts visuals, la música, el teatre, el cinema i l’audiovisual. 

En aquest projecte només hi pot haver un soci beneficiari, que és aquell que arrisca i, en 
aquest cas, és l’Ajuntament de Girona, però també hi ha altres..., cal que hi hagi socis no 
beneficiaris. En aquest sentit, els socis no beneficiaris d’aquest PECT són la fundació 
Casa de la Música del Gironès, Fundació Privada Escola Universitària, l’ERAM, 
l’Associació Gironina del Teatre i la Cambra de Comerç de Girona. Aquestes entitats 
executaran accions, han ajudat molt a fer unes actuacions molt concretes, però no en 
seran directament beneficiades. El pressupost total del projecte que presentem és de 
4.436.219 euros i el projecte es concreta amb dues grans operacions que consten de sis 
actuacions i quatre cadascuna. La primera operació és l’oficina de gestió i foment de les 
arts i la segona operació –la segona gran operació– són els centres de creació i exhibició 
de les arts. 

Aquesta, la primera, l’oficina de gestió i foment de les arts es concreta amb aquestes sis 
actuacions, que són, una primera, de reforma i adequació de l’antic Cinema Modern com 
a oficina de gestió, coordinació i foment de les arts. Una altra que és la creació d’una 
eina TIC totalment transversal de coordinació del sector de les ICC. Creació de la marca 
i comunicació del Girona Crea. Aquesta marca ha sigut consensuada també amb tot el 
sector i s’ha considerat que atès que precisament perquè és un dels objectius dels 
PECT, posicionar en el mapa aquest sector, calia crear una marca que identifiqués 
Girona com a sector d’indústries culturals i creatives a nivell internacional i nacional. Una 
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altra acció seria la creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu, 
foment i coordinació dels àmbits de les arts escèniques, la música i cinema i 
l’audiovisual. I una altra última actuació dintre d’aquesta primera operació que seria 
serveis d’acompanyament empresarial per a creadors, mentoratge per a l’emprenedoria 
emergent, mecenatges i patrocinis i detecció de nínxols d’ocupació. 

Dintre de la segona gran operació, que és centres de creació i exhibició de les arts, hi ha 
una primera actuació que és banc d’equipaments d’especialitat i laboratoris de les 
indústries culturals i creatives. La xarxa d’espais de creació i exhibició de les indústries 
culturals i creatives. Una prova pilot, que és la creació d’itineraris d’experimentació 
innovadora del patrimoni; es tracta de crear continguts audiovisuals que s’adaptin a les 
noves eines tecnològiques. I una altra prova pilot, que en diguem eina 
d’interconnectivitat, internacionalització i formació en línia de les indústries culturals i 
creatives. 

Aquest projecte, doncs, com deia, és dels agents i dels actors culturals i creatius que, en 
definitiva, són ells els que millor coneixen el sector, les necessitats i de quina manera cal 
fer-los aflorar per tal de crear, com deia abans, ocupació de qualitat, ser un sector 
emergent que quedi consolidat. I, per tant, aquí és el que s’ha volgut fer per part de 
l’Ajuntament, per part del Govern, per part nostra, el que hem intentat fer és, a partir de 
totes aquestes propostes, endreçar-les totes, ordenar-les amb aquestes grans 
operacions. És per això que portem a ratificació el Decret d’Alcaldia de 16 de juny de 
2016 relatiu a l’aprovació del projecte d’indústries culturals i creatives en el qual seria la 
ratificació del projecte d’aquestes indústries culturals i creatives, la ratificació del quadre 
de finançament plurianual, la ratificació de la presentació d’aquest projecte a la 
convocatòria de la diputació, aprovar la signatura de la carta de compromís de 
participació i, a l’altre decret de ratificació, seria la ratificació de l’aprovació de la memòria 
descriptiva i de la modificació de la carta de compromís de participació. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Plana. Be, 
ja veuen que són aquests projectes que queden emmarcats dins del RIS3CAT i els 
programes operatius FEDER... (Veus de fons.) Sí, digui, senyor Lluc. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Hi ha una ronda, entenc, de parlar, no? 
(Veus de fons.) Bé, no, més que res perquè ja que l’han presentat a la premsa abans 
que passi pel Ple, és a dir, abans que ratifiquem avui en plenari aquests decrets, és a dir, 
vostès ho presenten primer a la premsa i llavors ho porten al Ple, un mecanisme que 
evidentment no podem compartir des del nostre grup, nosaltres hi votarem a favor 
perquè ens sembla que el projecte s’ho val. El que no s’hi val és les maneres de fer 
d’aquest equip de govern i amb això sí que el Grup de la CUP - Crida per Girona vol ser 
molt crític. Vol ser molt crític per la roda de premsa d’aquest matí, però també perquè 
divendres se’ns va convocar per primera vegada en una taula en què llavors, una vegada 
vam intervenir..., érem el Grup d’Esquerra Republicana i MES i el Grup de la CUP - Crida 
per Girona, la resta d’oposició no va venir, un cop vam intervenir, llavors, a sobre, resulta 
que se’ns va tirar en cara que intervinguéssim des de la perspectiva d’un grup municipal. 
Això va passar, es van interpretar molt malament les paraules, perquè bàsicament el que 
va passar era que en un espai tècnic se’ns convida als partits polítics per primera 
vegada, entenc, perquè el Ple era dilluns i els interessava poder dir que se’ns havia 
informat del PECT, quan no se’ns havia informat durant mesos. Senyora Plana, vostè 
mateixa ens va dir que no feia falta que se’ns informés, als grups municipals, és el que 
vostè va dir. Allà va dir: «De fet, vostès creuen que havien de tenir informació, nosaltres 
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creiem que les subvencions no tenim per què informar-les als grups de l’oposició.» Vostè 
va dir això. 

Llavors, davant d’aquest fet, nosaltres sí que ens vam sentir molt molestos de com es va 
desenvolupar el tema de divendres, entenem que una subvenció com aquesta, que 
estem parlant de més de 4 milions d’euros que afecta accions dels propers quatre anys a 
la ciutat, que a més en el meu cas vaig haver de votar a favor d’ella a la diputació abans 
que se m’expliqués res des de l’Ajuntament perquè això va ser dimarts, vaig votar a la 
diputació a favor de validar aquest PECT sense que vostè, senyora Plana... No, coneixia 
l’enunciat, perquè se’ns havia explicat, però en cap moment se’ns havia explicat el detall 
que avui ens ha explicat vostè. Home, que s’està treballant en un PECT, val, molt bé, 
moltes gràcies, però no es tractava d’això, es tractava que se’ns expliqués el contingut. 

Per tant, nosaltres el procediment creiem que ha deixat molt que desitjar, molt. Des del 
nostre grup creiem i ens agradaria que a partir d’ara les coses es fessin completament 
diferent, que tinguéssim espais d’informació, entenem que projectes com el PECT han 
de tenir espais de treball amb l’oposició, espais on nosaltres puguem també fer 
aportacions. El nostre grup va presentar un programa de cultura a les eleccions de fa un 
any de quaranta pàgines, on creiem que hi havien algunes propostes que podien ser, si 
més no, escoltades per l’equip de govern per si es creien també interessants de 
projectar. 

I, dit això, sobre el projecte que vostès, doncs, han acabat formulant, evidentment amb 
l’ajuda del sector, que aquesta és la part més positiva del procés que valorem, és a dir, 
que el sector hagi sigut qui hagi liderat aquesta iniciativa, això és un fet que sí que 
valorem positivament i que també ho volem recalcar. Nosaltres creiem que hem de 
destacar els fets positius i els fets negatius i el fet positiu, doncs, que el sector hagi 
volgut participar activament en la definició, aquest és un fet positiu, no el fet que hi hagi 
hagut opacitat respecte a l’oposició. 

Però, sobre el projecte en concret, repeteixo allò que vaig dir divendres i que ens 
continuen preocupant. Tres punts. El primer, com tot aquest projecte es podrà palpar i 
notar al conjunt del territori de la ciutat, és a dir, no serà un projecte que per enèsima 
vegada acabarà revertint únicament en una zona de la ciutat i, per tant, també 
econòmicament en una única zona de la ciutat. 

Segona, sabem que l’educació i els programes educatius no podien entrar en aquest 
projecte. Ara bé, continuem pensant que és necessari i urgent que al mateix temps que 
desenvolupem aquest PECT treballem el tema educatiu i com el relacionem amb la 
cultura, que és una mancança greu des del nostre punt de vista de l’actual equip de 
govern i de les seves polítiques en els últims anys. 

I tercera, ens va sorprendre i ens continua sorprenent que aparegui el tema del Modern 
en el PECT quan ni tan sols han sigut capaços de convocar l’oposició en aquest primer 
any de govern per parlar sobre el Modern. Ha passat més d’un any i l’actual equip de 
govern, primer, quan era Convergència i ara, amb «sociovergència», tenim que han sigut 
incapaços de convocar la taula de debat del Modern, però que, en canvi, vostè el Modern 
ja el situen aquí dins. És a dir, el debat amb els grups no es pot tenir, el debat amb els 
grups no se’ls convoca per parlar de cultura, però vostès fan la seva, vostès convoquen 
una roda de premsa abans de portar la ratificació al Ple, vostès parlen del Modern abans 
de parlar-ne amb l’oposició. Així és molt fàcil fer política, però segurament no és la millor 
manera de fer-la. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, no hi havia ningú més? Doncs la 
senyora Roca... 
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Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
abans d’entrar en matèria m’agradaria fer un petit apunt sobre la qüestió del llenguatge 
d’aquest decret. Bé, a mi em sembla que hi ha d’haver per força una altra manera 
d’escriure aquest... (alguns mots no han quedat enregistrats), ( . . .) aquí. El llenguatge 
administratiu ha de ser evidentment tècnic, ha de ser rigorós, ha de ser específic, però 
no ha de ser opac, no ha de ser críptic i no ha de ser incomprensible per a un públic 
normal. I quan parlem de transparència, també parlem d’això. Un escrit no ha de crear 
indefensió a davant de la ciutadania. Després, una persona amb una cultura normal ha 
de poder entendre què li està dient l’Administració i què li demana l’Administració, perquè 
si no després ens trobem que la gent es va separant de la política i de l’Administració i 
moltes vegades és per aquest tipus de llenguatge. Crec que ara que estem a punt de fer 
un nou país, també hauríem de fer un país on el llenguatge de l’Administració sigui un 
llenguatge molt més acostat al llenguatge dels ciutadans. 

I pel que fa al projecte del decret, nosaltres ens abstindrem. A nosaltres ens sembla bé, 
per exemple, la creació d’aquesta nova marca Girona Crea, ens sembla molt bé que es 
posi el focus en la creació cultural i no només en l’aparador de la creació. Caldrà 
estudiar-ho, però en principi els diem que hi ha sintonia. I també ens agrada que s’hagi 
consensuat amb els agents culturals de la ciutat. Evidentment s’havia de fer d’aquesta 
manera i que siguin ells els que diguin què necessiten i què volen. Ara, no ens sembla bé 
que se’ns hagi deixat de banda, com fan tantes vegades, no ens sembla gens bé. 
Perquè, com deia el senyor Salellas de la CUP, aquí hi ha una proposta per al Modern i 
encara estem esperant que el senyor Ribas ens convoqui a una reunió per crear una 
comissió que ha de venir d’una moció aprovada que venia de la senyora Veray. I en el 
Ple passat jo vaig preguntar: «Com la tenim, aquesta comissió?» I el senyor Ribas es va 
estranyar molt i va dir: «Encara no us han convocat? Demà mateix se us convocarà.» No 
se’ns va convocar demà mateix, se’ns va convocar al cap d’uns dies i la reunió es va 
desconvocar per falta de quòrum. És igual, sigui com sigui, no s’ha convocat aquesta 
reunió i, en canvi, ens trobem ja aquí a sobre de la taula una oficina de gestió i foment de 
les arts amb dos espais de creació, un plató audiovisual i una sala de postproducció. De 
tot això, nosaltres no n’hem pogut dir absolutament res. I em sembla –em sembla– que 
tenim dret també a dir-hi què ens sembla. 

En fi, simplement era això, ens abstindrem, no pas pel projecte, que l’hem d’estudiar, 
sinó per la manera com se’ns ha portat en aquest Ple. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Em sembla que 
aquí volen respondre... Sí? Tant un com l’altre? Sí. Senyora Plana... 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Bé, a veure, en primer lloc, gràcies, senyor Salellas, per 
l’aprovació de la  ratificació d’aquests dos punts i aclarir un parell de coses. Primer, en 
cap moment crec que ni el regidor Ribas, ni jo mateixa a la reunió del divendres vàrem 
dir que no podia parlar vostè en nom del grup municipal, al contrari, perquè si vostès 
estaven convocats, tots els grups municipals, era precisament per, en tot cas, dir la seva. 
Però també haig de dir que la convocatòria és molt restrictiva i que ara es presenti aquí –
i llavors ja passaria la paraula al senyor Ribas i ell mateix ja explicarà el perquè de la 
tercera planta del Modern– és perquè realment hi havia unes exigències..., no varem 
saber, per exemple, que el 40 per cent de finançament es podia imputar a inversió fins a 
última hora. És a dir, nosaltres treballem amb aquest projecte des del novembre, perquè 
sabíem que sortiria la convocatòria, apareix la convocatòria al maig i no sabíem que el 
40 per cent podia anar a inversió. Llavors, què hem de fer? Perdre? Perdre aquest 
finançament, perdre aquest cofinançament del 40 per cent amb inversió dintre de la 
convocatòria que presenta i que ens presenta Governació del FEDER? Home, jo crec 
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que no. Per tant, els primers de dir que els semblava molt bé que anés a la tercera planta 
va ser el sector. 

Una altra cosa, varem explicar el projecte, perquè no deixem de banda que també penja 
de l’Agència de Promoció Econòmica i concretament de la Taula de Promoció de la 
Ciutat i ho varem explicar, vam explicar que presentàvem aquest projecte, és veritat que 
no varem presentar una a una les actuacions, té raó, senyor Salellas, però és que no 
podíem, no podíem perquè encara no les teníem totes acabades perquè estàvem 
pendents –i ho dic sincerament– de les instruccions de Governació. És una convocatòria 
molt restrictiva, és una convocatòria molt complicada i a la mostra està, són 4.400.000 
euros i, per tant, no podíem donar unes explicacions fins a última hora que..., no el 
vàrem convocar a les..., o sigui, vàrem convocar evidentment el sector i vostès, que 
varen venir el Grup Municipal de la CUP i d’Esquerra Republicana, però ho vàrem fer no 
només perquè avui es presentava a Ple, sinó perquè no vàrem tenir més temps, vam 
estar fins a l’últim moment refent el projecte. És més, encara ara pot ser que hi hagi 
alguna actuació que s’hagi de perfilar per quadrar-la bé amb les exigències de la 
convocatòria. I això, qui tracta i qui maneja convocatòries de fons socials europeus, això 
ho sap molt bé. 

Què més? I sobretot una altra cosa, senyora Roca, a veure, indefensió amb el llenguatge 
administratiu, jo crec que no. Indefensió, podem parlar d’indefensió quan parlem de 
temes legals, de temes jurídics, que poden provocar indefensió, però un projecte com 
aquest pel llenguatge administratiu que s’utilitza en el decret, això no crea indefensió a 
ningú. 

I ja per acabar, vull emfatitzar molt i molt, és un projecte del sector, és un projecte fet pel 
sector, no és un projecte consensuat amb el sector, és fet amb el sector, evidentment, 
amb el nostre suport, amb el nostre acompanyament i, evidentment, no podia ser d’altra 
manera. 

I ara, en tot cas, passaria la paraula. Si vol, alcaldessa... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. Senyor Ribas, si vol acabar de 
fer alguna apreciació... 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Només vàries 
qüestions. Jo sí que comparteixo en certa manera que crec que aquí no hi ha hagut cap 
mena d’indefensió amb el llenguatge administratiu, senzillament jo comparteixo la idea 
que potser el llenguatge administratiu hauria de ser molt més entenedor que qualsevol 
persona que jurídicament no estigui abocat amb això, però també li demanaria un favor: 
intentem també que el llenguatge polític sigui del tot correcte i honest. És a dir, no digui 
que no s’ha convocat, quan s’ha convocat, no... (Veus de fons.) Ara acabo, és el meu 
torn ara per expressar el meu marer. I no digui que no s’ha celebrat, quan no s’ha 
celebrat per manca de quòrum de la resta de partits que conformen aquest consistori. És 
a dir, va haver-hi un problema d’agenda i, a més, no era per tractar el PECT, era per 
tractar justament el Modern en si mateix. Val? A partir d’aquí, el llenguatge jo crec que 
polític i just és aquell que realment defineix el que ha succeït, la convocatòria hi era i la 
impossibilitat de celebració venia motivada no per aquest equip de govern, sinó per 
impossibilitat de la resta. Això, la primera qüestió. 

El PECT el que determina és un futur on es vol destinar o on es vol apostar per unes 
indústries creatives o culturals. A partir d’aquí, el que hem marcat, el que marca el PECT 
és una funcionalitat d’un espai molt concret determinat d’un edifici, que no hipoteca en si 
el propi edifici, sinó que habilita..., i així ho demana el propi sector quan ho treballa i així 
ens ho demanen els requeriments pròpiament dels fons que anem a rebre, és que situem 
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en un punt concret on ubicar aquest espai. Com deia la tinenta d’alcalde, la modificació 
que va haver-hi en el darrer moment dels propis fons són els que van donar virtualitat a 
la possibilitat de definir aquesta funcionalitat d’un espai concret, un edifici que 
evidentment no hipoteca el propi edifici. 

Per tant, en definitiva, jo crec que la reunió del Modern es farà i es durà a terme i 
aquesta qüestió no afecta en absolut el que els partits polítics puguin manifestar envers 
el mateix. Jo, a més, els diré una cosa: el que s’està apuntant aquí, crec jo, almenys, 
pels partits que jo n’he parlat, hi havia una coincidència bastant aproximada que volien 
aquesta qüestió com n’hi havien d’altres. Per tant, jo crec que no afecta en absolut 
aquella voluntat de diàleg que hi havia. Per tant, jo només remarcar això, és a dir, hem 
de ser una mica més curosos també a l’hora d’imputar determinades qüestions que 
realment no han succeït com s’han definit que han succeït. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs passaríem a 
la votació primer del... Els sembla bé que votem totes dues o hi ha algun vot diferenciat... 
No? Vinga, doncs votació a la ratificació de tots aquests acords. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari general: Es ratifica, 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, Grup Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, i Grup 
Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, els decrets d’alcaldia, primer, 
que aprova el projecte indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial i 
el decret segon que aprova la memòria descriptiva de les dues operacions. 

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

 
VOTACIÓ 
Sotmeses a votació les ratificacions s’aproven per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera 
Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

5.   Ratificar   l'establiment   del   Servei   Municipal   d'Ocupació   i   aprovar   el 
reglament de funcionament i el projecte d'establiment del servei. 

L'Estatut  d'Autonomia  de  Catalunya  estableix,  en  l'article  45,  que  els  poders 
públics han d'impulsar les polítiques d'ocupació plena, de foment de l'estabilitat laboral i 
de formació de les persones treballadores. L'article 25 sobre els drets en l'àmbit  laboral,  
preveu  també  que  els  treballadors  tenen  dret  a  formar-se  i promoure's  
professionalment  i  a  accedir  de  manera  gratuïta  als  serveis  públics d'ocupació. 

Així mateix, la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya, integra els serveis locals d'ocupació dins l'ordenació del 
sistema d'ocupació de Catalunya, recollint, en l'article 14, que les   entitats   que   formen   
el   sistema   d'ocupació   de   Catalunya   són,   per   llur naturalesa, les administracions 
locals, entre d'altres. 

En  aquest  context,  l'ajuntament  de  Girona  du  a  terme  programes  i  polítiques 
actives d'ocupació, orientades a millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur i 
contribuir al foment de l'ocupació a la ciutat. 

A fi i efecte de regular l'activitat que desenvolupa el Servei Municipal d'Ocupació, s'ha 
articulat un reglament, l'objecte del qual és la regulació de la prestació de serveis 
d'ocupació per part del Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona, que 
dissenya i desenvolupa actuacions en l'àmbit de la formació per a l'ocupació i la inserció i 
intermediació laboral, per tal de facilitar l'accés al mercat de treball al conjunt de la 
població gironina. 

1.  Ratificar  l'establiment  del  Servei  Municipal  d'Ocupació  en  base  a  la  Llei 
13/2015,  del  9  de  juliol,  d'ordenació  del  sistema  d'ocupació  i  del  Servei  Públic 
d'Ocupació   de   Catalunya,   que   integra   els   serveis   locals   d'ocupació   dins 
l'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya. 

2. Aprovar inicialment el projecte d'establiment del Servei Municipal d'Ocupació, així com 
el reglament regulador del mateix. 

3.  Sotmetre  a  informació  pública  durant  el  termini  de  30  dies  el  projecte 
d'establiment   i del reglament mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la  
Província  de  Girona,  al  DOGC  i  al  Tauler  d'anuncis  de  la  Corporació,  a  fi  i efecte 
que els interessats puguin formular les al·legacions pertinents. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia, en concret, el punt número 5. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Té la paraula la 
senyora Sílvia Paneque. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies. Amb aquest punt d’acord, 
fonamentalment els proposem, per un costat, l’establiment del Servei Municipal 
d’Ocupació com un servei públic essencial i ho fem amb el convenciment, per un costat, 
que crec que compartim que les polítiques d’ocupació són fonamentals per al creixement 
econòmic de la nostra ciutat i també per la cohesió social dels nostres barris, dels 
nostres ciutadans i ciutadanes i ho fem també emparats en el marc legal de la Llei 
13/2015, de 9 de juliol, aprovada al Parlament de Catalunya, per la qual s’ordena el 
sistema d’ocupació i el servei públic d’ocupació de Catalunya. En concret, aquesta llei 
pretén ordenar, com els deia, establir aquest marc d’ordenació i integrar els serveis 
locals d’ocupació, en tant que Administració pública, dins l’ordenació del sistema 
d’ocupació de Catalunya i fer-los participar també en el finançament d’aquests fons 
públics. 

Per tant, en el primer punt o en el segon, el que els proposem és fer que el Servei 
Municipal d’Ocupació sigui un servei públic essencial de l’Ajuntament de Girona, que ens 
permeti, per un costat –i com els vaig comentar en Comissió Informativa–, que les 
contractacions ja puguin ser fetes directament pel Servei Municipal d’Ocupació en els 
programes Girona Actua, però també per poder dissenyar millor aquelles polítiques 
d’ocupació que pensem que a nivell territorial incideixin sobre aquells segments de 
població més castigats per la crisi i per l’atur. Aquesta aprovació o aquesta declaració de 
serveis essencial va acompanyada també d’un reglament que regula aquest Servei 
Municipal d’Ocupació. 

Veuran, en l’article 1, descrit això que els deia, la naturalesa i objectiu d’aquest Servei 
Municipal d’Ocupació, per un costat, dissenyar i desenvolupar actuacions en matèria de 
formació per l’ocupació, inserció, intermediació laboral i facilitar l’accés al mercat del 
treball al conjunt de la població gironina, com els deia al principi, però també la 
concertació amb els agents socials i econòmics d’acostament de la realitat de les nostres 
empreses de Girona i de la nostra àrea urbana i també d’atenció personalitzada del 
col·lectiu de les persones en situació d’atur. Com els deia, pensem que el treball és un 
element clau i fonamental per la convivència i per millorar també l’equilibri de rendes de 
ciutadania i també per la cohesió social. Aquestes són les motivacions que ens han dut a 
declarar o a proposar-los declarar aquest Servei Municipal d’Ocupació com un servei 
essencial i també els demanem el recolzament en l’aprovació d’aquest reglament. 

Veuran també i per destacar en l’article 3 i 4 de principis rectors i competències com es 
recullen també aspectes que considerem fonamentals per al bon funcionament de l’SMO, 
com que sigui un servei universal, que sigui un servei gratuït, amb criteris d’igualtat, de 
cohesió social, de coresponsabilitat i de compromís públic i de qualitat dels serveis, de 
coordinació, com els deia, amb els agents territorials i els actors en aquest àmbit, 
transversal i adaptable. I en el punt número 4 veuran també, doncs, un desglossament i 
un detall de les competències del servei que fonamentalment es basen a acompanyar les 
persones en situació d’atur en el seu procés de recerca de feina i en l’elaboració del seu 
itinerari personal d’inserció. 

En varem donar compte en Comissió Informativa, he tingut l’oportunitat de parlar amb 
cadascun dels portaveus dels grups municipals, tal com els vaig traslladar, pensem que 
és un reglament en el qual es pot generar un ampli consens tant en el seu establiment 
com un servei municipal essencial com amb el reglament de funcionament que 
acompanya i, per tant, espero i els demano, doncs, l’aprovació d’aquests tres punts. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna intervenció? 
La senyora Veray... 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el vot 
favorable a aquest punt de l’ordre del dia. La senyora Paneque ho ha dit a la part final de 
la seva intervenció, el que se’ns presenta avui és un reglament molt tècnic, l’important 
és..., jo crec, el punt de coincidència de tots els grups és que la prioritat ha de ser unes 
bones polítiques d’ocupació a la ciutat de Girona, perquè ens permetin, doncs, poder 
seguir mes rere mes parlar de les dades que a l’inici d’aquest Ple vostè ens explicava 
que han anat millorant. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres avui hi donarem suport. 

Sí que el que demanem –i la senyora Paneque així també hi ha mostrat la seva voluntat– 
és que un cop declarat un servei essencial i un cop aprovat el reglament de l’SMO, 
doncs sí que intentem poder fer una reunió de tots els grups municipals per posar sobre 
la taula, doncs, quines són..., si més no, la idea que tenim cada un de nosaltres amb 
relació a què cal prioritzar i com cal prioritzar les polítiques d’ocupació a la ciutat de 
Girona per seguir donant les condicions idònies perquè aquells que creen ocupació, que 
no és la pròpia Administració, sinó els agents implicats que deia la senyora Paneque, 
doncs, puguin continuar-ho fent. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. 
Compartim la necessitat i la motivació de l’establiment del Servei Municipal d’Ocupació, 
el que passa que sí que no compartim o posem en dubte aquesta diferenciació entre el 
fet que sigui un reglament tècnic o polític. Jo crec que és difícil, diguéssim, diferenciar en 
l’establiment i en l’elaboració d’un reglament com aquest aquests conceptes. I aquí, per 
exemple, nosaltres veiem que en les funcions, doncs, per exemple, hi ha una manca de 
referències a tot el que fa el foment de la qualitat de l’ocupació. Llavors, per nosaltres 
això ens sembla una mancança greu i creiem que, clar, és diguéssim, la definició del 
propi Servei Municipal d’Ocupació, per tant, més enllà que llavors posteriorment definim 
o no quin és el que pretenem que faci, jo crec que ja queda definit molt en aquest 
reglament quines són aquestes funcions i aquest no voler fer esment o no fer esment –
no no voler, no fer esment– a la qualitat o a la importància que té, diguéssim, la qualitat 
de l’ocupació, per nosaltres és important. De fet, per exemple, i aprofito per comentar 
com en l’informe de cada Ple i avui, doncs, una vegada més ho hem vist, es destaquen 
totes aquelles dades positives amb relació a l’atur, etcètera i, en canvi, s’obvien o es 
parla ben poc d’aquelles dades que fan referència a la precarietat. I, per exemple, avui 
teníem una de les estadístiques, un dels gràfics en què ens parla de les dades de la 
temporalitat i veiem com la temporalitat augmenta considerablement, mentre, en canvi, la 
contractació indefinida va baixant. Per això creiem que aquest és un tema important i 
creiem que un servei municipal d’ocupació, no d’inserció, sinó d’ocupació, doncs també 
hauria d’incloure aquest tema i aquesta funció. I, per tant, com que ens agradaria fer 
esmenes en aquest sentit, doncs avui ens abstindrem. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? El senyor Calvo... 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. També anunciem el nostre 
vot favorable. Indicar que tot això ha de respondre a un objectiu que ha de ser el millorar 
l’ocupabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Girona i, en aquest cas, i avui també 
l’informe que ens han entregat així ho ratifica, tenim un 50 per cent de les persones 
aturades que estan entre trenta i quaranta-nou anys. És a dir, si fem una anàlisi 
d’aquesta situació, de ben segur que totes aquestes persones tindran càrregues familiars 
al darrere i voldrà dir que haurem de generar un tipus de lloc de treball que sigui capaç 
d’adaptar-se a les necessitats d’aquestes persones i que moltes vegades les dificultats 
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per poder tenir accés a un lloc de treball no sigui perquè hi han càrregues familiars al 
darrere que generen un tipus de feina a la qual no poden accedir. 

Alhora també demanem que s’aposti per la qualitat d’aquest llocs de treball, demanem 
que es tingui en compte que existeix la pobresa o els treballadors pobres i que, per tant, 
nosaltres el que batallarem serà perquè hi hagi un sou digne per a qualsevol d’aquests 
llocs de treball que es contemplin, entenent que aquells llocs de treball que no generin 
una autonomia de les persones a través de l’exercici del treball no seran llocs de treball 
dignes. 

Per altra banda, també pensem que ha de ser una oportunitat per poder donar la mà i 
per poder incorporar el tercer sector. Pensem que el tercer sector és coneixedor de les 
necessitats reals de les persones de la ciutat, sobretot d’aquelles que tenen uns factors 
afegits que fan difícil la seva inseribilitat, persones que per motius de procedència, per 
motius d’estructura sociofamiliar, per motius d’origen, per motius de malalties no poden 
tenir accés a un lloc de treball, pensem que des del Servei d’Ocupació Municipal s’ha de 
poder generar un tipus d’accions que permetin també que no passin a formar part o 
d’engruixir aquest 70 per cent de feines que es generen en l’àmbit de serveis. Girona té 
capacitat i de ben segur que des de l’Ajuntament es pot incentivar i potenciar la creació 
de llocs de treball més enllà de l’àmbit de serveis que, com tots sabem, és molt 
estacionari, és molt temporal i ofereix uns horaris que difícilment facilitaran que aquest 
50 per cent de les persones de trenta i quaranta-nou anys puguin conciliar vida laboral i 
vida familiar. 

Recordar també que en la nostra proposta o en els acords per la governabilitat d’aquesta 
ciutat vàrem apostar per una partida de [cent mil #, 00.46.53] euros en el pla Girona 
Actua i pensem que això ha de poder ajudar a desenvolupar tota aquesta sèrie 
d’actuacions. 

Gràcies, alcaldessa. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara, senyora 
Paneque... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, molt breument. Efectivament estem davant 
l’aprovació inicial i, per tant, s’obre un període de trenta dies per presentar al·legacions. 
Però sí que li volíem fer esment, senyora Pèlach, que aquest és un reglament que quan 
em deia que és un reglament més tècnic que polític em referia al fet que és un reglament 
de funcionament, no de les polítiques d’ocupació que s’han de desenvolupar en els 
propers anys que formaran part del pla estratègic, que també el debatrem i també el 
portarem a aprovació al plenari; allà és on s’hauran de recollir les polítiques per als 
propers anys i que vindrà a continuació d’aquesta aprovació. Però necessitàvem tenir el 
Servei Municipal d’Ocupació com un servei essencial per tal de poder presentar aquest 
pla estratègic, com li deia. 

I amb qualitat a l’ocupació i lluita contra la precarietat, estem totalment d’acord, tant que, 
de fet, en la primera oportunitat que vam tenir en les bases del Girona Actua ja vàrem 
introduir modificacions, com saben, en aquest sentit d’augment del compromís de 
l’empresa privada a l’hora d’obtenir aquestes subvencions. Per tant, crec que en aquelles 
accions que hem dut a terme fins ara, doncs ja es mostra aquest compromís que no 
només és coincidència amb algun dels grups municipals, sinó que és un compromís que 
tenim adoptat també amb els sindicats Comissions Obreres i UGT, que així també em 
van traslladar la preocupació que tenien en aquest àmbit. 

I respecte a la intervenció del senyor Calvo, també dir-li que respecte a aquesta 
preocupació, una de les coses que vàrem traslladar a la conselleria, precisament que és, 
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de fet, amb qui hem de negociar els recursos econòmics, va ser la manca de programes 
ocupacionals específics per a majors de quaranta-cinc i cinquanta-cinc. Li haig de dir que 
aquesta petició va ser escoltada i que en breu crec que tindrem bones notícies al 
respecte d’aquests programes i que, per tant, m’alegro que coincidim i que així mateix 
també ho puguin traslladar a la conselleria, aquesta inquietud. 

Gràcies. 

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

Doncs passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots 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, la ratificació de l’establiment del Servei Municipal d’Ocupació. 

 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres 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'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

6.   Esmenar  l'article  24  del  Reglament  de  Polítiques  Municipals  d'Igualtat  de 
Gènere, referit a numeració de l'articulat del ROM 

El  Reglament  de  Polítiques  Municipals  d'Igualtat  de  Gènere,  en  el  seu  títol  III, que 
modifica diversa normativa municipal, es va redactar sobre la publicada a la seu  
electrònica.  En  el  referit  al  Reglament  Orgànic  Municipal,  el  redactat considerat era 
l'aprovat 2012, per la qual cosa la numeració de l'articulat que va canviar en la darrera 
aprovació del ROM, en el Ple de 25 de febrer de 2016, no tinguda en compte. 
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Així,  el  Ple  d'11  d'abril  de  2016  va  aprovar  modificar  el  ROM  en  l'art.  24 
considerant  la  numeració  de  l'articulat  del  ROM  anterior,  la  qual  no  coincideix amb 
la vigent en el moment d'aprovar-se el primer reglament. 

Rectificació d'ofici d'un error de fet prevista a l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

Rectificar  l'error  de  fet  a  l'article  24  del  Reglament  de  Polítiques  Municipals  de 
Gènere,  aprovat  pel  Ple  d'11  d'abril  de  2016,  en  el  següent  sentit:  on  diu  "Art. 
112.1", "Art. 118.3" i "Art. 119.2" ha de dir "Art. 115.1",  "Art. 121.3" i "Art. 122.2" 
respectivament, motivat per haver considerat una numeració d'articulat del ROM ja 
canviada quan es va aprovar el primer reglament. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt sisè de 
l’ordre del dia, que veuen vostès que és purament una esmena d’un error formal. Si 
ningú hi té inconvenient, ja passem directament a la votació, perquè no... 

Vots a favor de la proposta d’acord? 

Perfecte. 

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

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

7.   Aprovar el canvi de denominació del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 
Transsexuals i Bisexuals, per a la defensa i promulgació dels seus drets i 
deures i de les seves activitats. 

En  anterior  proposta  de  resolució  es  va  proposar  per  a  la  seva  aprovació  en acord 
de ple el canvi de denominació del  Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals 
i Bisexuals, per a la defensa i promulgació dels seus drets i deures i  de  les  seves  
activitats  i  l'aprovació  inicial  del  canvi  de  denominació  del Reglament  del  Consell  
Municipal  de  Lesbianes,  Gais,  Transsexuals  i  Bisexuals de  la  ciutat  de  Girona,  
aprovat  per  acord  del  Municipal  de   9  de  setembre  de 2013, en el sentit que en 
endavant passaran a denominar-se Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 
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Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals de Girona i Reglament del Consell Municipal de 
Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals de Girona amb l'acrònim LGTBI. 

En  aquesta  proposta  de  resolució  s'assenyalaven  els  punts  a  esmenar  del 
reglament  en  què  apareixia  la  denominació  del  consell,  però  no  s'esmenaven aquells   
articles   on   es   citaven   els   diferents   grups   del   col·lectiu,   per tal d'incorporar-hi 
també el grup d'intersexuals, motiu del canvi de denominació del consell i del 
reglament. 

Fonament Jurídic 

L'article  105.2  de  la  Llei  30/92  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les 
administracions  públiques  i  el  procediment  administratiu  comú  disposa  que  les 
administracions locals podran rectificar en qualsevol moment d'ofici o a instància dels  
interessats  els  errors  materials  de  fet  o  aritmètics  existents  en  els  seus actes. 

Primer.   ESMENAR la proposta de 30 de juny de 2016 d'aprovació del canvi de 
denominació del Reglament del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals,  
Bisexuals  i  Intersexuals  (LGTBI)  de  Girona,  on  s'han  detectat errors per omissió. 

Segon.  APROVAR  el  canvi  de  denominació  Consell  Municipal  de  Lesbianes, Gais, 
Transsexuals i Bisexuals, per a la defensa i promulgació dels seus drets i deures  i  de  
les  seves  activitats,  aprovat  per  acord  del  Ple  Municipal  de  8 d'octubre  de  2012,  
en  el  sentit  de  que  en  endavant  passarà  a  denominar-se Consell Municipal de 
Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals de Girona amb l'acrònim 
LGTBI. 

Tercer.  APROVAR  inicialment  el  canvi  de  denominació  del  Reglament  del 
Consell  Municipal  de  Lesbianes,  Gais,  Transsexuals  i  Bisexuals  de  la  ciutat  de 
Girona, aprovat per acord del Municipal de   9 de setembre de 2013, en el sentit que  
en  endavant  passarà  a  denominar-se  Reglament  del  Consell  Municipal  de Lesbianes, 
Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals de Girona, amb l'acrònim LGTBI,  i  el  
canvi  de  redactat  que  incorporarà  el  col·lectiu  Intersexual  en qualsevol 
enumeració dels  grups que en formen part, amb els següents canvis: 

- En el títol . Canvia la denominació del consell 

- En l'article 1 punt 1 Canvia la denominació del consell i l'acrònim 

- En l'article 2 punt 1. Canvia l'acrònim 

- En l'article 2 punt 1, apartats a, d, e, f, h, i. Incorpora la denominació Intersexual als 
col·lectius que es relacionen 

- En l'article 2 punt 1 apartat g. Canvia l'acrònim 

- En l'article 2 punt 2. Canvia l'acrònim i  incorpora la denominació Intersexual als 
col·lectius que es relacionen 

- En l'article 2 punt 3. Canvia l'acrònim 

- En l'article 3. Canvia l'acrònim 

- En l'article 5 punts 1,2 i 4. Canvia l'acrònim 

- En l'article 7 punt 2. Canvia l'acrònim 

- En la disposició addicional primera. Canvia l'acrònim 

Quart. SOTMETRE a informació pública el contingut d'aquesta resolució per un termini 
de trenta dies, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona,  al  Diari  
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Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  al  Tauler  d'Edictes  de l'Ajuntament de 
Girona. 

En  el  supòsit  que  no  es  presenti  cap  reclamació  o  suggeriment  s'entendrà 
definitivament aprovat el canvi de denominació. 

Cinquè.  NOTIFICAR  els  canvis  de  denominació  als  integrants  del  Consell Municipal 
de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals de Girona (LGTBI). 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia, senyor secretari, el punt setè. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. Té 
la paraula la senyora Sílvia Paneque. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí. Brument també, perquè aquesta demanda, 
de fet, és una demanda consensuada amb les entitats i associacions que formen part del 
Consell Municipal LGTBI. Com saben, en la majoria de ciutats catalanes aquest és 
l’acrònim que s’utilitza i, per tant, inclou la intersexualitat. A Girona no era així, es va 
demanar i consensuar, vaig parlar amb els diferents grups municipals, tots vostès han 
mostrat la seva acceptació també en aquest canvi. Per tant, el que procedim, tot i que a 
nivell documental pot semblar molt complex, perquè l’acrònim LGTBI estava molt present 
en el reglament, com és normal, el que fem és canviar el nom del consell i canviar també 
el reglament en tots els punts on hi havia aquest canvi d’acrònim. 

I també aprofitar per dir que en aquest mateix consell se’ns va demanar formar part de la 
xarxa de ciutats LGTBI, també els ho he traslladat i que estem treballant –pel consell i 
pels grups municipals que així m’ho havien traslladat– per tal que Girona pugui formar 
part d’aquesta xarxa. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo per anunciar la 
meva abstenció en coherència política que quan es va crear el consell em vaig abstenir, 
per tant, amb tot el que es relaciona amb aquest punt de l’ordre del dia. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
Senyora... Avui se m’entrebanca la llengua, ho lamento. Senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Sí, 
només comentar, diguéssim, la importància realment d’aquests espais de participació 
ciutadana, en aquest cas, el consell, i que facin realment aquesta feina des del consell 
cap a la ciutat i també vers l’Ajuntament de definició de polítiques, etcètera. I això ho dic 
també perquè el canvi en aquest nom també ha provocat que hagués de mirar realment 
quines són les especificitats d’aquest col·lectiu intersexual i precisament per això crec 
que és tan important que existeixin aquests espais no només de participació, sinó també 
per donar coneixement, diguéssim, de la diversitat que existeix en els col·lectius i de les 



  26

diversitats que tenim a la nostra societat i trencar una mica amb les visions úniques que 
anul·len aquesta diversitat. 

Per tant, tot el suport amb el canvi del nom i només fer esment que en l’acrònim, en tots 
els punts parla de «LGTBI», primer la «TBI» i en canvi, en alguns..., doncs ho dic per si 
es pot esmenar en el tercer punt, per exemple, parla de l’acrònim..., gira la be i la te. No 
sé si val la pena esmenar-ho perquè quedi ben posat. 

La Sra. (?) Sí, sí, efectivament, és un error de transcripció, ja mirarem d’arreglar-ho. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Cap més 
intervenció? 

Doncs podem passar a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana 
- MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular esmenar la 
proposta de data 30 de juny d’aprovació del canvi de denominació del reglament del 
Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals de Girona. 

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

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

COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  DESENVOLUPAMENT 
LOCAL I TURISME 

8.   Aprovar  un  tarifat  complementari  de  bitllet  obert  en  el  servei  de  mini  tren 
turístic a la ciutat de Girona. 

"Julià  Travel,  SA  i  Autocares  Julià,  SL  UTE",  és  l'entitat  adjudicatària  del 
contracte de gestió del servei públic de mini tren turístic de la ciutat de Girona, 
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segons acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 14 de gener de 2013. 

L'Ajuntament de Girona i "Julià Travel, SA i Autocares Julià, SL UTE" signen el contracte 
de servei per la gestió del servei públic de mini tren turístic a la ciutat de Girona en data 5 
de febrer de 2013. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix en el número 3 "Tarifes" el següent pel que 
fa a les tarifes del mini tren turístic: 

"1.  Tarifes:  Les  tarifes  per  viatges  seran  aplicades  a  proposta  de  l'empresa 
concessionària amb l'autorització de l'Ajuntament però no podran superar l'import de 4'50 
€/persona. 

Les tarifes podran veure's modificades anualment per la revisió i actualització de l'IPC. 

2. Tiquets: Hi haurà tres modalitats de tiquets: 

" Tiquet individual adults 

" Tiquet individual de nens/es (fins als 6 anys) 

" Tiquet de grup (mínim 15 persones). 

Els  tiquets  hauran  d'indicar  la  tarifa  corresponent,  hauran  d'estar  numerats  i 
incorporaran  la  identificació  de  l'Administració  titular  del  servei,  tot  a  càrrec  de 
l'empresa concessionària. Així mateix, hauran d'indicar que inclouen en el preu 
l'assegurança per a persones físiques. 

L'adquisició  dels  tiquets  es  portarà  a  terme  mitjançant  la  màquina  expenedora 
situada  al  tòtem  exterior  situat  a  la  parada.  En  cas  de  creació  d'un  altre  ruta, 
aquesta  haurà  de  disposar  d'un  tòtem  informatiu  amb  màquina  expenedora  de 
tiquets. 

La recaptació la portarà a terme l'empresa concessionària del servei, subministrant   a   
l'Ajuntament   de   Girona   l'informe   electrònic   de   la   màquina expenedora de tiquets 
trimestralment amb el següent contingut: Venda de tiquets desglossada,  amb  
estadístiques  per  expedicions,  dies  de  la  setmana,  tipus  de tarifa, hora d'adquisició 
dels tiquets, etc."  

Fonament: 

Valorats   els   tres   primers   anys   de   funcionament   del   servei,   es   considera 
necessari establir l'oferta de bitllet obert com a tarifa complementària relativa al servei de 
mini tren turístic a la ciutat de Girona. 

Aquesta necessitat ve fonamentada per: 

1. La creixent demanda que s'ha detectat en aquest sentit, pel que fa als visitants que 
s'adrecen a l'Oficina Municipal de Turisme, un dels actuals punts de venda de bitllets del 
mini tren turístic. 

2. Amb la tarifa vigent els visitants no poden baixar del mini tren turístic per visitar els 
punts més emblemàtics de la ciutat a peu i pujar posteriorment per seguir el recorregut  
amb  el  mini  tren,  fet  que  genera  insatisfacció  per  part  de  molts visitants que volen 
combinar ambdues opcions. 

3.Diferents ciutats de l'estat espanyol amb servei de mini tren turístic disposen d'aquesta  
oferta,  viatge  únic  i  bitllet  obert,  per  tant  aquesta  és  una  opció  ja existent en altres 
destinacions turístiques i que funciona correctament. 

4.L'interès  públic  d'oferir  un  servei  de  qualitat,  modern  i  eficaç,  que  faciliti  la 
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possibilitat  de  donar  a  conèixer  el  ric  patrimoni  històric  i  monumental  i  els 
equipaments culturals del barri vell de Girona. 

Atès l'exposat anteriorment, i amb la voluntat de: 

1.Millorar el servei als turistes que visiten la ciutat. 

2.Incrementar el nivell de satisfacció dels usuaris. 

3.Millorar  la  mobilitat,  especialment  per  aquells  col·lectius  que  presenten  més 
dificultats de desplaçament com són la gent gran i els infants. 

4.Aportar més valor afegit a la qualitat del servei. 

5.Incrementar l'oferta d'activitats turístiques d'una forma més flexible i diversificada. 

6.Impulsar la dinamització turística i comercial del barri vell, afavorint l'increment en  el  
trànsit  de  visitants  pels  comerços,  restaurants  i  empreses  de  serveis ubicades a la 
zona d'influència afectada pel recorregut del mini tren turístic. 

Es proposa establir una tarifa complementària per tal d'establir un servei superior a un 
sol viatge en el servei de mini tren turístic de la ciutat de Girona. Els imports del  tipus  de  
bitllet  obert  que  es  plantegen,  s'estableixen  tenint  en  compte  les característiques 
pròpies de la ciutat de Girona a nivell turístic, el recorregut que realitza el mini tren 
turístic, així com l'estudi de les tarifes establertes per altres destinacions turístiques amb 
servei de mini tren turístic. 

1.-  Aprovar  un  tarifat  complementari  de  bitllet  obert  en  el  servei  de  mini  tren 
turístic a la ciutat de Girona amb els següents imports: 

Tiquet individual adults: 6,5€/persona 

Tiquet individual de nens/es (fins a 6 anys): 5,5€/persona 

Tiquet de grup (mínim 15 persones): 6€/persona 

2.- Modificar el que estableix el punt sisè "Tarifes"  del contracte de servei per la gestió 
del servei públic de mini tren turístic a la ciutat de Girona signat en data 5 de  febrer  de  
2013  entre  l'Ajuntament  de  Girona  i  "Julià  Travel,  SA  i  Autocares Julià, SL UTE". 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquest punt de l’ordre del dia la tinenta d’alcalde Glòria Plana. 

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

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Recordaran –bé, ara ho ha dit 
també el secretari– que el febrer de 2013 es va signar el contracte amb Julià Travel, SA, 
i Autocares Julià, SL UTE per a la gestió del servei públic del minitren turístic. Han 
passat tres anys i de resultes de fer..., o sigui, havent-se valorant aquests tres anys, es 
considera que tenint en compte algunes peticions que s’han fet i propostes que s’han fet 
recollides a l’Oficina de Turisme per tal que el bitllet pugui ser obert, de puja i baixa, és a 
dir, fins ara es puja al trenet i no es pot baixar en tot el recorregut fins que torna al lloc 
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d’origen. Doncs es tractaria, amb aquest bitllet, de poder baixar en punts més 
emblemàtics de la ciutat i, per tant, doncs es pagaria un altre preu. Ara per ara, el preu 
del bitllet és quatre euros i mig i es passaria a pagar sis euros a qui ho desitgés. És una 
tarifa complementària, és una tarifa que no modifica les altres, al contrari, és una millor 
oferta tant per les a persones usuàries del trenet com per als comerços i restaurants que 
a la zona també podran gaudir que puguin baixar els usuaris del trenet i puguin pujar, a 
la vegada, per acabar de fer el recorregut. És per això que portem a aprovació aquest 
nou tarifat complementari del bitllet obert. Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona):  Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres votarem a favor, el que passa que volem fer un parell d’apreciacions. Nosaltres 
sempre hem portat en el programa que el trenet hauria de ser un element més de 
transport públic de la ciutat, perquè facilitaria que moltes persones poguessin arribar a 
les zones on viuen que no hi arriba l’autobús, haurien de tenir evidentment una tarifa i un 
carnet especial. 

I l’altra és una queixa de molts gironins i gironines que durant l’exposició de flors, com 
que vénen aquests paquets turístics que ve la gent amb un autobús amb el paquet que hi 
entra agafar el tren, doncs resulta que molta gent de la ciutat no ha pogut tenir opció a 
agafar el trenet per manca de places, i aquest tema s’hauria de mirar de solucionar. 
Perquè al final el trenet només el porta la gent que ve de fora, només hi pot tenir accés la 
gent que ve de fora, els gironins, no. Això, de cares a la propera edició, no ho sé, 
s’hauria de solucionar. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En la Comissió 
Informativa, sobre aquest punt, bé, suposo que degut a les meves limitacions, jo vaig 
entendre que s’introduiria un tarifat nou per tal de poder donar servei a aquest tipus de..., 
a aquesta peculiaritat que comentava, que és que els usuaris d’aquest trenet poguessin 
baixar i tornar a pujar. I jo no sé per què vaig entendre que aquest nou tarifat seria 
inferior a l’actual, perquè de fet el preu del bitllet fins a una parada o, en qualsevol cas, 
seria igual, però no vaig arribar a imaginar que seria superior, el qual em va sorprendre 
al llegir en detall la proposta. Bàsicament perquè en altres ciutats el funcionament del 
tren funciona que hi ha ciutats en què els usuaris poden baixar en una parada i tornar a 
pujar en el mateix punt i té exactament el mateix preu. A veure, és simplement un tema 
de funcionament. Aquí el que estem fent, de fet, és encarir el servei. Hi havia un tarifat 
màxim que era de 4,5 euros i el que fem d’aquesta forma així una mica subterrània, per 
dir-ho així, és encarir-lo dos euros amb l’entès que no veig el motiu de l’encariment, 
potser me l’explicarà i em quedarà clar, però no veig el motiu que fa que perquè una 
persona baixi a mig recorregut s’hagi d’encarir dos euros el preu d’aquest servei, quan 
aquesta persona segurament, de fet, el que fa és fer-ne menys ús que el que fa el circuit 
complet, no? Com a molt en farà igual, si és que torna a pujar. Potser sóc jo que no ho 
acabo d’entendre. En qualsevol cas, entenc que és un tema tècnic, hi votarem a favor i 
no passa res, però sí que em quedava aquest dubte i ens semblava estrany. 

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

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Bé, gràcies per estar-hi a favor. Però, a veure –
contestaré primer a la senyora Costa–, el tema de poder utilitzar el trenet per a usuaris 
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que, per exemple, viuen al Barri Vell i que tenen problemes de mobilitat per poder pujar, 
això ho estem estudiant i sempre que això jurídicament sigui possible, intentarem 
implementar-ho, que hi hagi persones grans, per exemple, que utilitzant el servei públic 
també puguin utilitzar..., entri a dintre el trenet per poder pujar fins a les seves 
«vivendes». Jo no tenia constància de la queixa aquesta que ha fet, però també ens ho 
mirarem a veure si, abans de poder treure a concurs una altra vegada el trenet, podem 
fer alguna cosa sempre que també legalment sigui possible. 

Jo, senyor Terés, és que no l’acabo d’entendre perquè, clar, jo crec que és normal que 
valgui una mica més el bitllet si vostè té l’oportunitat de pujar i baixar tantes vegades com 
vulgui al trenet. Jo crec que és normal. I, és més, jo no sé quines ciutats haurà vist vostè, 
però Vitòria, Santander, Sant Sebastià tenen una tarifa de preu molt superior als sis 
euros i mig. Per tant, no acabo d’entendre que sigui un encariment; no és un encariment, 
és un complement a una tarifa que ja està aprovada i això és una complementarietat de 
bitllet obert. Vostè agafarà el trenet i si vol baixar a la plaça dels Apòstols, baixarà, anirà 
a donar un volt per allà i quan torni a passar el trenet tornarà a pujar i quan vulgui tornar 
a baixar, tornarà a baixar, cosa que ara l’obliga a fer tot el recorregut d’una vegada. Per 
tant, no entenc el tema de l’encariment del bitllet, perquè no és un encariment, és més 
oportunitat i més benefici a l’hora de donar més facilitat per fer la ruta del trenet en 
aquest cas en el Barri Vell. Gràcies, de totes maneres, per les votacions a favor. Gràcies. 

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

Vots a favor? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per unanimitat un tarifari complementari de 
bitllet obert en el servei de minitren turístic a la ciutat de Girona. 

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

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

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

9.   Aprovar la pròrroga dels servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o  
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famílies  amb  dificultats  de  desenvolupament  o  manca  d'autonomia personal. 

Per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 14 de febrer de 2014 es va iniciar 
i aprovar l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convocar  licitació  
del  servei  d'atenció  domiciliària  (SAD)  per  a  persones  i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal. 

Per  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  20  de  maig  de  2014,  convalidat  pel  Ple  de  la 
Corporació en sessió de 9 de juny de 2014, es va adjudicar l'esmentat contracte a favor 
de l'empresa "CLECE, S.A.", amb NIF núm. A80364243. 

El contracte es va signar el dia 14 de juliol del 2014, amb una vigència de 2 anys a  partir  
del  dia  15  de  juliol  de  2014,  podent-se  prorrogar  per  dues  anualitats més, d'any en 
any, per mutu acord de les parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 4 
anys. 

Vist  l'informe  de  data  20  de  maig  de  2016,  emès  conjuntament  per  la  cap  de 
secció de Serveis Socials Especialitzats, senyora Lourdes Delgado Navarro i la cap de 
secció de Gestió Administrativa, senyora M. Rosa Baena Cuenca. 

Vist el previst a la clàusula VII del plec de clàusules administratives particulars, el 
contracte  es  podia  prorrogar  per  dues  anualitats  més,  d'any  en  any,  per  mutu 
acord de les parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 4 anys, de 
conformitat amb l'article 303.1 del TRLCSP. 

Vist  l'escrit  presentat  per  l'empresa  "CLECE,  S.A.",  de  data  11  d'abril  de  2016 
(R.E.: 2016019519 - 22/04/2016), pel qual sol·liciten la pròrroga del contracte pel període 
comprès entre el 15 de juliol de 2016 al 14 de juliol del 2017. 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel període del 15 de juliol de 2016 i fins el 
14 de juliol de 2017, el contracte dels serveis d'atenció domiciliària (SAD) per   a   
persones   i/o   famílies   amb   dificultats   de   desenvolupament   o   manca d'autonomia 
personal, adjudicats per decret de l'Alcaldia de data 20 de maig de 2014, a favor de 
l'empresa CLECE, S.A., amb NIF núm. A-80364243. 

L'import  total  anual  previst  del  servei  és  de  nou-cents  seixanta-quatre  mil cinquanta-
un   euros   amb   noranta-dos   cèntims   (964.051,92   €),   dels   quals 926.973,00 € 
corresponen a la base imposable i 37.078,92 € a l'IVA calculat al 4%. 

Amb els següents preus unitaris: 

Servei d'Atenció Personal: 16,19 € (15,57 € de base i 0,62 € d'IVA calculat al 4%) Servei 
d'Atenció de la LLar: 13,20 € (12,69 € de base i 0,51 € d'IVA calculat al 4%) 

Segon.-  El  cost  previst  corresponent  al  període  de  15  de  juliol  i  fins  al  31  de 
desembre de 2016 és de quatre-cents quaranta-un mil vuit-cents cinquanta-set euros amb 
tretze cèntims (441.857,13 €) dels quals quatre-cents vint-i-quatre mil vuit-cents seixanta-
dos euros amb seixanta-tres cèntims (424.862,63 €) corresponen a la base imposable i 
setze mil nou-cents noranta-quatre euros amb cinquanta-un cèntims (16.994,51 €), a l'IVA 
calculat al 4%. 

Amb càrrec a les següents partides del pressupost municipal: 

2016 502 23130 22610 Programa atenció a domicili, l'import de 433.817,75 € 

2016 502 23130 22618 Altres programes gent gran, l'import de 8.039,38 € La resta de 
522.194,79 € amb càrrec al pressupost de l'any 2017. 
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Atès  el  caràcter  plurianual  de  la  despesa,  la  seva  autorització  o  realització  se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. El 9 de juny de l’any 
2014, es va adjudicar el contracte de servei d’atenció domiciliària a l’empresa CLECE, el 
període del contracte era de dos anys a partir del 15 de juliol de 2014 i es podia 
prorrogar dues anualitats més, any a any, fins a un total de quatre anys. Vist l’informe 
que s’ha fet a l’àrea de serveis socials especialitzats, en el qual ens diuen que estan 
d’acord que es faci la pròrroga d’un any més, també la clàusula setena del contracte així 
ho preveu. Per tant, el que portem és prorrogar aquest contracte del 15 de juliol de 2016 
fins al 14 de juliol de 2017 per un import total, com ha dit el secretari, de 964.051,92 
euros. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna intervenció? 
Sí? Senyor Granados... 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Des de la CUP - Crida per Girona votarem que no a aprovar la pròrroga del servei 
d’atenció domiciliària, SAD, perquè les persones i les famílies amb dificultats de 
desenvolupament ( . . . ) i amb manca d’autonomia personal pels següents motius: 
perquè és un servei que pot assumir perfectament l’Ajuntament amb més garanties i 
qualitat, també per a les famílies i les persones usuàries, com els treballadors i 
treballadores que realitzen aquest servei. Els problemes a l’empresa CLECE se sap que 
fa temps..., ara just demanàveu un informe o que no sabia abans ( . . .)  el govern. Qui 
farà aquest informe i quan en podrem disposar? Perquè creiem que molts dels serveis 
actuals i..., perdó, perquè creiem que molts dels serveis actuals que té subcontractats 
l’Ajuntament de Girona s’han d’anar municipalitzant i a mida que caduquin els ( . . . ) dels 
contractes, perquè creiem que aquest Ajuntament ha de donar exemple, que no fomentar 
la subcontractació i precarització dels llocs de treball, com en aquest cas la contractació 
de l’empresa CLECE. I, per últim, perquè creiem en un model de gestió com el de les 
zones blaves i verdes, que abans estava en mans d’una empresa privada i ara es 
gestiona directament des de l’Ajuntament i és el camí a seguir. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo 
penso que comença ja a ser un fet habitual que a cada Ple es porti una o altra pròrroga 
de contractes, creiem que per una defectuosa gestió i tramitació dels terminis. 
Efectivament, el 14 de juliol finalitzarà el contracte de dos anys. Se’ns va informar a la 
Comissió Informativa que ha calgut prorrogar degut a la impossibilitat de tramitar un nou 
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concurs, però recordem-ho, ja feia dos anys que estava vigent, aquest contracte, i, per 
tant, es coneixia amb suficient antelació la vigència i terminis del mateix. 

I un fet preocupant que ara esmentava el senyor Granados és que es dóna la 
circumstància que les relacions laborals dels treballadors d’aquesta empresa actualment 
contractant que porta el servei, doncs, no sembla que siguin massa correctes. No podem 
estar en aquesta improvisació permanent. 

Per tant, volem anunciar el nostre vot contrari a aquesta pròrroga i demanaríem també 
que a partir d’ara tots aquells contractes en els quals existeixi aquesta possibilitat de 
pròrroga es facin els deures quan toca i no el darrer dia, com fa alguns dels nostres 
estimats alumnes poc avantatjats. 

Ahir va sortir a la premsa que es vol estudiar la possibilitat d’establir noves fórmules de 
gestió i pren, per exemple, forma la gestió mixta. Ens n’alegrem, pensa que seria 
correcte que s’estudiessin aquestes possibilitats, potser, per què no, també mirar la 
possibilitat de municipalitzar el servei, per què no, el cas és que s’estudiïn noves 
fórmules. Però bé, ho repeteixo, ens agradaria que de cares a un proper Ple no ens 
trobem altre cop amb alguna pròrroga d’un nou contracte. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna altra intervenció? Doncs la 
tinenta d’alcalde. Senyora Planas... 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies. Suposo que aquesta alumne 
poc avantatjada no es deuria explicar bé l’altre dia a la comissió i ho tornaré a explicar. 
No és que no hi hàgim sigut a temps, sí que hi hem sigut a temps. Simplement nosaltres 
sabíem que teníem la possibilitat de prorrogar un any més un altre any més i, per tant, sí 
que és veritat que, bé, ja ho explicarà la tinenta d’alcalde dels serveis especials, però sí 
que és veritat que en un moment va haver-hi alguna queixa, els tècnics varen arreglar 
totes aquestes mancances i es va veure..., vàrem creure oportú ampliar un any més. I 
mentre estaven ampliant aquest any més, perquè semblava que estava funcionant bé, 
totes aquelles mancances que s’havien detectat s’havien solucionat, es va decidir que 
mentrestant s’aniria estudiant si realment era necessari d’aquí un any poder tenir la 
pròrroga preparada per no fer la pròrroga un any més, però en cap cas no és perquè no 
hi hàgim sigut a temps, és perquè ja es volia fer aquesta pròrroga i ara, a més a més, 
tenim de marge dos anys, és que no en tenim un, tenim dos anys de marge. Per tant, no 
és que nosaltres no fem la feina, sinó simplement són criteris que pensem que és 
necessària una pròrroga d’un any més i llavors ja es veurà l’altre any, tenim tot un any 
per veure si realment el contracte segueix funcionant. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I crec que vol complementar la 
resposta la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, perquè com que és un contracte que pertoca 
a l’Àrea de Drets Socials i com vàrem parlar en Comissió Informativa, repassar molt 
breument els terminis i, com deia el senyor Albertí, allò que s’ha anunciat en premsa i 
que ja havíem informat, tant en Comissió Informativa com també en els diferents 
portaveus. 

A finals de març, quan assumeixo la responsabilitat de l’àrea, sobre el servei 
d’assistència domiciliària, en aquests moments subcontractat a CLECE, m’arriben també 
queixes tant de la part treballadora, com d’alguns usuaris, com valoracions tècniques al 
respecte. L’anterior regidor de govern ja coneixia aquesta informació i ja havia actuat 
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sobre aquestes queixes i havia pres mesures en aquesta qüestió, entre d’altres, per 
exemple, un canvi de coordinació tècnica, i ho dic com un tema important, perquè era un 
canvi de persona que dirigia els equips. Per tant, millores, se’n van assumir. 

A finals d’abril, vàrem tenir constància dels resultats d’aquestes mesures de control i els 
resultats que estaven produint aquestes mesures i tot i que s’havia millorat el servei, en 
aquell moment decidim des de l’àrea que calia explorar noves possibilitats de model de 
gestió. Hi ha l’actual, el que tenim en aquests moments, una licitació amb una empresa 
amb un procés de contractació a empresa privada, però també ens va semblar que era 
possible gestionar aquest servei des d’empreses del tercer sector. I, en aquest sentit, 
havíem de demanar informes tècnics i jurídics sobre aquesta possibilitat que ja havíem 
començat a explorar en la gestió de zones blaves i verdes, com vostès recordaran. 
També hem de veure si és viable econòmicament o no, la gestió directa. I ja saben que 
els tècnics de la casa ja estan estudiant possibilitats de gestió directa en d’altres àmbits, 
doncs en aquest també s’inclourà. 

Un nou concurs amb un canvi de clausulat requeria d’uns quatre o cinc mesos i, tot i que 
els demanem als tècnics de la casa tot l’esforç perquè siguin el més ràpids possible i que 
sempre hi estan disposats, en aquest cas, el termini no ens permetia introduir aquells 
canvis que nosaltres des de l’àrea haguéssim volgut introduir, entre altres coses perquè 
tant els treballadors com els usuaris n’haguéssim pogut patir les conseqüències de 
deixar sense servei més de quatre-centes persones grans a la nostra ciutat. 

Per tant, o es feia no nou contracte, o es prorrogava, o el servei s’aturava i, davant 
d’aquest escenari, vam decidir recórrer a l’escenari que ens semblava millor, que en 
aquest cas era la pròrroga d’un sol any. Els haig de dir que tot això s’ha fet amb diàleg 
continuat amb els tècnics, amb els usuaris, amb els delegats sindicals de l’empresa i fins 
i tot en assemblees amb la presència de tots els treballadors i que, per tant, ells han 
estat informats en tot moment de quin era l’estat de la qüestió. I que el que sí que s’ha 
acordat és que en aquest any de pròrroga que tenim per endavant i mentre no s’estudiïn 
els models de gestió i quina és la millor de les opcions, hem acordat fer un òrgan 
col·legiat on hi haurà representació sindical de l’empresa, de l’Ajuntament i tècnic, per tal 
de fer un seguiment exhaustiu, doncs, d’aquest any de pròrroga del servei. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs passem a la 
votació. 

Vots a favor de la proposta d’acord? 

Abstencions? 

En contra? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, i el vot en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, prorrogar en els seus propis termes i per al període del 15 de juliol 2016 fins al 
14 de juliol de 2017 el contracte de serveis d’atenció domiciliària. 

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

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 
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Vots a favor: 
Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal  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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

10.   Aprovar l'actualització de l'organigrama general de l'Ajuntament de Girona i 
els organigrames de les vuit àrees de govern. 

Amb data 18 de març de 2016 va ser objecte de celebració sessió plenària als 
efectes de procedir a l'elecció del nou Alcalde/essa de l'Ajuntament de Girona, havent 
estat escollida Alcaldessa-Presidenta la Sra. Marta Madrenas i Mir, i per decret 
d'Alcaldia número 2016003982 es va aprovar la nova organització política i  es  van  
determinar  les  diferents  àrees  en  les  que  s’estructura  la  Corporació municipal: 

1. Àrea d'Alcaldia 

2. Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat 

3. Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació 

4. Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme 

5. Àrea d'Hisenda i Règim Interior 

6. Àrea d'Educació i Esports 

7. Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 

8. Àrea de Cultura 

Cada  una  d'aquestes  àrees  comprèn  un  o  diversos  sectors  funcionalment 
homogenis   de   l'activitat   administrativa   local,   resultat   d'analitzar   la   situació 
organitzativa existent i fer una proposta de futur, que es trasllada, a la pràctica, en un 
nou organigrama funcional, que busca una òptima distribució dels recursos humans. 

Aquests àmbits funcionals van dirigits a una millor adequació de les persones a les 
necessitats del servei i llocs de treball que ocupen. 

L'aprovació d'aquests nous organigrames per part de l'Ajuntament es constitueixen com 
instruments definidors formals d'aquestes àrees de govern, de les  relacions  de  
dependència  jeràrquica  i  institucionalització  dels  nivells  de comandament, 
responsabilitat i rendiments de comptes. 
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Es determina la ubicació dels diferents serveis i unitats dins l'estructura general i ajuda a 
una major definició del funcionament en conjunt. 

Aquests organigrames han de contribuir a ser la primera base per a l'aprovació d'altres 
instruments organitzatius per a la consecució de l'ordenació dels llocs de treball dins el 
marc de les competències d'autoorganització de què disposen les administracions 
públiques. 

Primer.-  APROVAR  l'actualització  de  l'organigrama  general  de  l'Ajuntament  de 
Girona i els organigrames de les vuit àrees de govern, que inclouen els canvis 
d'adscripció i d'organització administrativa que han tingut lloc des de l'aprovació de l'últim 
organigrama en data 21 de desembre de 2015. 

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

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com vostès 
saben, el 18 de març de 2016 va haver-hi elecció de la nova alcaldessa, va haver-hi..., 
es va aprovar un nou cartipàs en el qual establia que hi havia vuit àrees. Aquestes àrees, 
el que comporta a vegades que algun servei tingui canvi d’àrea, un servei que estava en 
una àrea passa a una altra àrea i el que es fa amb l’organigrama és res més que plasmar 
el que hi ha en l’Ajuntament, com està organitzat l’Ajuntament i nosaltres el que portem 
ara és aquest organigrama on estableix cada servei i cada secció a quina àrea correspon 
i això és el que portem avui a aprovació, l’actualització segons el govern actual que 
estem ara amb les vuit àrees. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar 
l’abstenció del meu grup en aquest punt de l’ordre del dia per coherència política. Com 
molt bé ha explicat la tinenta d’alcalde, la senyora Planas, respon al seu organigrama de 
l’equip de govern, no al del meu grup i, per tant, en aquest sentit, doncs no els podem 
donar suport. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, també precisament perquè és una 
derivació del cartipàs votarem en contra d’aquesta actualització de l’organigrama. 
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Precisament perquè de la mateixa manera que el cartipàs no responia a criteris 
funcionals o organitzatius, sinó a uns criteris de partit i de quotes de repartiment de poder 
entre els diferents partits o persones que formen l’equip de govern, doncs hi votarem en 
contra. 

També aprofitar per comentar que aquest cartipàs en teoria responia, diguéssim, a un 
acord de govern que la base d’aquest acord era un pla de govern que encara estem 
esperant. Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Volem anunciar 
l’abstenció del nostre grup perquè tot i que és evident que a nivell tècnic cal dibuixar un 
nou organigrama municipal, com a resultat del pacte entre l’equip de govern anterior i el 
Partit dels Socialistes de Catalunya, no estem d’acord, tal com varem expressar en el 
seu moment en el Ple, amb alguns dels càrrecs i elements d’aquest cartipàs. 

Per tant, mantenint la coherència amb l’anterior votació, ens abstindrem. 

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

Vots a favor d’aquesta proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i del Partit Popular de Catalunya, 
integrat per un membre, i el vot en contra del grup municipal CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, l’actualització de 
l’organigrama general 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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
En contra: 
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

11. Afectar al domini públic l'immoble situat a la Plaça de la Catedral, núm. 2, 
anomenat Casa Pastors, i assignació a l'Àrea de Cultura per tal de destinar- lo  a  
finalitats  de  caràcter  cultural  relacionades  amb  la  creació  del  futur Museu 
d'Art Modern i Contemporani 

Per  Decret  de  l'Alcaldia  de  30  de  novembre  de  2015  es  varen  aprovar  dos 
documents  administratius  subscrits  amb  la  direcció  general  del  Patrimoni  de  la 
Generalitat de Catalunya per la cessió gratuïta del domini del 50% proindivís i la cessió 
gratuïta d'ús per un període de 10 anys del 50% proindivís de l'immoble de  la  Casa  
Pastors  a  favor  de  l'Ajuntament  de  Girona,  per  tal  de  destinar-lo  a finalitats  de  
caràcter  cultural  relacionades  amb  la  creació  del  futur  Museu  d'Art Modern i 
Contemporani. 

Vist que en l'apartat tercer de la resolució es disposa la tramitació de l'expedient per  a  
l'afectació  de  la  finca  al  domini  públic  i  sotmetre'l  al  tràmit  d'informació pública 
previst en l'article 20 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, per termini de vint dies. 

Atès  que  l'expedient  ha  estat  sotmès  a  informació  pública  durant  el  termini  de vint 
dies hàbils, a comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, que aparegué amb data 17 de desembre de 2015 (núm. 242),  i  havent  estat  
exposat  també  el  corresponent  anunci  durant  el  mateix termini al tauler d'edictes 
municipal. 

Atès  que  ha  transcorregut  el  període  d'informació  pública  sense  que  s'hagi 
formulat cap al·legació. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  204.5  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya, correspon al Ple municipal la competència per aprovar l'alteració de la 
qualificació  jurídica  dels  béns  municipals,  sense  que  calgui  en  aquest  cas  un 
quòrum  especial,  en  no  tractar-se  de  la  desafectació  d'un  bé  demanial  o comunal. 

Per tot l'anterior, 

Primer.-  AFECTAR  al  domini  públic  l'immoble  situat  a  la  Plaça  de  la  Catedral, 
número 2, anomenat Casa Pastors, per tal de destinar-lo a finalitats de caràcter cultural 
relacionades amb la creació del futur Museu d'Art Modern i Contemporani. 

Segon.- DISPOSAR la pertinent modificació de la qualificació jurídica de la finca en 
l'Inventari de Béns. 

Tercer.- Adscriure l'immoble a l'Àrea de Cultura per tal de destinar-lo a finalitats de 
caràcter cultural relacionades amb la creació del futur Museu d'Art Modern i 
Contemporani. 

Quart.- Fer constar en el Registre de la propietat l'afectació de la finca al domini públic. 

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

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com vostès 
saben, en el moment que es va fer l’Audiència provincial ( . . . ) en els terrenys d’allà la 
zona de la Devesa, va haver-hi un acord amb l’Ajuntament en el qual se cedien els 
terrenys a canvi d’un 50 per cent del que abans era l’Audiència, que ara anomenem la 
Casa Pastors, per tant, un 50 per cent d’aquest immoble pertany a l’Ajuntament, però 
l’altre 50 per cent pertany a la Generalitat. El que avui portem és..., hi han uns 
documents en els quals estableixen que aquest 50 per cent que pertany a la Generalitat 
hi ha hagut un conveni amb patrimoni de la Generalitat de Catalunya en el qual ens 
cedeixen de manera gratuïtat aquest 50 per cent del qual el propietari és la Generalitat 
en un període de deu anys. Però, quan es va signar aquest conveni, el que sí que 
establia era que havia de destinar-se a caràcter cultural, finalitat cultural; estava destinat 
a una finalitat pública, però no deia exactament cultural. 

Per tant, nosaltres el que portem avui és afectar el domini públic a aquest immoble i com 
a cultural, que la finalitat sigui cultural i, a més a més, l’hem d’inscriure, aquest l’immoble, 
a l’Àrea de Cultura per tal de donar compliment a aquest acord que havíem arribat amb 
la Generalitat. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres donarem 
suport a aquest punt de l’ordre del dia. De fet, jo a la comissió ja, quan dictaminem, vaig 
votar-hi a favor perquè jo en aquell moment vaig fer un comentari, vaig dir «no té cap 
secret», el senyor Salellas em va dir «sí, en té molts». Bé, per nosaltres, no. Un cop 
superat el debat de la legislatura passada sobre la col·lecció Santos Torroella, jo crec 
que el que cal ara és que la Casa Pastors pugui esdevenir el més aviat possible aquest 
centre d’art modern i contemporani de la ciutat de Girona. 

Per tant, nosaltres hi donarem suport i, a més, molt convençuts. Però sí que volia 
aprofitar per fer una petició amb relació a aquest tema a l’equip de govern i és que, més 
enllà de la cessió gratuïta durant deu anys d’aquest 50 per cent que ara la senyora 
Planas ens explicava, que, home, que demanin als seus companys de partit i de Govern 
a la Generalitat que, quan al Parlament de Catalunya es debaten propostes de resolució 
en què es demana la implicació del Govern de la Generalitat directament amb el futur o 
amb el projecte futur de creació d’aquest museu, no hi votin en contra i no frenin que la 
Generalitat de Catalunya inverteixi diners en la creació d’aquest centre d’art, perquè 
saben perfectament que és un cost molt elevat i que nosaltres des de l’Ajuntament sols 
és impossible que el puguem fer i més quan sí que l’Ajuntament sol ha hagut de fer front 
a la compra de la col·lecció Santos Torroella. Per tant, volia aprofitar que parlàvem 
d’aquest punt del Museu d’Art Modern i Contemporani a la ciutat de Girona per demanar-
los que insisteixin a la Generalitat que s’impliqui econòmicament en la creació futura 
d’aquest centre. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Salellas... 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
és evident que aquest és un punt tècnic, com presentava la regidora, la senyora Planas, i 
va referent ben bé a les dues coses que ella explicava d’adscripció a una àrea i de situar-
la dins del catàleg d’edificis. Però no és menys cert que va lligada a un projecte, a un 
projecte que des del primer dia nosaltres ens hi vam oposar, així ho vam explicar, amb 
moltes raons que, de fet, el temps crec que de moment ens està donant la raó, perquè ja 
han passat més de dos anys i el més calent és a l’aigüera i veurem com s’acaba definint 
aquest projecte. 

I, per tant, nosaltres el que avui farem serà una abstenció. No podem ser part activa ara 
mateix d’un projecte que, de fet, no sabem si serà un projecte que només afectarà la 
Casa Pastors, si serà un projecte que afectarà la Casa Pastors i l’actual Museu d’Història 
de Girona, no sabem què passarà amb les finques que un propietari de la ciutat s’ha 
anticipat a l’Ajuntament i les ha comprat i encara estem pendents de saber què passarà. 
No sabem cap a on anirà tot plegat quan fa justament un any que el senyor Carles 
Puigdemont em va acompanyar a mi i a dues persones de la Comissió de Cultura de la 
CUP - Crida per Girona a visitar l’estat de l’edifici i a ensenyar-nos i a explicar-nos tot el 
que vindria; un any després, podem dir que és l’última notícia que hem tingut sobre la 
Casa Pastors. I és que, de fet, aquesta és la sensació en general que tenim de l’actual 
Govern, que és que avui som dia 11 de juliol de 2016, però, de fet, podríem estar a l’11 
de juliol de 2015 i segurament l’acció del Govern seria la mateixa, especialment en 
temes com la Casa Pastors. Bé, m’equivoco, és cert, han fet una cosa, han dedicat més 
del 20 per cent de les inversions d’aquest Ajuntament el 2016 a la Casa Pastors, més del 
20 per cent i, en canvi, no tenim projecte, no sabem on serem, no sabem quan 
començaran les obres, no sabem què passarà, si seran dos edificis, si hi haurà un edifici 
entremig, què passarà amb la Casa Pastors, senyora alcaldessa? De moment, l’únic que 
sabem és que les inversions de la ciutat s’hipotequen per aquest projecte, però, en canvi, 
del projecte i on anirà a parar no en sabem gaire res. Per tant, vostès van fent tràmits 
tècnics, vostès van fent..., que avui també ho hem vist en el que és els decrets, a pagar 
els 600.000 euros que aquest any paguem del tema de la Casa Pastors, del fons Santos 
Torroella, només del fons –que avui en els decrets ho hem vist–, però, en canvi, la part 
de saber quin serà el futur realment d’aquest projecte no el sabem. 

Per tot plegat, el que els demanaríem és que, si us plau, com amb el Modern i com amb 
tantes altres coses en aquesta ciutat, deixin de vendre fum i es posin a treballar. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna altra intervenció? Sí, el 
senyor Albertí. 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres també volem anunciar l’abstenció del nostre grup en aquest punt per una 
qüestió de fons, no de formes. La Casa Pastors, com ens han informat, canvia d’ús de 
judicial a cultural, doncs allà s’encabirà la col·lecció del Santos Torroella. I intentem ser 
coherents, algun cop ho aconseguim, algun cop no, però, en aquest cas, em sembla que 
per coherència nosaltres sempre hem dit que no estem d’acord amb la compra d’aquest 
fons perquè creiem que la gran quantitat de recursos, el gran dispendi que ha fet aquest 
consistori en la compra d’aquest fons hagués pogut tenir, doncs, una..., diguem-ne, 
hagués pogut ser molt més profitós per al conjunt de la població si se li haguessin donat 
altres usos. Per tant, per coherència, ens abstindrem. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs, senyora Planas... 
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Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, 
dir-li a la senyora Veray que estigui tranquil·la, que sap que en el seu moment tant la 
Generalitat com la diputació es va acordar que farien unes aportacions i no es preocupi 
que nosaltres..., aquesta regidora sobretot en tema econòmic ja s’encarregarà de 
demanar aquestes aportacions en el moment que s’hagi de fer. Bé, nosaltres sempre 
s’ha dit –aquí no s’ha amagat mai– que seria el Museu d’Art Modern i Contemporani, 
s’ha dit sempre, s’hi està treballant, el que passa que com tots els projectes complexos 
requereixen un temps, portar un projecte no és tan fàcil, s’ha de treballar amb moltes 
vies, no només en la part arquitectònica, sinó també amb altres temes culturals, que no 
sóc jo qui els ha de donar les explicacions, però sí que us puc dir que s’hi està treballant 
i, per tant, no és que venguem fum, és que es necessita un temps, per exemple, hem 
necessitat un temps per aconseguir obtenir aquest 50 per cent, perquè les coses de les 
diferents administracions tardes un temps a aconseguir-les. També perquè ens diu 
«guaita, aquesta finalitat no és possible, cal fer el canvi de finalitat», ho fem, i a partir 
d’ara se seguirà treballant, però porta el seu temps fer-ho, tant a nivell burocràtic 
administratiu com després a l’hora d’elaborar-ho i de fer-ho físicament. I, per tant, jo crec 
que s’obtindrà el seu fruit com altres coses que se’ns havien dit i després han vist que 
realment sí que s’han fet, però sí que és veritat que hem tardat un temps, és veritat que 
aquí es necessita un temps, es necessita un temps per poder fer tot això, i un període 
d’un any no és gaire temps dintre d’una Administració quan realment la burocràcia és 
lenta. I només dir que tinguin paciència, però de ben segur que els podrem anar aclarint i 
explicant tot allò que es va fent dintre de la Casa Pastors i de tot aquest projecte cultural. 
Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Jo només permetin-
me afegir-hi alguna cosa respecte a aquest tema i que sé que també vostès el coneixen, 
és que s’està treballant ja amb el projecte museístic, també s’està treballant amb 
l’inventari de totes les obres, especialment de l’arxiu. També s’està treballant la 
incorporació de tot aquest fons en el Registre de Béns Culturals de la Generalitat de 
Catalunya, per tant, s’estan fent moltes coses. 

Els comptes, ho ha comptat molt malament quan ha dit el 20 per cent de les inversions. 
No ho sé, s’ho miri, ho calculi i després... Vull dir, no és ni de bromes el 20 per cent de 
les inversions. Bé, és igual, són 6 milions d’euros, les inversions, i aquest any hi hem 
dedicat 600.000 euros i l’any que ve seran 500 i això, que jo sàpiga, és un 10 per cent, 
no és un 20 per cent. No, disculpi, ara..., ja ha parlat, eh que no he dit cap mentida del fet 
que hem destinat 600.000 euros aquest any i que són 6 milions d’euros, les inversions? 
(Veus de fons.) No, no cal que m’expliqui res més, crec que s’ha exposat perfectament. 

I el que sí és que jo li vaig deixar molt clar, li vaig dir molt clar i ho vaig dir en aquest Ple i 
jo li torno a repetir, però, vull dir, li demano si us plau que, no ho sé, excepte que vegi 
alguna actuació que va en sentit contrari al que li torno a repetir jo avui, deixi ja de crear 
aquestes situacions dubtoses que no condueixen enlloc respecte a l’immoble de la 
Pujada de Sant Feliu, que ja li vaig dir que no es farà res, no es comprarà, l’Ajuntament 
no farà cap oferta, no farem absolutament res de compra... Ho acaba de dir vostè, que a 
veure què passarà amb l’immoble aquest que s’ha comprat, que l’ha comprat un 
particular i a veure què. Ja li vaig dir fa dos plens i li torno a repetir ara, doncs, que 
nosaltres no farem cap oferta per comprar aquest immoble i no li puc dir més. Si alguna 
vegada veu alguna actuació que vagi encaminada en un sentit diferent, li prego que m’ho 
digui immediatament, perquè no hi ha cap instrucció en aquest sentit i aquest tema està 
acabat. Una altra cosa és si hi ha alguna possibilitat urbanística, que no en tinc ni idea, 
que s’està estudiant en què l’Ajuntament també hi vegi opcions de sortir-ne beneficiat i 
aquest particular vegi a bé de poder participar i fer alguna modificació per ajudar-nos a 
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tenir la continuïtat, ho plantejarem, ho explicarem i ho direm, però l’Ajuntament ni 
comprarà, ni farà cap oferta, ni farà res més amb aquest immoble, ho dic perquè ja està 
el tema dit. I jo els agrairia que deixin de sembrar dubtes amb aquest tema, perquè ho 
vaig dir en el Ple fa dos plens, ara ho torno a repetir, crec que ho he deixat molt clar, 
espero que no tinguin cap dubte i si mai veuen la més mínima intenció de fer alguna altra 
cosa diferent a això, m’ho diguin immediatament, que suposo que els tornaré a ratificar 
que no és així, val? 

Passem, per tant, a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit 
Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, afectar el domini públic l’immoble situat a la plaça de la Catedral 
número 2, anomenat Casa Pastors per tal de destinar-lo a les finalitats de caràcter 
cultural relacionades amb la creació del futur Museu d’Art Modern i Contemporani. 

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

 

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

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

12. Aprovar la mutació demanial subjectiva a favor de la Universitat de Girona del  
tram  del  carrer  Ma.  Aurèlia  Capmany  al  seu  pas  per  les  instal·lacions 
universitàries en una superfície de 3.786 m2 compresa entre el carrer Lluís 
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Santaló  i  Sors  per  la  banda  nord  i  el  carrer  Universitat  de  Girona  per  la banda 
sud. 

Per Decret de l'Alcaldia del dia 11 de novembre de 2015 s'ha aprovat el conveni de  
col·laboració  signat  en  data  10  de  setembre  de  2015  entre  l'Ajuntament  de Girona 
i la Universitat de Girona (UdG) pel qual es disposa el lloguer a favor de l'Ajuntament 
d'un local propietat de la UdG a la Plaça Jordi de Sant Jordi. 

En  el  conveni  s'estableix  la  realització  per  part  de  l'Ajuntament  d'una  sèrie 
d'actuacions, entre les quals figura que la UdG pugui disposar plenament de la utilització   
del   tram   del   carrer   M.   Aurèlia   Campmany   al   seu   pas   per   les instal·lacions 
universitàries per un termini de vint anys, per destinar-lo a la millora dels accessos i la 
mobilitat en diferents espais en benefici de les activitats que es desenvolupen a les 
instal·lacions universitàries. 

Vist que la finalitat a la qual es destinarà la finca serà la circulació de vianants, amb  
accés  ocasional  per  l'entrada  i  sortida  de  vehicles  que  cobreixen  serveis propis  de  
l'activitat  del  campus  i  la  realització  d'activitats  a  l'aire  lliure,  amb  la finalitat   de   
millorar   la   circulació   interna   dels   usuaris   i   entre   les   diferents instal·lacions  
universitàries  i  de  facilitar  la  realització  puntual  i  programada d'activitats 
universitàries. 

Vist l'informe de l'arquitecte municipal donant compte de la superfície real actual de la 
finca, que ocupa 3.786,00 m2., i la seva valoració tècnica. 

Vist l'informe de l'arquitecta municipal conforme la finca té la condició de solar i no  està  
inclosa  en  cap  sector  subjecte  de  planejament  ni  en  cap  polígon d'actuació 
urbanística pendent de desenvolupament. 

Vist l'informe del cap de servei de Planejament i Llicències relatiu a la qualificació i usos 
compatibles de la finca corresponent al carrer Maria Aurèlia Campmany al seu pas per 
les instal·lacions universitàries, que figura qualificat en el PGOU de Girona  vigent  de  
sistema  d'equipaments  comunitaris,  tipus  equipament  docent (clau E.d.). 

Atès  que  per  acords  plenaris  de  4  de  desembre  de  1992,  10  de  novembre  de 
1992 i 11 de juliol de 1995, la UdG és titular d'un dret de superfície amb vigència fins el 4 
de desembre de 2067, l'àmbit del qual confronta amb el tram del carrer M.  Aurèlia  
Campmany  al  qual  es  refereix  el  conveni  aprovat  per  Decret  de l'Alcaldia d'11 de 
novembre de 2015. 

Atès  que  a  la  vista  d'aquestes  condicions  es  considera  que  l'operació  jurídica més  
adequada  per  posar  el  carrer  a  disposició  de  la  Universitat  de  Girona  és proposar 
una mutació demanial subjectiva a favor de la Universitat de Girona per a que abasti el 
tram del vial en qüestió, mitjançant l'aprovació d'un document en el qual es disposi les 
condicions per al desenvolupament de les finalitats a les quals es vol destinar i la seva 
utilització. 

Vist  que  en  la  tramitació  inicial  de  l'expedient  s'havia  plantejat  una  possible 
alteració  de  la  qualificació  jurídica  del  vial  per  la  qual  s'havia  efectuat  el  tràmit 
preceptiu  d'informació  pública,  que  no  és  necessària  a  la  vista  de  l'actual 
plantejament de la operació de mutació demanial. 

Vist l'informe jurídic emès pel Secretari General de la Corporació que consta en 
l'expedient. 

Atès que l'Ajuntament de Girona està interessat en col·laborar en les activitats de la  
Universitat  de  Girona  ateses  les  finalitats  educatives  i  socials  que  desplega amb 
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caràcter general, i en concret per la millora dels accessos i la mobilitat en diferents 
espais en benefici de les instal·lacions universitàries. 

Vist  l'article  27  del  Decret  336/1988,  de  17  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 

Primer.- Acordar l'arxiu de les actuacions iniciades per a la desafectació del bé de domini 
públic i de titularitat municipal que a continuació es transcriu: 

"Sòl urbà en forma de via transitable amb vehicle per la calçada i a peu per les voreres  
situades  a  banda  i  banda,  amb  forma  de  carrer  de  nom  Maria  Aurèlia Campmany 
situat al barri de Montilivi, en el tram que coincideix amb el seu pas per  les  instal·lacions  
universitàries  entre  el  carrer  Lluís  Santaló  i  Sors  per  la banda nord i el carrer de la 
Universitat de Girona per la banda sud. La superfície total és de 3.786,00 m2. i 
l'amidament és el següent: longitud mesurada a eix de carrer 233,20 metres; amplada de 
carrer 17,00 metres pel que fa a 87'50 metres del  referit  eix  de  carrer  comptats  des  
de  la  confluència  amb  el  carrer  Lluís Santaló i Sors i 15,20 metres pel que fa als 
145,70 metres restants fins al carrer Universitat de Girona" 

Segon.- Incoar expedient per a la mutació demanial a favor de la Universitat de Girona  
del  bé  de  domini  públic  conformat  pel  tram  del  carrer  Maria  Aurèlia Campmany al 
seu pas per les instal·lacions universitàries. 

Tercer.-   Aprovar la mutació demanial a favor de la Universitat de Girona del bé de 
domini públic conformat pel tram del carrer Maria Aurèlia Campmany al seu pas per les 
instal·lacions universitàries en un doble sentit: d'una banda cedint l'ús de   l'esmentada   
finca   a   la   Universitat   de   Girona   (mutació   demanial   d'ús subjectiva)  '  d'altre  
adscriure  el  bé  a  la  prestació  de  serveis  addicionals  i complementaris   dels   
serveis   universitaris   (mutació   demanial   de   caràcter objectiu), amb la següent 
descripció: 

"Sòl urbà en forma de via transitable amb vehicle per la calçada i a peu per les voreres  
situades  a  banda  i  banda,  amb  forma  de  carrer  de  nom  Maria  Aurèlia Campmany 
situat al barri de Montilivi, en el tram que coincideix amb el seu pas per  les  instal·lacions  
universitàries  entre  el  carrer  Lluís  Santaló  i  Sors  per  la banda nord i el carrer de la 
Universitat de Girona per la banda sud. La superfície total és de 3.786,00 m2. i 
l'amidament és el següent: longitud mesurada a eix de carrer 233,20 metres; amplada de 
carrer 17,00 metres pel que fa a 87'50 metres del  referit  eix  de  carrer  comptats  des  
de  la  confluència  amb  el  carrer  Lluís Santaló i Sors i 15,20 metres pel que fa als 
145,70 metres restants fins al carrer Universitat de Girona" 

Identificació registral: correspon l'esmentada finca i a efectes registrals amb les següents 
finques: 

1-Part  de  la  finca  registral  núm.  41339,  Tom  4064,  Llibre  1259,  Foli  212, 
Inscripció 1a. 

2-Part de la finca registral núm. 10466, Tom 4044, Llibre 292, Foli 63, Inscripció 1a. 

3-Part de la finca registral núm. 10457, Tom. 4044, Llibre 292, Foli 45, Inscripció 1a. 

4-Part  de  terreny  a  immatricular  entre  la  finca  registral  10457  i  finca  registral 
10466. 
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Quart.-  Aprovar  el  conveni  entre  l'Ajuntament  de  Girona  i  la  Universitat  de Girona, 
regulador de les condicions per la mutació demanial en l'àmbit de la finca descrita en 
l'acord tercer, que s'acompanya com annex a la present resolució. 

Cinquè.  Procedir  a  la  immatriculació  en  el  Registre  de  la  Propietat  de  la  finca 
descrita en l'acord tercer de la present resolució i a la inscripció de la mutació demanial. 

Sisè.   Facultar   àmpliament   a   l'Alcaldessa-Presidenta,   i   subsidiàriament   el/la 
Tinent/a d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui delegui o el que exerceixi les seves 
funcions  per  a  totes  les  actuacions  derivades  de  l'execució  de  l'acord  i  la 
subscripció del conveni regulador de les condicions d'ús de la finca. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, es va haver de 
signar un conveni, contracte de lloguer, la universitat i l’Ajuntament de Girona, ho saben, 
el novembre de 2015. Aquest contracte de lloguer establia un conveni annex, hi havia un 
conveni, en el qual s’havia de complir una sèrie de punts i de qüestions. Un dels punts 
que es portava que havíem disposat a arribar a un acord amb la universitat és el carrer 
Maria Aurèlia Capmany. Aquest tram de carrer hem arribat a l’acord que ells puguin 
utilitzar-lo, poder disposar d’ell plenament, cedir-los-el durant un període de vint anys. Els 
metres totals d’aquest carrer són de 3.786 metres quadrats, té la condició de solar, no 
està inclòs en cap sector subjecte a planejament i tampoc a cap polígon d’actuació 
urbanística pendent de desenvolupar. I atès que l’operació jurídica que es veu més 
adequada és de mutació demanial de fer..., a l’hora de cedir-ho, fent una mutació 
demanial subjectiva a favor de la Universitat de Girona que abasti tot aquest tram de 
carrer, llavors el que nosaltres portem aquí és..., inicialment s’havia fet una altra operació 
jurídica, però llavors es va veure que la més adequada era aquesta mutació demanial. 

I, per tant, el que nosaltres demanem és que la primera actuació que havíem demanat, 
que era la desafecció, però que llavors el secretari, amb els seus coneixements, ens va 
dir «no, és millor portar-ho amb mutació demanial», per tant, el que demanem és, primer, 
acordar que s’arxivi la primera actuació i incoar l’expedient de mutació demanial a favor 
d’aquesta universitat, i aprovar la mutació demanial a favor de la Universitat de Girona i 
dintre del conveni que havíem establert. No sé si m’he explicat. És complicat perquè 
havíem iniciat primer una desafectació, però al final la figura correcta jurídicament és de 
mutació demanial i el que és cedir aquest tros de terreny, de carrer, a la universitat per a 
usos dintre de les seves instal·lacions. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora Pujola. 
Disculpin, que avui estic una mica... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. A nosaltres aquest ens sembla 
un bon acord i els donarem suport. Però també a mi m’agradaria que recordéssim que si 



  46

hi ha universitat és perquè hi ha alumnes i que ells són la causa principal per la qual hem 
de treballar a la Universitat de Girona. Hi ha una demanda que el meu grup va fer a la 
comissió, en concret a la regidora Muradàs. Sí que ens ha dit avui que s’ho està mirant i 
que, per tant, atendrà la nostra petició, però ens agradaria que les peticions no les 
haguéssim de fer reiteradament perquè recordem que aquesta no és la primera vegada 
que presentem aquesta petició. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Senyor Albertí, si us plau. 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, el 
carrer..., ho vaig comentar a la comissió i no sé si s’ha fet alguna actuació en aquest 
sentit, el carrer Maria Aurèlia Capmany llinda a la seva part oest amb l’Institut Montilivi, 
aquest institut té aproximadament uns 1.700 alumnes, entre 1.700-1.800 i aquesta 
afectació no està consensuada amb el col·lectiu professoral del centre i sobretot amb 
l’equip directiu. Corregeixi’m si en aquest moment s’ha fet, me corregeixin, però en aquell 
moment ens varen dir que no era així. I em neguiteja una mica el tema aquest, perquè 
aquest institut, que és com un gra allà al mig del campus universitari, hem tingut 
seriosos..., perdonin que parli com a propi, però després de trenta-cinc anys, me’l 
considero com a propi, no? Ha tingut tot un seguit de problemes d’accés i un seguit de 
problemes sobretot de vialitat, d’accés a l’institut i de vialitat. I aquest carrer, que jo 
recordi, una de les sortides importants d’emergència en cas que hi hagués algun fet 
rellevant, doncs surten pel carrer Maria Aurèlia Capmany. Per tant, sí que ens agradaria 
que, si més no, que fossin, amb un tema com aquest, potser una mica més curosos amb 
una col·lectivitat que, ja ho sé, no té la mateixa importància que la UdG, però sí que té la 
seva importància. Moltes gràcies. 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Sí, només un apunt. Dir que no quedarà pas 
tallat, serà «peatonal», vull dir que si hi ha alguna emergència, evidentment que podran 
passar-hi els cotxes. I precisament la universitat ens ha demanat això perquè allà era un 
lloc que hi havia trànsit de cotxes i el que volien és fer-lo més «peatonal» i que no hi 
hagués tant de perill a l’hora de passar allà els alumnes, però no queda tallat, per tant, si 
hi ha una urgència, sense cap dubte podran passar per allà i jo crec que ja es parlarà..., 
parlarem amb la universitat amb les reunions que tenim amb la tinenta d’alcalde Muradàs 
per tal deixar-los clar que amb una necessitat puguin passar com no podria ser d’una 
altra manera. Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular de Catalunya, 
integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, la mutació demanial a favor de la Universitat de Girona del 
bé de domini públic conformat pel tram del carrer Maria Aurèlia Capmany. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

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

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

13. Lloguer  a  la  Universitat  de  Girona  de  dos  locals  a  la  Plaça  Jordi  de  Sant 
Jordi de superfície 329,03 m2 i 302,20 m2 per destinar-los a local social per a la 
gent gran i per altres entitats socials de la zona del Barri del Mercadal 

Per Decret de l'Alcaldia del dia 11 de novembre de 2015 es va aprovar el conveni de  
col·laboració  signat  en  data  10  de  setembre  de  2015  entre  l'Ajuntament  de Girona 
i la Universitat de Girona (UdG) pel qual es disposa el lloguer a favor de l'Ajuntament  
d'un  local  propietat  de  la  UdG  a  la  Plaça  Jordi  de  Sant  Jordi, composat per les 
següents finques. 

"1. URBANA.- DOS.- Local comercial de la planta baixa, situada a Girona, amb front a 
pati l'illa o plaça pública, situada on el seu front, darrera les comunitats de les cases 
números 14-16-18-20 del carrer Eiximenis, de superfície 320,93 metres quadrats.  Limita:  
Oest,  plaça  pública;  Est,  amb  Mercedes  Servitja  vídua  Mas  i altres;  Sud,  amb  
Narciso  Ferrer  Reixach  i  esposa  i  Nord,  amb  vestíbul  de l'escala, pel qual es té a 
més accés." 

Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Girona, al volum 2920, llibre 604 de 
Girona Sec. 1a., foli 94, inscripció 11a., finca registral núm. 13713. 

"2. URBANA.- TRES.- Local comercial de la planta entresòl de l'edifici a Girona, amb  
front  a  pati  l'illa  o  plaça  pública,  situada  on  el  seu  front,  darrere  de  les 
comunitats de les cases números 14-16-18-20 del carrer Eiximenis, de superfície 302,20 
metres quadrats. Limita: Oest, vol plaça pública; Est, Enrique Noguera, caixa d'escala, 
Mercedes Servitja; Sud, Narciso Ferrer, caixa d'escala i ascensor; i Nord, Coll Viader, SA 
i Sr. Mundet." 
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Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Girona, al volum 2920, llibre 604 de 
Girona Sec. 1a., foli 98, inscripció 8a., finca registral núm. 13715. 

La referència cadastral d'ambdós locals és 5382421DG8458C0045OY. 

En  el  conveni  s'estableix  la  realització  per  part  de  l'Ajuntament  d'una  sèrie 
d'actuacions,  establint-se  per  a  cada  una  d'elles  uns  terminis  per  a  la  seva 
execució. 

Atès  que  es  voluntat  de  l'Ajuntament  modificar  la  finalitat  a  la  qual  s'han  de 
destinar els locals prevista inicialment, per tal que el seu destí definitiu sigui el de local 
social per a la gent gran i per altres entitats socials de la zona del Barri del Mercadal   i   
que,   per   altra   part,   algunes   de   les   actuacions   a   realitzar   per l'Ajuntament 
establertes en el conveni no han pogut esser executades dins els terminis inicialment 
establerts, per acord de la Junta de Govern Local del dia 1 de juliol de 2016 s'ha aprovat 
un annex de modificació del conveni de col·laboració signat el dia 10 de setembre de 
2015 en el qual s'estableix la nova finalitat a la qual es destinaran els locals de la Plaça 
Jordi de Sant Jordi i s'estableixen els nous terminis per a l'execució de les actuacions 
que resten pendents. 

Vist l'informe de l'arquitecte municipal en relació a l'anàlisi del valor del lloguer i el seu 
ajustament als valors de mercat assimilables. 

Vista la memòria de l'Alcaldia en la qual es determinen les circumstàncies per les quals  
es  manifesta  la  conveniència  i  oportunitat  de  dur  a  terme  l'operació projectada i 
efectuar el contracte de lloguer de forma directa. 

Procedeix  doncs  aprovar  el  document  del  contracte  d'arrendament  amb  les 
condicions que han de regular el lloguer del local a la Plaça de Sant Jordi, 1 de Girona. 

Article   124   de   la   Llei   33/2003,   de   3   de   novembre,   del   Patrimoni   de   les 
Administracions Públiques. 

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans. 

Article 52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal y de règim local de Catalunya. 

Primer.- Incoar expedient pel lloguer a favor de l'Ajuntament d'un local propietat de la 
UdG a la Plaça Jordi de Sant Jordi, composat per les següents finques. 

"1. URBANA.- DOS.- Local comercial de la planta baixa, situada a Girona, amb front a 
pati l'illa o plaça pública, situada on el seu front, darrera les comunitats de les cases 
números 14-16-18-20 del carrer Eiximenis, de superfície 320,93 metres quadrats.  Limita:  
Oest,  plaça  pública;  Est,  amb  Mercedes  Servitja  vídua  Mas  i altres;  Sud,  amb  
Narciso  Ferrer  Reixach  i  esposa  i  Nord,  amb  vestíbul  de l'escala, pel qual es té a 
més accés." 

Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Girona, al volum 2920, llibre 604 de 
Girona Sec. 1a., foli 94, inscripció 11a., finca registral núm. 13713. 

"2. URBANA.- TRES.- Local comercial de la planta entresòl de l'edifici a Girona, amb  
front  a  pati  l'illa  o  plaça  pública,  situada  on  el  seu  front,  darrere  de  les 
comunitats de les cases números 14-16-18-20 del carrer Eiximenis, de superfície 302,20 
metres quadrats. Limita: Oest, vol plaça pública; Est, Enrique Noguera, caixa d'escala, 
Mercedes Servitja; Sud, Narciso Ferrer, caixa d'escala i ascensor; i Nord, Coll Viader, SA 
i Sr. Mundet." 
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Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Girona, al volum 2920, llibre 604 de 
Girona Sec. 1a., foli 98, inscripció 8a., finca registral núm. 13715. 

La referència cadastral d'ambdós locals és 5382421DG8458C0045OY. 

Segon.-  Aprovar  el  document  del  contracte  d'arrendament  de  la  Universitat  de 
Girona,  amb  les  condicions  que  han  de  regular  el  lloguer  a  l'Ajuntament  de Girona 
del local a la Plaça de Sant Jordi, 1 de Girona i que s'acompanya com document annex. 

Quart.-  Efectuar  una  reserva  de  DEU  MIL  VUIT-CENTS  NORANTA  EUROS 
(10.890,00  €)  en  la  partida  pressupostària  2016  411  92000  20200  de  lloguer 
d'equipaments administració, pel preu de l'arrendament corresponent a l'exercici 2016. 

Cinquè.  Facultar  àmpliament  a  l'Alcaldessa-Presidenta,  i  subsidiàriament  el/la 
Tinent/a d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui delegui o el que exerceixi les seves 
funcions  per  a  totes  les  actuacions  derivades  de  l'execució  de  l'acord  i  la 
subscripció del contracte regulador de les condicions de lloguer de la finca. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al següent punt 
de l’ordre del dia, el punt número 13. 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com vostès 
saben, l’11 de novembre de 2015 –és que n’hem parlat en el punt anterior– vàrem signat 
un conveni en el qual es disposava d’un lloguer del local Jordi de Sant Jordi i que seria 
destinat a oficines municipals, concretament gestió tributària, recaptació i multes. Aquí el 
que portem és una modificació d’aquest contracte de lloguer, de l’objecte del contracte 
de lloguer, perquè un cop vostès saben que la Central del Molí va haver-hi fallida per part 
del contractista i havien de fer una nova licitació, ens vàrem replantejar quin hauria de 
ser l’objecte..., al quedar-nos lliure la Central del Molí, quin hauria de ser l’objecte del 
local Jordi de Sant Jordi. I vàrem estar consultant i parlant evidentment amb el local 
social de la Grober amb la gent que formaria part que anava destinat a la Central del 
Molí, per tant, si els semblava millor, més correcte, poder anar al Jordi de Sant Jordi, un 
lloc on disposen d’una plaça allà davant, on no hi ha barreres arquitectòniques dintre 
pràcticament de tot el local. I, per tant, el que ens quedava era dir-li..., parlar amb la 
universitat i dir que volíem fer un canvi d’objecte del contracte, que ja no hi volíem 
destinar aquestes oficines, sinó que el que hi volíem destinar era l’annex al Centre Cívic 
del Barri Vell, per tal que hi pugui anar, bé, la gent gran i també les diferents 
associacions de veïns. A la Universitat de Girona li va semblar correcte, el que passa 
que ara s’ha de refer. I aquí el que portem és aquesta nova finalitat, aquest canvi 
d’objecte del contracte per tal de poder-ho tirar endavant i, per tant, el que volem és 
aprovar aquest conveni entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament, que ja l’havíem 
aprovat, però fent aquest canvi de l’objecte del contracte. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna intervenció? La senyora 
Pèlach? 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Nosaltres per informar que ens 
abstindrem en aquest punt perquè no acabem d’entendre, de veure clara aquesta 
operació, poder perquè ens falta informació. En qualsevol cas, sí que anant a mirar 
l’expedient veiem que la memòria que es va fer el 2015 d’informar de la possibilitat 
d’aquest lloguer o de..., es justificava sobretot pel tema de la necessitat d’oficines 
municipals i ara creiem que això és el que s’havia anat parlant en diverses..., bé, creiem 
que és el que s’havia anat parlant en diverses ocasions. I ara realment s’està parlant 
d’uns canvis entre el Molí, entre aquests locals..., i la veritat, ens sembla una mica 
precipitat quan sempre s’havia estat parlant que aquests locals servirien per a oficines, 
diguéssim, de l’Ajuntament, per als serveis econòmics, concretament. Llavors, ens 
agradaria realment que se’ns hagués explicat més bé tot aquest canvi i aquests 
processos, abans també que sortís al diari una vegada més. 

I també volíem aclarir, perquè a mi em sona que inicialment, diguéssim, aquest tema 
també d’aquest local venia d’una possibilitat que la UdG devia uns diners a 
l’Ajuntament... No? Doncs poder jo tinc un tema mal entès, doncs, amb relació a aquest 
local o així. Doncs llavors, bé, si és així, em confirmen que no i ja està. Però, en 
qualsevol cas, veiem doncs..., no acabem de veure clar aquest canvi. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, enteníem 
que en el seu moment es van posar en lloguer els locals de la plaça Jordi de Sant Jordi 
amb l’objectiu de descongestionar la Casa Consistorial i encabir-hi un seguit de 
dependències municipals. Bé, ara s’ha canviat d’opinió i ens posaran el local per a la 
gent gran i a la Central del Molí entenc que hi aniran a parar aquestes dependències 
municipals, per tant, s’han intercanviat els usos. Crec que ho he entès bé, no? Correcte. 

Però tenim moltes preguntes: si l’empresa adjudicatària de les obres de la Central del 
Molí hagués pogut acabar aquestes, s’hagués continuat destinant a la gent gran? Si no, 
no entenem aquesta pressa ara. Tampoc sabem quin edifici és el més adequat per a 
cadascun dels dos usos, tot i conèixer per la premsa, em sembla que ho llegia avui o..., 
ahir, que algunes declaracions de la regidora que ens deien respecte a la tranquil·litat i 
amb millors instal·lacions per a la gent gran. 

Per tant, en definitiva, tenim molts interrogants i degut a aquests interrogants ens 
abstindrem. Moltes gràcies. 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies. Primer aclarir que les 
dependències municipals són supernecessàries, molt, i molt, i molt necessàries, però 
també és veritat que quan després..., bé, perquè és que una cosa va venir després que 
l’altra. Primer es va decidir això de la central del Molí, que hi anés el local social de la 
gent gran, sobretot va venir donat perquè sabeu que l’edifici de la Grober estava en 
venta, «la Caixa» volia vendre’l i, per tant, quan l’haguessin venut havíem de marxar i, 
per tant, teníem una necessitat i en aquell moment no disposàvem del Jordi de Sant 
Jordi perquè no havíem arribat a cap acord ni res. I, per tant, bé, vàrem estar buscant 
què era el més a prop d’allà i que pogués anar bé i en aquell moment hi havia la Central 
del Molí. 

Però què va passar? Que llavors quan teníem una necessitat de les dependències 
municipals, vàrem estar mirant diferents edificis i va ser quan va sortir el Jordi de Sant 
Jordi, perquè a vegades les coses també surten quan surt l’oportunitat que hi ha el lloc. 
Però ens vàrem trobar que ha passat això que el contractista ens va dir que no podia fer 
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l’obra i davant aquestes circumstàncies vam aprofitar l’oportunitat, en primer lloc, perquè 
les dependències municipals, el Jordi de Sant Jordi, vàrem anar-ho a mirar i ja hi podien 
haver-hi  ( . . . ) però quedaven molt limitades, bé, s’hi cabia, però es volia més espai. I 
llavors, quant a la gent gran, sempre se’ns deia que si els ascensors, que si les escales... 
Al tenir l’oportunitat jo crec que vàrem fer bé a rectificar, se’ns varen donar dos moments 
oportuns alhora: en primer lloc, el contractista que ens va fer fallida i no va poder-ho fer i, 
en segon lloc, que vàrem..., teníem el Jordi de Sant Jordi en el qual els serveis 
municipals ens deien «ostres, nosaltres ho veiem molt estret per nosaltres», a l’anar a 
parlar amb la gent del local social i diuen «ostres, estupend, aquella plaça, podrem sortir, 
ens anirà estupend, ens agrada molt més». Doncs va donar totes aquestes 
circumstàncies i, per tant, nosaltres vam dir: «Ostres, si és millor opció, per què no hem 
de rectificar? Perquè ens diguin que per què rectifiquem... No, deixem estar el que 
diguin, fem el que és millor per a Girona.» Nosaltres entenem que per a Girona és millor 
que el local social vagi destinat al Jordi de Sant Jordi i que les dependències municipals 
puguin tenir més espai i poder  estar més preparades per més espai. I, per tant, uns, 
contents i els altres, també i crec que per a Girona anirà tot millor. I s’ha fet simplement 
per això. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs passaríem a 
la votació. 

Vots a favor de la proposta d’acord? 

Abstencions? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit 
Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, el document del contracte d’arrendament de la Universitat de Girona 
amb les condicions que han de regular el lloguer a l’Ajuntament de Girona del local situat 
a la plaça de Sant Jordi número 1 de Girona. 

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

 

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

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

14. Modificar  les  prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja 
establert amb la "Fundació Mas Xirgu". 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les següents 
empreses: 

A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 

El  bloc  1  (escoles  d'educació  especial,  centres  d'educació  infantil  i  primària, 
escoles bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs 
(1.416.919,98 €, IVA exclòs). 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18€ 
d'IVA inclòs (352.404,67 €, IVA exclòs). 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de   227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs (192.668,85 €, IVA exclòs). 

El  bloc  5  (edifici  consistorial,  centres  culturals,  cartelleres,  emissora  de  ràdio  i 
altres  edificis),  per  un  import  de  439.976,84€,  18%  d'IVA  inclòs  (372.861,73  €, IVA 
exclòs). 

El  bloc  6  (edificis  mixtes),  per  un  import  de  170.967,72€,  18%  d'IVA  inclòs 
(144.887,90 €, IVA exclòs). 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

El  bloc  4  (edificis  adscrits  a  l'àrea  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  lavabos, 
brigades i dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA 
inclòs (90.614,41 €, IVA exclòs). 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes. 

Per  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  13  d'agost  de  2014,  modificat  per  Decret  de 
l'Alcaldia de data 7 de maig de 2015, i per Decrets de l'Alcaldia de dates 4 de juny de 
2015, 7 d'agost de 2015, i 2 de febrer de 2016, s'han aprovat diferents modificacions  del  
contracte  establert  amb  la  FUNDACIÓ  MAS  XIRGU,  NIF  G-55121909. 

Vist  que  el  contracte  de  serveis  de  neteja  als  locals  i  a  les  dependències  que 
composen els centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, és un contracte molt  
dinàmic,  en  el  que  constantment,  a  petició  de  les  diferents  àrees  de l'Ajuntament, 
cal aprovar modificacions en relació amb freqüències, augments o reducció o supressió 
d'edificis, espais, variació de superfícies atesa la necessitat de realitzar estructuracions 
organitzatives o constructives (noves compartimentacions, reformes o remodelacions). 

Vistos  els  antecedents  de  l'expedient  en  el  que  s'han  anat  produint  aquestes 
modificacions. 

De  conformitat  amb  els  informes  emesos  pels  caps  d'àrea  corresponents  i 
traslladats   per   la   Tècnica   de   Secretaria   Administrativa   i   Estadística,   i   per 
l'empresa  "Cias  Com  2001,  SL.",  adjudicatària  del  contracte  dels  serveis  de 
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consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a 
l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament. 

Vist el previst a la clàusula XXIV del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte: 

1.- Una vegada perfet el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir-hi 
modificacions en els centres o elements que l'integren, degudes a l'augment, la reducció 
o la supressió d'edificis i/o espais, la substitució d'uns per altres o la modificació  de  les  
freqüències  en  els  diferents  edificis  o  espais.  Aquestes modificacions  que  seran  
obligatòries  pel  contractista  no  podran  excedir,  de forma acumulada, en més o en 
menys, el 10% de l'import d'adjudicació i seran aprovades per resolució de l'òrgan de 
contractació. 

Si  la  modificació  implica  la  inclusió  d'algun  nou  edifici  o  reducció  d'un  local  es 
determinarà el número d'hores i horari de la realització del servei i s'aplicaran els preus 
hora unitaris ofertats per l'adjudicatari. 

S'utilitzarà  el  mateix  procediment  per  als  supòsits  de  variació  de  superfícies 
d'actuació  derivats  de  reestructuracions  organitzatives  o  constructives  (noves 
compartimentacions, reformes o remodelacions). 

Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP. 

Atès  que  l'import  acumulat  de  les  modificacions  no  supera  el  10%  de  l'import 
d'adjudicació,  tenint  en  compte  que  el  contracte  es  va  adjudicar  per  dues 
anualitats, i per tant, per un import de 181.228,82 €, IVA exclòs. 

Primer.-  APROVAR  la  modificació  de  prestacions  derivades  del  contracte  dels 
serveis   de   neteja   dels   centres   i   equipaments   de   l'Ajuntament   de   Girona, 
corresponent  al  bloc  4,  adjudicat  a  la  "FUNDACIÓ  MAS  XIRGU",  NIF  núm.  G-
55121909: 

1.- Brigada de Jardineria (Bloc 4): modificació del servei, a partir del dia 29 de juny de 
2015, degut a la reestructuració dels espais, adequant antics magatzems en  vestidors,  
dutxes  i  lavabos,  que  es  distribueixen  entre  el  personal  adscrit  a l'Àrea de Mobilitat 
i la de Sostenibilitat, amb el següent detall: 

Pel que respecta a l'Àrea de Mobilitat li corresponen uns vestidors (17,35 m2) i unes   
dutxes   i   lavabos   (19,00   m2)   que   antigament   eren   dos   magatzems 
diferenciats. 

Pel  que  respecta  a  l'Àrea  de  Sostenibilitat  uns  antics  vestidors,  remodelats  en uns 
nous vestidors femenins (8,45 m2), així com una dutxa i lavabos femenins (5,25 m2) que 
corresponien a Mobilitat. 

Per tant, s'hauria de fer una ampliació de 0,50 hores al dia de netejadora laboral diürna, 
de dilluns a divendres, que corresponen a 2,5 hores de netejadora diürna setmanals 
addicionals. El servei després d'aquesta modificació quedaria en 7,5 hores setmanals de 
netejadora. 

Tenint  en  compte  que  l'import  anual  pel  que  fa  a  les  Brigades  de  Jardineria, 
aprovat   actualment,   és   de   4.175,10   €,   IVA   inclòs   (que   corresponen   a 
Sostenibilitat) i que aquest servei s'ha d'ampliar per un import anual de 2.085,66 €,  IVA  
inclòs,  quedant  el  total  anual  del  servei  en  6.260,76  €,  IVA  inclòs,  a distribuir 
entre les Àrees de Mobilitat i Sostenibilitat, de la següent manera: 
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Pel que fa a l'Àrea de Sostenibilitat, l'import anual resultant és de 2.085,66 €, IVA inclòs, 
més la part corresponent a la dutxa i lavabos de senyores que inicialment formava part 
de Mobilitat, que serien 417,38 € anuals, IVA inclòs. El total anual per tant és de 2.503,04 
€, IVA inclòs. 

Pel  que  fa  a  l'Àrea  de  Mobilitat,  l'import  anual  resultant  és  de  3.757,72  €,  IVA 
inclòs. 

Els imports s'han de regularitzar de la següent manera: 

a) Pel que fa a l'Àrea de Sostenibilitat: 

El  servei  estava  establert  en  4.175,10  €  anuals,  IVA  inclòs,  i  a  partir  de  29  de 
juny  de  2015  queda  en  2.503,04  €  anuals,  IVA  inclòs,  amb  una  diferència  en 
l'import anual de - 1.672,06 €, IVA inclòs (- 139,34€ mensuals, IVA inclòs). 

Per tant, s'hauria de donar de baixa l'import que correspon al període 29 de juny de 2015 
i fins a 30 de setembre de 2016 (15 mesos), de dos mil noranta euros amb  deu  cèntims  
(2.090,10€),  dels  quals  1.727,36  €  corresponen  a  la  base imposable i 362,74 € a 
l'IVA calculat a un 21%. 

L'import mensual del servei a partir de 1 de juliol de 2015 és de 208,59 €, IVA inclòs. 

b) Pel que fa a l'Àrea de Mobilitat: 

Donar d'alta el servei amb efectes a partir del 29 de juny de 2015 i 12 mesos de servei.  
L'import  anual  és  de  3.757,72  €,  IVA  inclòs.  L'import  mensual  és  de 313,14 € 
mensuals, IVA inclòs. L'import del mes de juny de 2015 és de 16,82 €, IVA inclòs. La 
valoració del servei des del dia 29 de juny de 2015 i fins a 30 de setembre  de  2016  (15  
mesos  i  2  dies)  és  de  quatre  mil  set-cents  tretze  euros amb noranta-dos cèntims 
(4.713,92 €), dels quals 3.895,80 € correspon en a la base imposable i 818,12 € a l'IVA 
calculat a un 21%. 

L'import mensual del servei a partir de l'1 de juliol de 2015 és de 313,14 €, IVA inclòs. 

Amb càrrec a la partida 2016 710 92000 21201 Manteniment edifici brigades del 
pressupost municipal. 

2.- Estació d'Autobusos: ampliació del servei a partir del 15 de febrer de 2016 i 12  
mesos  de  servei  amb  3  hores  de  netejadora  diürna  setmanals  addicionals, degut a 
ocupació de dos despatxos de l'estació que fins ara no s'utilitzaven per part dels operaris 
de la zona blava, i un import mensual de 209,67 €, IVA inclòs. La  valoració  del  servei  
pel  període  de  15  de  febrer  i  fins  a  30  de  setembre  (7 mesos  i  15  dies)  és  de  
mil  cinc-cents  setanta-set  euros  amb  nou  cèntims (1.577,09 €), dels quals 1.303,38 € 
corresponen a la base imposable i 273,71 € a l'IVA calculat al 21% (2.516,09 € anuals) 
(109,40 € el mes de febrer). 

Amb càrrec a la partida 2016 710 13300 22799 Servei aparcament horari limitat. Segon.- 
Ampliar la garantia definitiva per un import de 190,16 €, que correspon al 5% del preu 
total anual de l'ampliació, IVA exclòs. Amb el següent detall: 

-  Disminució  servei  brigada  jardineria  (Sostenibilitat):  -  1.381,87  €  anuals,  IVA 
exclòs (5% = - 69,09 €). 

-  Ampliació  servei  brigada  jardineria  (Mobilitat):  3.105,55  €  anuals,  IVA  exclòs (5% 
= 155,28 €). 

- Ampliació estació d'autobusos: 2.079,41 € anuals, IVA exclòs (5% = 103,97 €).  
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Quart.- Requerir a l'adjudicatària per tal que dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar 
de la recepció de la notificació, comparegui a l'Ajuntament a formalitzar la modificació del 
contracte. 

S'adopta el present acord en consideració a l'informe emès per la unitat operativa de 
serveis, de data 13 de juny de 2016, i Mobilitat i Via Pública, de data 29 d'abril de 2016 i 
els informes emesos per "Cias Com 2000, S.L.", de dates 14 de març i 12 d'abril de 2016 
i que, alhora, mereixen la seva aprovació. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

15. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
establert amb l'empresa "Eulen. SA.". 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les següents 
empreses: 

A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 

El bloc 1 (escoles d'educació especial, centres d'educació infantil i primària,   escoles 
bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18% 
d'IVA inclòs. 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de 227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs. 

El   bloc   5   (edifici   consistorial,   centres   culturals,   cartelleres,   emissora   de ràdio  i  
altres edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

El  bloc  4  (edificis  adscrits  a  l'àrea  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  lavabos, 
brigades i dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA 
inclòs. 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes. 

Per Decrets de l'Alcaldia de dates 16 de novembre de 2012, 31 de desembre de 2012, 
18 de febrer de 2013, 4 d'abril de 2013, 17 de maig de 2013, 14 de juny de 2013, 7 
d'agost  de  2013,  15  d'octubre  de  2013,  28  de  novembre  de  2013, 14  de  febrer  
de 2014, modificat per Decret de l'Alcaldia de data 25 de març de 2014,  i  17  d'abril  de  
2014,  4  de  juny  de  2014,  22  d'agost  de  2014,  26  de novembre de 2014, 21 de 
gener, 30 de març, 7 de maig, 12 de juny i 24 d'agost de 2015, i per acord del Ple de la 
Corporació de data 11 d'abril de 2016 s'han aprovat  diferents  modificacions  del  
contracte  establert  amb  l'empresa  "Eulen, S.A.", NIF núm. A-28517308. 

Previs els tràmits corresponents, per Decret de l'Alcaldia de data 13 de novembre de 
2014, es va reclamar a l'empresa "Eulen, S.A." l'abonament corresponent als serveis no 
prestats dels quadrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 -  febrer  2014  i  
març  2014  -  juny  2014,  amb  un  total  de  3.276,98  hores  no prestades,  i  que  es  
faria  efectiu  mitjançant  bossa  d'hores,  d'acord  amb  l'escrit presentat per l'empresa 
"Eulen, S.A." (R.E.: 2014053074 - 03/11/2014), de data 31 d'octubre de 2014. 
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Per  decrets  de  l'Alcaldia  de  dates  26  de  novembre  de  2014,  21  de  gener  de 
2015, 30 de març, 7 de maig i 12 de juny de 2015 es va establir que del total de 3.276,98 
hores corresponents   als   quadrimestres   juliol   2013   -   octubre   2013, novembre 
2013-febrer  2014  i  març  2014  -  juny  2014,  han  quedat compensades  685,50  
hores, 88,50  hores,  17 hores, 325,75  hores  (un cop descomptades  les  5  hores  del  
mes  d'agost  al  Pavelló  de Santa Eugènia i la 0,5 hora de la recepció de reis) i 83,50 
hores, quedant encara una bossa d'hores de 2.076,73 hores. 

Previs els tràmits corresponents, per Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015, es  
va  reclamar  a  l'empresa  "Eulen,  S.A." l'abonament  corresponent als serveis no 
prestats del quadrimestre juliol 2014 - octubre 2014, amb un total de 339,00 hores no 
prestades, i  que  es  faria  efectiu  mitjançant  bossa  d'hores, d'acord   amb   l'escrit 
presentat per l'empresa "Eulen, S.A." (R.E.: 2015030299 - 10/06/2015),  de  data  10  de  
juny   de   2015;   que   sumades   a   les   2.076,73 hores  que  quedaven,  fan  un  total  
de 2.415,73 hores disponibles. 

Per  Decret  d'Alcaldia  de  24  d'agost  de  2015,  es  va  establir  que  del  total  de 
2.433,73 hores (un cop incorporades les 2,5 hores del pis residencial Bòlit i les 15,50  
hores  de  la  Casa  Pastors)  han  quedat  compensades  2.047,50  hores, quedant 
encara una bossa d'hores de 386,23 hores. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 11 d'abril de 2016, es va establir que del total 
de 386,23 hores, han quedat compensades 192 hores, quedant encara un bossa d'hores 
de 194,23 hores. 

Per  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  30  de  març  de  2015,  en  el  paràgraf  quart, 
s'aprovava l'ampliació del servei de neteja de l'escola El Pla. 

Com sigui que s'ha detectat un error en en l'esmentat Decret, concretament en el preu 
anual del lloguer de la màquina fregadora, ja que el preu es va calcular en base a 12 
mesos, i s'han de calcular 10 mesos de servei. 

Per acord del Ple de data 11 d'abril de 2016, en el primer paràgraf del punt 3, s'aprovava 
l'ampliació del servei de neteja de l'escola El Pla. 

Com sigui que s'ha detectat un error en l'esmentat acord del Ple, concretament que 
l'escola que ampliava el servei de neteja és l'escola Migdia, en comptes de l'Escola El 
Pla. 

Vist  que  el  contracte  de  serveis  de  neteja  als  locals  i  a  les  dependències  que 
composen els centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, és un contracte molt  
dinàmic,  en  el  que  constantment,  a  petició  de  les  diferents  àrees  de l'Ajuntament, 
cal aprovar  modificacions en relació amb freqüències, augments o reducció o supressió 
d'edificis, espais, variació de superfícies atesa la necessitat de realitzar estructuracions 
organitzatives o constructives (noves compartimentacions, reformes o remodelacions). 

Vistos  els  antecedents  de  l'expedient  en  el  que  s'han  anat  produint  aquestes 
modificacions. 

De  conformitat  amb  els  informes  emesos   pels   caps   d'àrea   corresponents  i 
traslladats per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, i emesos per 
l'empresa  "Cias  Com  2001,  SL.",  adjudicatària  del  contracte  dels  serveis  de 
consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a 
l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament. 

Vist el previst a la clàusula XXIV del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte: 
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1.- Una vegada perfet el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir-hi 
modificacions en els centres o elements que l'integren, degudes a l'augment, la reducció 
o la supressió d'edificis i/o espais, la substitució d'uns per altres o la modificació  de  les  
freqüències  en  els  diferents  edificis  o  espais.  Aquestes modificacions que seran 
obligatòries pel contractista no podran excedir, de forma acumulada,  en  més  o  en  
menys,  el  10%  de  l'import d'adjudicació  i  seran aprovades per resolució de l'òrgan de 
contractació. 

Si   la   modificació   implica   la   inclusió   d'algun   nou   edifici   o   reducció   d'un local 
es  determinarà  el  número  d'hores  i  horari  de  la  realització  del  servei  i s'aplicaran 
els preus hora unitaris ofertats per l'adjudicatari. 

S'utilitzarà  el  mateix  procediment  per  als  supòsits  de  variació  de  superfícies 
d'actuació  derivats  de  reestructuracions  organitzatives  o  constructives  (noves 
compartimentacions, reformes o remodelacions). 

Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP. 

Atès  que  l'import  acumulat  de  les  modificacions  no  supera  el  10%  de  l'import 
d'adjudicació. 

Vist l'error detectat en el Decret de data 30 de març de 2015, i concretament en el 
paràgraf quart. 

Vist l'error detectat en l'acord del Ple de data 11 d'abril de 2016, i concretament en el 
primer paràgraf del punt 3. 

Vist  el  previst  a  l'article  105.2  de  la  llei  30/1992  de  la  Llei  30/1992,  de  Règim 
Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  Procediment  Administratiu  Comú, d'acord 
amb el qual les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment,  d'ofici  
o  a  instància  dels  interessats,  els  errors  materials,  de  fet  o aritmètics existents en 
els seus actes. 

Vist el previst als articles 111 i 138, pel que fa al subministrament de paper. 

Primer.-  APROVAR  la  modificació  de  prestacions  derivades  del  contracte  dels 
serveis  de neteja  dels  centres  i  equipaments  de  l'Ajuntament de Girona, 
corresponents  als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. A-
28517308: 

1.- Casa d'Oficis de l'Entorn Verd (Bloc 5): Alta del servei a partir del dia 9 de març  de  
2016,  degut  a  l'inici  d'una  casa  d'oficis  de  jardineria,  amb  2  hores  de netejadora a 
la setmana, distribuïdes en 1 hora dimecres i 1 hora divendres, amb 10  mesos  de  
servei,  amb  un  import  mensual  de  146,70  €,  IVA  inclòs.  La valoració del servei des 
del dia 9 de març i fins al 30 de setembre de 2016 (6 mesos i 23 dies) és de nou-cents 
vuitanta-un euros amb vuitanta-quatre cèntims (981,84 €), dels quals 811,44 € 
corresponen a la base imposable i 170,40 € a l'IVA calculat al 21%. (1.760,40 € anuals) 
(101,64 el mes de març). 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  601  24100  22611  Despeses  SMO  del  vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

2.- Sarraïnes (Bloc 3): Alta del servei de neteja de la 1a planta de l'edifici a partir del  dia  
15  d'abril  de  2016,  degut  a  trasllat  amb  caràcter  d'urgència  del  Centre Obert 
d'adolescents del Barri Vell situat al Centre Cultural La Mercè, amb 3 hores de  
netejadora  a  la  setmana,  distribuïdes  en  1,5  hores  dimecres  i  1,5  hores divendres, 
amb 10 mesos de servei (juliol i agost no hi ha servei), amb un import mensual de 168,18 
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€, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 15 d'abril i fins al 30 de setembre de 
2016 (5 mesos i 16 dies) és de nou-cents seixanta-tres euros amb noranta-vuit cèntims 
(963,98 €), dels quals 796,68 € corresponen a la base imposable i 167,30 a l'IVA calculat 
al 21%. (2.018,13 € anuals) (123,08 € el mes d'abril). 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  500  23100  22700  Neteja  equipaments  Serveis 
Socials del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2016. 

3.- Servei Municipal d'Ocupació (Bloc 5): Ampliació del servei a partir del dia 4 de gener 
de 2016, amb un taller que s'utilitza d'aula de comerç i de magatzem, amb 6 hores de 
netejadora a la setmana, distribuïdes en 1 hora de dilluns a dijous i 2 hores els divendres 
i 10 mesos de servei, amb un import mensual de 347,27 €, IVA inclòs. La valoració del 
servei des del dia 4 de gener i fins al 30 de setembre de  2016  (9  mesos)  és  de  tres  
mil  cent  vint-i-cinc  euros  amb  quaranta-tres cèntims (3.125,43 €), dels quals 2.583,00 
€ corresponen a la base imposable i 542,43 a l'IVA calculat al 21%. (4.167,24 € anuals). 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  601  24100  22611  Despeses  SMO  del  vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

4.- Espai Cívic Cal Borrego (Bloc 3): Alta del servei a partir del dia 1 de març de 2016, 
amb una neteja de dos hores setmanals (1 hora  dimarts i 1 hora dijous), i 11  mesos  de  
servei,  amb  un  import  mensual  de  251,58  €,  IVA  inclòs.  La valoració del servei des 
del dia 1 de març i fins al 30 de setembre de 2016 (7 mesos) és de mil set-cents 
seixanta-un euros amb sis cèntims (1.761,06 €), dels quals 1.455,42 € corresponen a la 
base imposable i 305,64 € a l'IVA calculat al 21% (3.019,00€ anuals). 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  500  23100  22700  Neteja  equipaments  Serveis 
Socials del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2016. 

5.- Casa Pastors (Bloc 5): Neteja de manteniment pel període des del dia 18 de juny fins 
el dia 30 de setembre de 2016 (data de finalització de l'actual contracte), degut  a  
l'exposició  "Girona  Plató",  amb  1  hora  de  neteja  diària  de  dimecres  a diumenge  
(festius  inclosos),  i  1,5  hores  de  neteja  els  dimarts.  Aquesta  neteja inclourà tots els 
espais utilitzats, des de les diferents sales d'exposició, lavabos, així  com  vials  i  
accessos  de  l'edifici.  Per  a  la  neteja  de  vidres,  finestres, lluminàries i elements de 
difícil accés, s'estipulen 4 hores mensuals d'especialistes.  El  total  d'hores  per  
l'esmentat  període  és  de  81,50  hores  de netejadora  diürna,  16  hores  de  
netejadora  festiva  i  12  hores  d'especialista. L'import  del  servei  per  l'esmentat  
període  és  de  dos  mil  vint-i-set  euros  amb vuitanta-sis cèntims (2.027,86 €), dels 
quals 1.675,92 € corresponen a la base imposable i 351,94 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb el següent detall: 

Les 81,50 hores de netejadora diürna amb un import de mil tres-cents vuitanta euros 
amb seixanta-un cèntims (1.380,61 €), dels quals 1.141,00 € corresponen a  la  base  
imposable  i  239,61  €  a  l'IVA  calculat  al  21%  queden   compensades amb la bossa  
d'hores  corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre 2013, novembre 2013 - 
febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Les 16 hores de netejadora festiva amb un import de quatre-cents trenta euros amb 
setanta-sis cèntims (430,76 €), dels quals 356,00 € corresponen a la base imposable i 
74,76 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec a la partida 2016 122 33351   22611   
Col·lecció   i   exposicions   mamic   (20160007024)   del   vigent pressupost municipal. 
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Les  12  hores  d'especialista  amb  un  import  de  dos-cents  setze  euros  amb 
quaranta-nou  cèntims  (216,49  €),  dels  quals  178,92  €  corresponen  a  la  base 
imposable i 37,57 € a l'IVA calculat a un 21%, amb càrrec a la partida 2016 122 33351   
22611   Col·lecció   i   exposicions   mamic   (20160007024)   del   vigent pressupost 
municipal. 

6.- Escola Font de la Pólvora (Bloc 1): Neteja extraordinària el dilluns 28 de març, degut 
als treballs de pintura realitzats al menjador i la cuina, amb 2,5 hores dues netejadores i 
un total de 5 hores festives, amb un import de cent vint-i-vuit euros amb noranta-tres 
cèntims (128,93 €), dels quals 106,55 € corresponen a la base imposable i 22,38 € a 
l'IVA calculat al 21%. 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  200  32300  22700  Neteja  escoles  del  vigent 
pressupost municipal. 

7.- Casa  Pastors  (Bloc  5):  Neteja  extraordinària  abans  de  l'exposició  "Girona Plató), 
amb un total de 12 hores de netejadora i 5 hores d'especialista, amb un import  de  dos-
cents  noranta-tres  euros  amb  quaranta-vuit  cèntims  (293,48€), dels quals 242,55 € 
corresponen a la base imposable i 50,93 € a l'IVA calculat a un 21% 

Les 12 hores de netejadora diürna, amb un import de dos-cents tres euros amb vint-i-vuit 
cèntims (203,28 €),   dels   quals   168,00 €   corresponen   a   la   base imposable  i  
35,28 €  a  l'IVA  calculat  a  un  21%,  queden  compensades  amb la bossa  d'hores  
corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013, novembre 2013 - febrer 
2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Les  5  hores  d'especialista,  amb  un  import  de  noranta  euros  amb  vint  cèntims 
(90,20 €), dels quals 74,55 € corresponen a la base imposable i 15,65 € a l'IVA calculat 
al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 122 33351 22611 Col·lecció i exposicions mamic 
(20160007024) del vigent pressupost municipal. 

8.- Zona Esportiva de la Devesa (Bloc 2): Neteja dels vestidors durant el període de 17 
de juny i fins a l' 11 de setembre de 2016. S'haurà de fer una ampliació durant els mesos 
de temporada alta amb la següent ampliació: 

- De dilluns a diumenge: 6:00 a 8:00 (2 hores) 

- De dilluns a divendres: 13:00 a 16:00 (3 hores) 

- De dilluns a divendres: 17:00 a 19:00 (2 hores) 

- Dissabtes i diumenges: 15:00 a 16:00 (3 hores) 

- Festius: 6:00 a 8:00 i 15:00 a 18:00 (5 hores) 

Les  hores  ampliades  serien  471  hores  laborables  (406  dies  laborables  i  65 
dissabtes) i 80 hores festives i un import de nou mil sis-cents noranta-dos euros amb 
noranta-tres cèntims (9.692,93 €), dels quals 8.010,69 € corresponen a la base 
imposable i 1.682,24 € a l'IVA calculat a un 21%. Amb el següent detall: 

El  mes  de  juny  amb  un  total  de  73  hores  laborables  (63  dies  laborables  i  10 
dissabtes)  i  15  festives  i  un  import  de  mil  cinc-cents  seixanta-nou  euros  amb 
trenta-tres  cèntims  (1.569,33),  dels  quals  1.296,97  €  corresponen  a  la  base 
imposable i 272,36 € a l'IVA calculat a un 21%. 

El mes de juliol amb un total de 165 hores laborables (140 dies laborables i 25 dissabtes)  
i  30  festives  i  un  import  de  tres  mil  quatre-cents  quaranta-sis  euros amb  
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cinquanta  cèntims  (3.446,50  €),  dels  quals  2.848,35  €  corresponen  a  la base 
imposable i 598,15 € a l'IVA calculat a un 21%. 

El mes d'agost amb un total de 174 hores laborables (154 dies laborables i 20 dissabtes) 
i 25 hores festives i un import de tres mil quatre-cents seixanta-tres euros amb quaranta-
sis cèntims (3.463,46 €), dels quals 2.862,36 € corresponen a la base imposable i 601,10 
€ a l'IVA calculat a un 21%. 

El mes de setembre amb un total de 59 hores laborables (49 dies laborables i 10 
dissabtes)  i  10  hores  festives  i  un  import  de  mil  dos-cents  tretze  euros  amb 
seixanta-quatre  cèntims  (1.213,64  €)  dels  quals  1.003,01  €  corresponen  a  la base 
imposable 210,63 € a l'IVA calculat a un 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 201 34200 22700 Neteja equipaments esports del vigent 
pressupost municipal. 

9.-  Casal  d'estiu  a  les  escoles:  aprovació  de  581  hores,  corresponents  a  la 
diferència  entre  les  hores  previstes  a  l'annex  2.B  del  Plec  de  prescripcions 
tècniques que en disposarà l’Àrea d'Educació (1.600 hores) i les hores previstes (2.181 
hores) a realitzar durant l'estiu (32 hores al mes de juny, 2.050,00 hores al mes de juliol i 
99 hores al mes d'agost), per un import de nou mil quatre-cents vint-i-set  euros  amb  
trenta-sis  cèntims  (9.427,36  €),  dels  quals  7.791,21  € corresponen a la base 
imposable i 1.636,15 € a l'IVA calculat a un 21%. 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  200  32300  22700  Neteja  escoles  del  vigent 
pressupost municipal. 

10.- Casals d'estiu a les escoles bressol municipals: aprovació de 672,50 hores previstes 
durant el mes de juliol a les diferents escoles bressol de l'Ajuntament de Girona, amb un 
import de deu mil nou-cents dotze euros amb cinc cèntims (10.912,05 €), dels quals 
9.018,22 € corresponen a la base imposable i 1.893,83 € a l'IVA calculat a un 21%. Amb 
el següent detall: 

23,73 hores amb un import de tres-cents vuitanta-cinc euros amb cinc cèntims (385,05 
€), dels quals 318,22 € corresponen a la base imposable i 66,83 € a l'IVA calculat  al  
21%  queden  compensades  amb  la  bossa  d'hores  corresponents  als quadrimestres  
juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014,  març 2014 - juny 2014 i 
juliol 2014 - octubre 2014. 

La  resta  de  648,77  hores  amb  un  import  de  deu  mil  cinc-cents  vint-i-set  euros 
(10.527,00€), dels quals 8.700,00 € corresponen a la base imposable i 1.827,00 €  a  
l'IVA  calculat  a  un  21%.  Amb  càrrec  a  la  partida  2016  200  32300  22700 Neteja 
escoles del vigent pressupost municipal. 

11.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Neteja extraordinària el dissabte 21 de novembre  
de  2015  i  el  diumenge  22  de  novembre  de  2015,  amb  motiu  del Festival de 
Temporada Alta, amb un total de 3 hores de netejadora i 6 hores de netejadora  festiva,  
amb  un  import  de  dos-cents  dotze  euros  amb  trenta-quatre cèntims (212,34€), dels 
quals 175,49 € corresponen a la base imposable i 36,85 € a l'IVA calculat a un 21% 

Les  3  hores  de  netejadora  diürna,  amb  un  import  de  cinquanta  euros  amb 
vuitanta-dos  cèntims  (50,82  €),  dels  quals  42,00  €  corresponen  a  la  base 
imposable  i  8,82  €  a  l'IVA calculat  a  un  21%,  queden  compensades  amb  la bossa  
d'hores  corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013, novembre 2013 
- febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 
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Les 6 hores de netejadora festiva, amb un import de cent seixanta-un euros amb 
cinquanta-dos  cèntims  (161,52  €),  dels  quals  133,49  €  corresponen  a  la  base 
imposable i 28,03 € a l'IVA   calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2016 120 33302 
22700 Neteja CC La Mercè del vigent pressupost municipal. 

12.-  Centre  Cultural  La  Mercè  (Bloc  5):  Neteges  extraordinàries  els  dies  1  de 
maig  (3  hores  festives),  7  de  maig  (3  hores  laborables),  8  de  maig  (1  hora 
festiva), 15 de maig (2 hores festives), 28 de maig (3 hores laborables) i 29 de maig (6 
hores festives), amb motiu de diferents activitats programades el mes de maig  de  2016,  
amb  un  total  de  6  hores  de  netejadora  laborable  i  12  hores  de netejadora festiva, 
amb un import de quatre-cents vint-i-quatre euros setanta-un cèntims (424,71€), dels 
quals 351,00 € corresponen a la base imposable i 73,71 € a l'IVA calculat a un 21% 

Les  6  hores  de  netejadora  laborable,  amb  un  import  de  cent  un  euros  amb 
seixanta-quatre  cèntims  (101,64€),  dels  quals  84,00  €  corresponen  a  la  base 
imposable  i  17,64  €  a  l'IVA   calculat  a  un  21%,  queden  compensades  amb  la 
bossa  d'hores  corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013, 
novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Les 12 hores de netejadora festiva, amb un import de tres-cents vint-i-tres euros amb  set  
cèntims  (323,07  €),  dels  quals  267,00  €  corresponen  a  la  base imposable i 56,07 € 
a l'IVA   calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2016 120 

33302 22700 Neteja CC La Mercè del vigent pressupost municipal. 

13.-  Can  Primi  a  la  Vall  de  Sant  Daniel  (bloc  3):  Neteja  inicial  d'obra  amb  12 
hores  de  netejadora  i  3  hores  d'especialista,  amb  un  import  de  dos-cents 
quaranta-nou  euros  amb  vint-i-set  cèntims  (249,27  €),  dels  quals  206,01  € 
corresponen a la base imposable i 43,26 € a l'IVA calculat a un 21%. 

Les  12  hores  de  netejadora  amb  un  import  de  cent  noranta-sis  euros  amb 
vuitanta-nou  cèntims  (196,89  €),  dels  quals  162,72  €  corresponen  a  la  base 
imposable  i  34,17  €  a  l'IVA  calculat  a  un  21%,  queden  compensades  amb  la 
bossa  d'hores  corresponents  als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013, 
novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Les 3 hores d'especialista, amb un import de cinquanta-dos euros amb trenta-vuit 
cèntims (52,38 €), dels quals 43,29 € corresponen a la base imposable i 9,09 € a l'IVA 
calculat a un 21%. Amb càrrec a la partida 2016 503 92400 22700 Neteja Centres Cívics 
del vigent pressupost municipal. 

14.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Neteja extraordinària el dia 8 de gener en horari 
laboral i diürn degut a que la Confraria de Jesús Crucificat, va sol·licitar traslladar el 
material per a la cavalcada de reis i fer servir les instal·lacions com a camerinos,  amb  
un  total  de  5  hores  de  netejadora  diürna,  amb  un  import  de vuitanta-quatre   euros   
amb   setanta   cèntims   (84,70   €),   dels   quals   70,00   € corresponen  a  la  base  
imposable  i  14,70  €  a  l'IVA  calculat  al  21%,  queden compensades  amb  la  bossa 
d'hores corresponents als quadrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - 
febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

15.-  Centre  Cultural  La  Mercè  (Bloc  5):  Neteja  extraordinària  de  2  hores  el 
dimarts dia 19 d'abril de 2016 i 2 hores el dimecres dia 20 d'abril de 2016, degut la 
celebració d'un congrés organitzat per l'Institut de química computacional i catàlisi de la 
Universitat de Girona, amb un total de 4 hores de netejadora diürna, amb  un  import  de  
seixanta-set  euros  amb  setanta-sis  cèntims  (67,76  €),  dels quals 56,00 € 
corresponen a la base imposable i 11,76 € a l'IVA calculat al 21%, queden   
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compensades   amb   la   bossa d'hores corresponents als quadrimestres juliol 2013 - 
octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 
2014. 

16.- Pis residència del Bòlit (Bloc 5): Neteja del pis per allotjament dels artistes, 
comissaris  o  altres  professionals  de  l'àmbit  de  les  arts  visuals,  a  la  sortida  de 
cada resident, amb 2,5 hores de netejadora diürna, cadascun dels següents dies: 

- 2 d'abril 

- 12 d'abril 

- 25 d'abril 

- 9 de maig 

- 11 de juliol 

- 21 de juliol (al migdia) 

- 23 de setembre 

Amb  un  total  de  17,50  hores  de  netejadora  diürna  i  un  import  de  dos-cents 
noranta-sis  euros  amb  quaranta-cinc  cèntims  (296,45  €),  dels  quals  245,00  € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  51,45  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes 
17,50 hores queden   compensades   amb   la   bossa d'hores corresponents als 
quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014,  març 
2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

17.- Centre Cívic Pont Major (Bloc 6): Aprovació d'una neteja extraordinària el dia 28 de 
maig de 2016, amb motiu de la celebració de la Nit Destil·lant Dansa, amb un  total  de  
1,5  hores  de  netejadora  diürna,  per  un  import  total  de  vint-i-quatre euros  amb  
setanta-sis  cèntims  (24,76  €),  dels  quals  20,46  €  corresponen  a  la base  imposable  
i  4,30  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  1,5  hores  de netejadora  diürnes,  
queden  compensades  amb  la  bossa  d'hores  corresponents als quadrimestres juliol 
2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - 
octubre 2014. 

18.-  Escola  Cassià  Costal  (Bloc  1):  Aprovació  d'una  neteja  extraordinària  el dilluns 
dia 18 d'abril de 2016, amb motiu de la celebració de la 22a Mitja Marató "Ciutat de 
Girona", la 20a Cursa Popular "Ciutat de Girona" i la 11a minicursa, amb  un  total  de  
1,5  hores  de  netejadora  diürna,  per  un  import  total  de  vint-i- quatre euros amb 
trenta-cinc cèntims (24,35 €), dels quals 20,12 € corresponen a  la  base  imposable  i  
4,23  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  1,5  hores  de netejadora  diürnes,  queden  
compensades  amb  la  bossa  d'hores  corresponents als quadrimestres juliol 2013 - 
octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 
2014. 

19.- Pavelló Fontajau (Bloc 2): Aprovació d'una neteja extraordinària el dilluns dia 2 de 
maig de 2016, amb motiu de la celebració del concert de la Malú, amb un total de 12 
hores de netejadora laborable, per un import total de cent noranta- quatre   euros   amb   
quaranta-dos   cèntims   (194,42   €),   dels   quals   160,68   € corresponen a la base 
imposable i 33,74 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 12 hores  de  netejadora  diürnes,  
queden  compensades  amb  la  bossa  d'hores corresponents  als  quadrimestres  juliol  
2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 
2014 - octubre 2014. 
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20.- Centre Cívic Onyar (Bloc 3): Aprovació d'una neteja extraordinària el dilluns dia 15 
de febrer de 2016, amb motiu de la celebració del Carnaval 2016, amb un total de 2 
hores de netejadora laborable, per un import total de trenta-dos euros amb  vuitanta-dos  
cèntims  (32,82  €),  dels  quals  27,12  €  corresponen  a  la  base imposable  i  5,70  €  
a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  2  hores  de  netejadora diürnes,   queden 
compensades  amb  la  bossa  d'hores  corresponents  als quadrimestres  juliol  2013  -  
octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014,  març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - 
octubre 2014. 

21.- Masia de la Torre (Bloc 5): Aprovació d'una neteja extraordinària el dia 2 de juny  de  
2016,  amb  motiu  de  la  celebració  d'un  acte  programat  per  l'Institut d'Estudis  
Gironins,  amb  un  total  de  7,5  hores  de  netejadora  laborable,  per  un import  total  
de  cent  vint-i-set  euros  amb  cinc  cèntims  (127,05  €),  dels  quals 105,00  €  
corresponen  a  la  base  imposable  i  22,05  €  a  l'IVA  calculat  al  21%. Aquestes 7,5 
hores de netejadora diürnes, queden compensades amb la bossa d'hores  corresponents  
als  quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre 2013 - febrer 2014, març 
2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

22.- Centre Cívic Sant Narcís (Bloc 3): Aprovació d'una neteja extraordinària el dilluns  
dia  6  de  juny  de  2016,  amb  motiu  de  la  Festa  Major  del  Barri  de  Sant Narcís, 
amb un total de 3 hores de netejadora laborable, per un import total de quaranta-nou   
euros   amb   vint-i-dos   cèntims   (49,22   €),   dels   quals   40,68   € corresponen  a  la  
base  imposable  i  8,54  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  3 hores  de  netejadora  
diürnes,  queden  compensades  amb  la  bossa  d'hores corresponents  als  
quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - febrer 2014, març 2014 - 
juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

23.- Lavabos plaça dels Jurats (Bloc 6): Aprovació d'una neteja extraordinària els dies 21 
i 22 de juny de 8:00 a 9:00 hores, amb motiu de la programació del Dia Internacional de 
la Música, amb un total de 2 hores de netejadora laborable, per un import total de trenta-
tres euros amb un cèntim (33,01 €), dels quals 27,28 € corresponen  a  la  base  
imposable  i  5,73  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  2 hores  de  netejadora  
diürnes,  queden  compensades  amb  la  bossa  d'hores corresponents  als  
quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - febrer 2014, març 2014 - 
juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

24.-  Centre  Cívic  del  Ter:  aprovar  l'adquisició  extra  de  48  bobines  de  paper  (8 
fardells), amb motiu dels tallers de manualitats i de cuina, per un import de cent noranta-
tres  euros  amb  seixanta  cèntims  (193,60  €),  dels  quals  160,00  € corresponen a la 
base imposable i 33,60 € a l'IVA calculat al 21%. D'acord amb el previst a l'article 111 del 
TRLCSP en relació amb l'article 138.3 del TRLCSP. 

Amb càrrec a la partida 2016 503 92400 22700 Neteja centres cívics del vigent 
pressupost municipal. 

Segon.- Modificar el Decret de l'Alcaldia de 30 de març de 2015, en el sentit que el preu 
anual del lloguer de la màquina fregadora és de 693,10 €, IVA inclòs, i no 831,72 €, IVA 
inclòs, ja que el preu mensual del lloguer de la màquina fregadora s'ha  de  multiplicar  
per  10  mesos  de  servei  i  no  per  12  mesos.  El  redactat quedaria com segueix: 

"- Escola El Pla: ampliació del servei degut a que la pista esportiva s'ha cobert, a partir 
del dia 16 de febrer de 2015, amb una intervenció cada quinze dies de 2 hores diàries 
d'especialistes utilitzant una màquina fregadora (4 hores mensuals d'especialista), amb 
un import mensual de 57,75 € pel que fa a l'ampliació de la neteja  i  un  import  mensual  
de  57,76  €  pel  que  fa  al  lloguer  de  la  màquina fregadora i 10 mesos de servei. La 
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valoració del servei des del dia 16 de febrer i fins  el  30  de  juny  de  2015  (4,5  mesos)  
seria  de  cinc-cents  dinou  euros  amb vuitanta   cèntims   (519,80   €),   dels   quals   
429,59   €   corresponen   a   la   base imposable i 90,21 € a l'IVA calculat al 21%. 
(1.386,12 € anuals) (57,76 € el mes de febrer). 

Amb el següent detall: 

La valoració del servei des del dia 16 de febrer i fins el 30 de juny de 2015 (4,5 mesos),  
pel  que  fa  a  l'ampliació  de  les  hores  d'especialista  és  de  dos-cents cinquanta-nou  
euros  amb  vuitanta-vuit  cèntims  (259,88  €),  dels  quals  214,78  € corresponen  a  la  
base  imposable  i  45,10  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  (693,00  € anuals) (28,88 € el 
mes de febrer). 

La valoració del lloguer de la màquina fregadora des del dia 16 de febrer i fins el 30  de  
juny  de  2015  (4,5  mesos),  és  de  dos-cents  cinquanta-nou  euros  amb noranta-dos  
cèntims  (259,92  €),  dels  quals  214,81  €  corresponen  a  la  base imposable i 45,11 € 
a l'IVA calculat a un 21%. (693,10 € anuals) (28,88 € el mes de febrer). 

Amb  càrrec  la  partida  2016  200  32300  22700  Neteja  escoles  del  pressupost 
municipal." 

Per tant l'import anual del servei, pel que fa al lloguer de la màquina fregadora s'ha de 
donar de baixa en la quantitat de 138,60 €, IVA inclòs (11,55 € mensuals, IVA inclòs). 

L'import a donar de baixa pel període corresponent a 16 de febrer i fins el 30 de juny  de  
2015  (4,5  mesos)  és  de  cinquanta-un  euros  amb  noranta-vuit  cèntims (51,98  €),  
dels  quals  42,95€  corresponen  a  la  base  imposable  i  9,02  €  a  l'IVA calculat al 
21%. 

L'import a donar de baixa pel període corresponent a 1 de juliol de 2015 i fins a 30 de 
juny de 2016 (12 mesos), tenint en compte que a partir de l'1 de juliol de 2015 es va fer 
la revisió de l'IPC (+ 0,09%), i que l'import anual queda en 693,72 €,  IVA  inclòs,  és  de  
138,75  €,  dels  quals  114,67  €  corresponen  a  la  base imposable i 24,08 € a l'IVA 
calculat a un 21%. 

L'import a donar de baixa pel període corresponent a 1 de juliol de 2016 i fins a 30  de  
setembre  de  2016  (3  mesos),  tenint  en  compte  que  els  preus  estan pendents  de  
la  revisió  de  l'IPC  és  de  trenta-quatre  euros  amb  seixanta-nou cèntims (34,69 €), 
dels quals 28,67 € corresponen a la base imposable i 6,02 € a l'IVA calculat a un 21%. 

Tercer.- Modificar l'acord del Ple de la Corporació de data 11 d'abril de 2016, en el sentit 
que a on diu "Escola El Pla", ha de dir "Escola Migdia". 

Quart.-   Establir   que   de   les   194,23   hores   disponibles   corresponents   als 
quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014,  març 
2014  -  juny   2014   i   juliol   2014  -  octubre  2014,  han  quedat  compensades  la 
totalitat de les hores, amb el següent detall: 

- 81,50 hores Casa Pastors (manteniment exposició) 

- 12 hores Casa Pastors (extra abans exposició). 

- 23,73 hores casals d'estiu a les escoles bressol 

- 3 hores Centre Cultural La Mercè Temporada Alta novembre 2015 

- 6 hores Centre Cultural La Mercè maig 2016 

- 12 hores Can Primi 
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- 5 hores Centre Cultural La Mercè cavalcada de reis. 

- 4 hores Centre Cultural La Mercè Congrés 

- 17,50 hores del pis residència del Bòlit 

- 1,5 hores Centre Cívic Pont Major 

- 1,5 hores Escola Cassià Costal 

- 12 hores Pavelló de Fontajau 

- 2 hores Centre Cívic Onyar 

- 7,5 hores Masia de la Torre 

- 3 hores Centre Cívic Sant Narcís 

- 2 hores dels lavabos Plaça dels Jurats 

Cinquè.- Ampliar la garantia definitiva per un import de 447,35 €, que correspon al 5% 
del preu total anual de les ampliacions, IVA exclòs. 

El detall de les ampliacions i reduccions seria com segueix: 

- Casa d'Oficis de l'Entorn Verd: 1.454,88 € anuals, IVA exclòs (5% = 72,74€) 

- 1a planta Sarraïnes: 1.667,88 € anuals, IVA exclòs (5% = 83,39€) 

-  Ampliació  Servei  Municipal  d'Ocupació:  3.444,00  €  anuals,  IVA  exclòs  (5%  = 
172,20 €) 

- Espai Cívic Cal Borrego: 2.495,04 € anuals, IVA exclòs (5% = 124,75 €) 

-  Disminució  lloguer  màquina  fregadora  Escola  El  Pla:  -  114,55  €  anuals,  IVA 
exclòs (5% = - 5,73€). 

Sisè.-   Requerir   a   l'adjudicatària   per   tal   que   dins   el   termini   de   10   dies 
hàbils, a  comptar de la recepció de la notificació, comparegui a l'Ajuntament  a  
formalitzar  la modificació del contracte. 

Es proposa l'adopció del present acord en consideració als informes emesos per Cultura, 
de data 11 de novembre i 18 de desembre de 2015 i 4 i 25 d'abril de 2016, pel Servei 
Municipal d'Ocupació, de dates 31 de març i 13 d'abril de 2016, del Bòlit, Centre d'Art 
Contemporani, de data 10 de març de 2016, d'Educació, de data 4 d'abril i 20 de juny de 
2016, del Centre Cívic Onyar, de data 11 d'abril de 2016, del Programa d'Infància i 
Joventut, de data 13 d'abril de 2016, d'Esports, de  dates  18  i  28  d'abril  i  17  de  juny  
de  2016,  del  Centre  Cívic  del  Ter,  de  29 d'abril de 2016, del Museu d'Història, de 3 i 
12 de maig i 21 de juny de 2016, de la secció de Centres Cívics, de data 9 de maig de 
2016, del Centre Cívic Pont Major, de data 27 de maig de 2016, del Centre Cívic Sant 
Narcís, de data 31 de maig  de  2016,  de  l'Espai  Marfà,  de  data  15  de  juny  de  
2016,  del  Centre  Cívic Barri  Vell,  de  data  22  de  juny  de  2016  i  els  informes  
emesos  per  "Cias  Com 2000, S.L.", de dates 7 de desembre de 2015, 5, 7 i 25 de 
gener, 26 de febrer, 31 de març, 20, 21, 25 i 28 d'abril, 30 i 31 de maig, i 6, 9, 15, 16, 17 i 
27 de juny de 2016 i que, alhora, mereixen la seva aprovació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara vénen una sèrie de propostes 
en les quals una de les regidores, l’Elisabeth Riera, s’absentarà per temes de possible 
incompatibilitat, que no és tal, però ella vol actuar amb la màxima transparència i com 
que té certa relació laboral amb alguna empresa afectada, doncs deixarà el seu seient. I 
ara la substanciarem, però me comenta la tinenta d’alcalde que, si els sembla correcte, 
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perquè van perfectament correlacionats, explicarà conjuntament la 14, la 15..., i ja està. 
Els sembla bé? I després votem per separat la 14 i la 15, però farem una única defensa, 
si els sembla correcte. Moltes gràcies. doncs, senyor secretari, si volgués fer lectura de 
les dues... 

(El secretari llegeix el punt.) 

La regidora senyora Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP), de conformitat amb l’art. 
28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, en aquests moments abandona el 
Saló de Sessions per tenir interés personal en les propostes números 14, 15 i 16. 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 
 
Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies. Us explicaré junt el 14 i el 15, 
perquè és el mateix, però simplement un és Fundació Mas Xirgu i l’altre és Eulen. I, per 
tant, dir que el Ple de la Corporació del 14 de maig de 2012, es va adjudicar el contracte 
de neteja a les dependències, com ha dit el secretari, a favor d’Eulen al bloc 1, 2, 3, 5 i 6 
i a favor de la Fundació Mas Xirgu, el bloc 4. Com vostès saben, el contracte de neteja 
és molt dinàmic, és un contracte que està constantment..., hi ha canvis tant per 
disminució d’hores, com per increment d’hores, perquè quan hi ha casals, doncs hi ha 
més neteja, quan es fan activitats en locals socials hi ha més neteja, quan als centres 
cívics es fan coses hi ha més neteja, hi ha més activitats i, per tant..., o quan un local o 
una dependència es tanca, doncs s’han de disminuir les hores. I, per tant, és molt 
dinàmic i constantment durant tots aquests anys s’han anat fent increments i reduccions 
d’hores, el que passa que abans es feia per decret i ara, bé, el secretari entén que és 
millor que ho passem per Ple. Doncs es passa per Ple. 

Llavors, aquestes modificacions que nosaltres portem no poden superar el 10 per cent 
de l’import de l’adjudicació del contracte, no superen en cap moment aquest import i, per 
tant, nosaltres el que portem és aquestes modificacions, tant de la Fundació Mas Xirgu 
com per l’empresa Eulen. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en el primer punt, el 14, votaríem 
que sí. Però, en canvi, en el segon punt nosaltres votarem que no, precisament perquè 
Eulen és una empresa que ha estat permanentment denunciada pel personal i per les 
treballadores d’aquest servei. Llavors, en defensa dels drets laborals d’aquestes 
treballadores –principalment treballadores–, doncs votarem que no i creiem que no cal 
anar ampliant el contracte a aquesta empresa. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si no hi ha cap més 
intervenció, passaríem a la votació, si li sembla, tinenta d’alcalde. Perfecte. Molt bé. 

Doncs primer votaríem el punt 14, de la proposta d’acord del punt número 14. 

Vots a favor? 
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Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana 
- MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de les 
prestacions derivades del contracte de serveis de neteja dels centres i equipaments de 
l’Ajuntament de Girona corresponent al bloc 4 adjudicat a la Fundació Mas Xirgu. 

 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta número 14 és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
Grup Municipal 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, Joaquim Rodríguez Vidal i 
Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara passaríem a la 
votació del punt de l’ordre número 15. 

Vots a favor? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Volíem aclarir que al referir-se al grup 
socialista, em penso que ha parlat de quatre membres... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No, ha dit «tres». 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Llavors ho hem entès malament. 

La Sra. (?) Sí, correcte. Gràcies. 

Sr. 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 
tres membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i el vot en contra del Grup CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, la modificació de les prestacions derivades del contracte de serveis de neteja 
dels centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 
6 adjudicats a l’empresa Eulen, SA. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta número 15 és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, 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. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

16. Modificació  de  l'annex  3  (llistats  de  subrogació  de  personal)  del  plec  de 
prescripcions   tècniques   regulador   de   la   contractació   dels   serveis   de 
neteges d'edificis i dependències municipals en el que es refereix als LOTS 4 i 7 i 
ampliació del termini per presentar les ofertes en els LOTS 4 i 7 

El  Ple  en  sessió  de  9  de  maig  del  2016  va  aprovar  la  licitació  dels  serveis  de 
neteja dels edificis i dependències municipals. 

En data 13 de maig del 2016 es va enviar l'anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió  
Europea,  començant  a  partir  d'aquella  data  el  termini  de  presentació  de 
proposicions, el proper 21 de juny del 2016 finalitza el mateix. 

En data 17 de juny del 2016 ha entrat escrit l'empresa FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb   
NIF   G-55121909   adjudicatària   actual   de   les   tasques   de   neteja   que conformen 
els LOTS 4 i 7 de la licitació en el que declaren que " observem que en  els  llistats  
referents  a  la  subrogació  del  personal  del  BLOC  4  I  BLOC  7  no corresponen a la 
realitat, atès que a la licitació s'han modificat els centres o bé dependències entre els dos 
blocs en relació a l'execució actual". 

D'acord  amb  informe  emès  per  l'empresa  encarregada  de  l'assistència  tècnica del 
contracte de neteges dels edificis i dependències municipals de data 17 de juny del 
2016, es declara que "a rel de la sol·licitud de la Fundació Mas Xirgu, i en relació a la 
licitació per a la contractació dels serveis de neteja dels edificis i dependències 
municipals de l'Ajuntament de Girona, s'actualitzen els quadres de subrogació del Bloc 4 
corresponent als edificis adscrits a l'Àrea de Medi Ambient i  Sostenibilitat,  brigades  i  
dipòsit  intermedi  de  documentació,  i  del  bloc  7 corresponent als lavabos públics 
municipals adscrits a la mateixa Àrea. Aquesta actualització   podria   afectar   a   
l'avaluació   dels   costos   laborals".   Tanmateix adjunten el llistats de subrogació pels 
BLOCS 4 i 7. 
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Atesa  la  urgència  en  l'adopció  de  l'acord,  i  que  l'òrgan  de  contractació  d'acord 
amb el Decret de delegació de competències de 18 de març del 2016 és el Ple de  la  
corporació  que  se  celebra  el  segon  dilluns  de  cada  mes,  per  Decret  de l'Alcaldia 
de data 20 de juny del 2016 s'ha acordat: 

"Primer  .-  SUSPENDRE  el  procediment  de  contractació  dels  serveis  de  neteja dels 
edificis i dependències municipals convocat per acord del Ple de data 9 de maig  del  
2016  en  la  part  corresponent  als  LOTS  4  i  7.  Als  efectes  de  que procedeixi  
l'òrgan  de  contractació  a  la  modificació  de  l'annex  3  (llistats  de subrogació de 
personal) del plec de prescripcions tècniques en el que es refereix als LOTS 4 i 7. 

Segon.-  RATIFICAR  la  present  resolució  en  el  pròxim  Ple  municipal  que  se 
celebri." 

Vist que l'article 120 del RDL 3/2011, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de 
contractes del sector públic, d'acord amb el qual: En els contractes que imposin   a   
l'adjudicatari   l'obligació   de   subrogar-se   com   a   ocupador   en determinades  
relacions  laborals,  l'òrgan  de  contractació  ha  de  facilitar  als licitadors, en el mateix 
plec o en la documentació complementària, la informació sobre   les   condicions   dels   
contractes   dels   treballadors   als   quals   afecti   la subrogació  que  sigui  necessària  
per  permetre  l'avaluació  dels  costos  laborals que implica aquesta mesura. 

A aquests efectes, l'empresa que en aquell moment efectuï la prestació objecte del  
contracte  a  adjudicar  i  tingui  la  condició  d'ocupadora  dels  treballadors afectats  està  
obligada  a  proporcionar  la  informació  esmentada  a  l'òrgan  de contractació, a 
requeriment d'aquest. 

Vist el previst a l'article 105.2 de la llei 30/1992  "Així mateix, les administracions 
públiques  poden  rectificar  en  qualsevol  moment,  d'ofici  o  a  instància  dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes." 

Atès,  que  dit  error,  d'acord  amb  l'informe  emès  per  l'empresa  encarregada  de 
l'assistència tècnica podria afectar a l'avaluació de costos laborals, atès que cal procedir  
a  la  modificació  dels  llistats  de  subrogació  de  personal.  Tenint  en compte  les  
conseqüències  en  relació  amb  la  pròrroga  del  termini  de  recepció d'ofertes que 
regula l'article 47.3 de la Directiva 2014/24 UE, d'acord amb el qual, "  en  los  casos  que  
se  indican  a  continuación,  los  poderes  adjudicadores prorrogarán  el  plazo  para  la  
recepción  de  ofertas,  de  forma  que  todos  los operadores   económicos   afectados   
puedan   tener   conocimiento   de   toda   la información   necesaria   para   presentar   
ofertas:   b)   cuando   se   introduzcan modificaciones significativas en los pliegos  de  
contratación.  La  duración  de prórroga será proporcional a la importancia   de   la   
información   o   de la modificación. 

Atès que dit error només afecta a 2 dels 8 LOTS que conformen la licitació i vist que 
d'acord amb la resolució del TACRC 144/2011, encara que en relació amb la presentació 
d'un recurs especial en matèria de contractació contra els plecs de clàusules i que 
afectava només a un dels LOTS, declara que: 

"En consecuencia, como al principio de la presente resolución hemos puesto de 
manifiesto, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y, por ello disponer "la conservación de aquellos actos y trámites cuyo   
contenido   se   hubiera   mantenido   igual   de   no   haberse   cometido   la infracción". 
Ello significa que debemos declarar subsistentes aquellas cláusulas de  los  pliegos  que  
no  han  sido  objeto  de  impugnación  y,  en  consecuencia,  no resultan afectadas por 
la anulación de las relativas al lote impugnado. 
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De esta manera no existe obstáculo legal para que el procedimiento de licitación 
continúe  respecto  de  los  dos  primeros  lotes  del  acuerdo  marco,  teniendo  en 
cuenta que la adjudicación de todos ellos es independiente de la de los demás, siendo, 
por tanto, posible adjudicar sólo alguno o algunos de ellos." 

Aunque aquí se recurren los pliegos, la conclusión que saco es que si se recurre un  lote  
esto  no  afectaría  a  la  tramitación  del  resto  de  lotes,  siempre  y  cuando entiendo se 
identifique el lote que se recurre y no se pida la suspensión de la toda la licitación. 

Pel  que  de  manera  analògica  seria  aplicable  al  present  cas,  entenent  que  la 
modificació  dels  llistats  de  subrogació  de  personal  dels  BLOCS  4  i  7,  que 
conformen  els  indicats  a  la  present  licitació,  només afectaria  a  la  tramitació 
d'aquests  LOTS,  continuant  el  procediment  de  licitació  respecte  de  la  resta  de 
LOTS. 

Primer.- RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia de data 20 de juny del 2016 

Segon.-  MODIFICAR  l'annex  3  (llistats  de  subrogació  de  personal)  del  plec  de 
prescripcions  tècniques  regulador  de  la  contractació  dels  serveis  de  neteges 
d'edificis i dependències municipals en el que es refereix als LOTS 4 i 7, quedant de la 
següent manera: 

BLOC  CATEGORIA LABORAL  Antiguitat  Tipus contracte  H/setmana 

4  NETEJADOR/A  01/04/2008 100 3,50
4  NETEJADOR/A  16/05/2008 100 29,25
4        NETEJADOR/A           02/12/2009         401           35,00 
4   NETEJADOR/A  10/11/2003 100 3,50
4   NETEJADOR/A  29/10/2015 100 14,00
4        CAP PRODUCCIÓ       01/11/1999       100           1,00 
4        CAP SECCIÓ               10/06/1997        100           1,50 
4      PERSONAL USAP  01/04/1998 100 0,25
4      PERSONAL USAP  29/03/2006 100 0,25
 

BLOC  CATEGORIA LABORAL  Antiguitat  Tipus contracte  H/setmana 

7  NETEJADOR/A 01/04/2008 100 1,50
7  NETEJADOR/A 20/12/2004 100 24,00
7  NETEJADOR/A 01/09/2010 100 10,00
7  NETEJADOR/A 10/11/2003 100 1,50
7  NETEJADOR/A 17/02/2014 200 4,00
7    NETEJADOR/A             29/10/2015          100        6,00 
7    NETEJADOR/A             30/09/2014          209      24,00 
7  NETEJADOR/A 01/09/2014 209 24,00
7  NETEJADOR/A 12/09/2014 209 24,00
7  NETEJADOR/A 20/08/2013 209 24,00
7  NETEJADOR/A 27/04/2015 209 24,00
7  NETEJADOR/A 01/09/2014 209 24,00
7    CAP PRODUCCIÓ         01/11/1999         100      0,25 
7    CAP SECCIÓ                 10/06/1997         100       0,50 
7  PERSONAL USAP   01/04/1998  100   0,166
7  PERSONAL USAP   29/03/2006  100   0,166
 

Tercer.- AIXECAR LA SUSPENSIÓ el procediment de contractació dels serveis de 
neteja dels edificis i dependències municipals convocat per acord del Ple de data  9  de  
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maig  del  2016  en  la  part  corresponent  als  LOTS  4  i  7  i  acordat  pel Decret de 
l'Alcaldia de 20 de juny del 2016. 

Quart.-  AMPLIAR  el  termini  de  presentació  d'ofertes  començant  a  comptar 
novament  40  dies  des  de  l'enviament  de  l'anunci  de  modificació  del  Plec  de 
prescripcions  tècniques  de  la  contractació  dels  serveis  de  neteges  d'edificis  i 
dependències municipals en el que es refereix als LOTS 4 i 7 al Diari Oficial de la Unió 
Europea. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Procediríem, doncs, a substanciar 
el punt 16 de l’ordre del dia, en què la regidora Elisabeth Riera continuarà absent. I, 
senyor secretari, si ens vol... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com vostès 
saben, en el Ple del 9 de maig de 2016, vàrem aprovar la licitació dels serveis de neteja 
dels edificis de la dependència municipal de diferents lots i el que ha passat és que el 17 
de juny de 2016 ha entrat per escrit a l’empresa de Fundació Mas Xirgu, ha entrat un 
escrit en el qual ens diuen que en el lot 4 i 6 de la licitació detecta que observen que el 
llistat referent a la subrogació de personal del bloc 4 i del bloc 7 no correspon a la 
realitat, atès que a la licitació s’han modificat els centres o bé les dependències entre els 
dos blocs en realització d’execució actual. I, per tant, com ells eren els adjudicataris 
actuals, ells eren que ens havien de donar la relació. Al detectar que hi ha hagut aquest 
error, de manera urgent es va haver de fer un decret que s’havia de ratificar aquí al Ple, 
evidentment, per part de contractació, amb data 20 de juny de 2016, en el qual es 
suspèn en procediment, perquè no es podia seguir tirant endavant, perquè no era 
correcte el llistat que se’ns havia donat respecte al lot 4 i al lot 7, i que llavors es va fer..., 
o també ratificaven la solució que es ratifiqués en aquest Ple, tal com he dit abans. 

Per tant, ara el que portem és ratificar aquest decret que s’havia fet, aixecar aquesta 
suspensió, perquè ja ens han presentat el llistat amb totes les dades conformes i llavors 
ampliar el termini per tal que les empreses que vulguin participar en aquesta licitació 
tinguin temps per poder presentar tota la documentació necessària. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ha obert el 
micròfon... Gràcies. Alguna intervenció? Doncs passem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana 
- MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, partit de 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular de Catalunya, integrat per un 
membre, ratificar el Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2016, modificar l’annex 3 del 
plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació dels serveis de neteja 
d’edificis i dependències municipals amb referència als lots 4 i 7, i ampliar el termini de 
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presentació d’ofertes començant a comptar quaranta dies des de l’enviament de l’anunci 
de modificació del plec de prescripcions tècniques al Diari Oficial de la Unió Europea i pel 
que fa als lots 4 i 7. 

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

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta número 16 és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
Grup Municipal 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, 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. 
 

 

La senyora Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP) s’incorpora al Saló de Sessions. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

17. Establiment del servei públic de bucs d'assaig de l'Espai Marfà 

L'Ajuntament de Girona va inaugurar el desembre de 2011 l'Espai Marfà amb la 
voluntat  de  dinamitzar  la  creació  musical  del  seu  territori  d'influència.  L'Espai Marfà  
és  un  equipament  cultural  municipal  adreçat  a  la  creació  i  la  formació musical  que  
concentra  accions  i  recursos  en  matèria  de  música  moderna.  Els bucs  d'assaig  de  
l'Espai  Marfà  són  una  de  les  peces  fonamentals  d'aquest projecte.  Es  tracta 
instal·lacions  equipades  tècnicament  per  a  la  pràctica  i  la creació musical (8 bucs 
d'assaig i un estudi de gravació). La dotació estructural s'acompanya d'un programa 
d'accions i recursos de   suport i acompanyament a músics de l'àrea metropolitana de 
Girona amb diferents activitats i programes de formació, assessorament i difusió. 

Per Decret d'alcaldia de data 5 de desembre de 2012 es va resoldre adjudicar el 
contracte  del  servei  de  gestió  i  dinamització  dels  bucs  d'assaig  i  l'estudi  de 
gravació  de  l'Espai  Marfà  a  favor  de  la  societat  "MULTI-ART  PRODUCCIONS, SL 
amb NIF B17704024. Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com  a  
contracte  especial  de  conformitat  amb  l'article  19.1  b),  del  Real  Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant el TRLCSP). 

Vistos la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del 
servei relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal de bucs 
d'assaig de l'Espai Marfà. 
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Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que 
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, l'article  
66.3.n)  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei 
públic de bucs d'assaig a l'Espai Marfà assumit per l'Ajuntament. 

Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article 
159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa 
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de  trenta  dies,  
prèviament  l'aprovació  definitiva,  tal  com  determina  l'article  160 del ROAS. 

Per tot això es proposa la Ple municipal l'adopció del següents 

1.  PRENDRE  CONEIXEMENT  de  l’establiment  del  servei  públic  municipal  de bucs 
d’assaig a l’Espai Marfà. 

2. APROVAR INICIALMENT la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el 
projecte de reglament del servei, que s’adjunten en els documents annexos  a la 
proposta. 

3. SOTMETRE l’ esmentat acord a un termini d’informació pública de trenta dies 
mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la província de Girona, al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al taulell d’anuncis de la Casa Consistorial a fi i efecte que els 
interessats formulin les al·legacions que estimin adients. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al següent punt 
de l’ordre del dia, en concret, el punt número 17. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyor secretari. El senyor 
Carles Ribas... 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Ja se’ls va comentar en el 
seu moment a la Comissió Informativa, crec que és un tema que tots n’han estat prou 
amatents perquè des del 2011 es va obrir l’Espai Marfà per dinamitzar el tema de la 
creació i la formació musical o la música moderna, són vuit bucs d’assaig, S’han intentat 
diferents sistemes de gestió, i vostès ho saben, inclús se n’ha estudiat el més viable, 
entenem que l’establiment com a servei públic d’aquests bucs d’assaig és la línia que 
hem de seguir i evidentment amb un sistema de caràcter mixt, que és el que denota que 
funciona, és el que dóna més rendiment d’una manera més eficient i evidentment amb 
uns costos prou assumibles. 

Evidentment és l’inici ara, s’obre un període d’al·legacions de trenta dies a fi i efecte 
perquè pugui tothom fer les seves manifestacions pertinents. Entenem que és una bona 
proposta, evidentment, i la posem a la seva consideració. Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna intervenció? 
El senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Aquest cop veig que sí que puc parlar, procediré, doncs. Nosaltres votarem a favor 
d’aquesta proposta, de la proposta que ens fa arribar l’equip de govern respecte als bucs 
d’assaig. Entenem que s’ha fet molt bona feina des dels bucs d’assaig, des que es van 
obrir, que eren un equipament i un servei necessari, un servei públic, com comentava ara 
mateix el senyor regidor Ribas. Ens calen aquests bucs, ens cal que aquests bucs 
funcionin bé, el màxim de temps possible i amb els màxims recursos possibles. Per tant, 
benvinguda la proposta i nosaltres hi votarem a favor. 

Ara bé, sí que volíem fer un parell de reflexions al voltant, doncs, per què s’acaba 
agafant la proposta mixta, és a dir, per què acabem externalitzant el servei, la gestió, a 
una empresa o a una fundació privada, veurem què acaba sent. I és que ens preocupa 
perquè tot i que entenem que el model ha funcionat molt bé i que, per tant, doncs és un 
model que s’ha de consolidar, sí que és cert que el motiu que ens porta bàsicament a fer 
aquestes operacions és que al final el cost dels treballadors, si es porta des de l’àmbit 
privat o si es porta des de l’àmbit públic és diferent. I evidentment, ara mateix, doncs fer-
ho en l’àmbit privat significa que les empreses normalment, o gairebé sempre, 
acostumen a pagar i a donar uns drets per sota dels drets i dels sous que es garanteixen 
des de l’Administració pública. I això fa que quan fem comparativa de recursos i de què 
hi podem destinar amb el mateix pressupost, normalment acostumem a escollir la part 
privada perquè l’Ajuntament, amb els mateixos recursos, acaba obtenint més hores de 
servei, per exemple. Però no és menys cert que les persones que acaben oferint aquest 
servei allà, acaben tenint unes condicions laborals més precàries que si fossin 
treballadors del mateix Ajuntament. I aquest és un tema que no es refereix únicament als 
bucs d’assaig, però sí que és un tema estructural, que existeix i que nosaltres a la nostra 
formació política ens preocupa i ens planteja alguns dubtes a l’hora de la situació en què 
ens trobem i de la votació que tenim avui. És a dir, votarem a favor, però sí que és una 
reflexió que volíem fer arribar per a propers processos que hi puguin haver, perquè 
siguin debats que puguem tenir de forma oberta i transparents i sobretot perquè potser a 
mitjà termini puguem canviar aquesta tendència. 

I relacionat amb els bucs d’assaig, sí que també tenim un altre tema que és el de l’Espai 
Marfà en si. A l’Espai Marfà avui en dia hi ha l’EUMES, que ocupa una part important 
d’aquest espai i que hauríem de veure si això ha de continuar sent així o no a mitjà 
termini; a nosaltres ens genera alguns dubtes. I de l’altre és l’expressió de tot allò que 
s’assaja d’alguna manera en aquests bucs. Avui tenim la proposta de la Càpsula, que és 
una proposta que s’ha engegat i que està bé, però que té limitacions i segurament el que 
necessitaríem és buscar altres espais on certs grups de música que estan sortint i que 
estan creixent es puguin expressar, perquè crec que no enganyarem ningú si constatem 
que de fa temps que a la ciutat de Girona no som pioners en la creació de grups de 
música, diguéssim, de l’estil que assagen en el buc d’assaig de la Marfà i que, per tant, 
tenim molt de recorregut per fer que aquests grups trobin una empara també municipal, 
un impuls de l’Ajuntament que els permeti créixer i convertir-se, ja sigui de forma 
professional, o de forma semiprofessional o de forma amateur completament en grups 
consolidats en l’escena musical gironina. Per tant, endavant amb els bucs d’assaig, però 
no oblidem la resta de temes que hem de debatre, que són igualment importants. 
Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha cap 
més intervenció. No? El senyor Ribas... 
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Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt breument. 
Estarem amatents amb el tema dels salaris i portarem el control que toqui pertinent. 
Suposo que feia més una reflexió amb caràcter genèric que no pel que ha succeït aquí, 
però li ben asseguro que estarem amatents amb el tema. 

N’hem parlat bastant vostè i jo d’aquest tema, ho hem començat a apuntar, hi estic 
d’acord, és a dir, Girona necessita molt més espai d’expressió de la creació musical i 
estem treballant en aquest sentit. Les càpsules que de ben segur espero que en aquest 
segon semestre acabin aflorant i acabin consolidant aquesta nova proposta per difondre 
l’expressió musical, però evidentment sí que és cert que EUMES està creixent, que 
necessita interaccionar amb altres espais i que potser la reflexió de buscar un espai més 
adient podria ser una de les coses que estigués sent analitzada. 

Deixi’m acabar d’aprofundir, a veure, la viabilitat després que pugui haver-hi a la pròpia 
ciutat i evidentment obert, com sempre, a debatre aquest tema amb vostè i amb 
qualsevol persona del seu grup i amb la resta de grups. Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per unanimitat, prendre coneixement de 
l’establiment del servei públic municipal de bucs d’assaig a l’Espai Marfà. 

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

 

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

COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ I ESPORTS 

18. Resoldre   la   denominació   específica   d'un   centre   d'educació   infantil   i 
primària de la ciutat 

El Consell Escolar de l'escola Mare de Déu del Mont de Girona, situat al Passeig 
Ramon Berenguer II, 4, va aprovar el passat dia 26 d'abril de 2016 demanar la 
modificació del nom del centre, i passar a la denominació "Escola Àgora". 
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Atès   que   per   tal   de   continuar   la   tramitació   oportuna   per   obtenir   aquesta 
denominació  és  necessari  informe  favorable  de  l'Ajuntament  on  s'emplaça  el 
centre. 

De  conformitat  amb  l'article  6  del  Decret  198/1996,  de  12  de  juny,  pel  qual 
s'aprova  el  reglament  orgànic  dels  centres  docents  públics  que  imparteixen 
educació infantil i primària. 

De  conformitat  amb  la  disposició  transitòria  quarta  del  Decret  102/2010,  de  3 
d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

Atès  l'informe  emès  per  la  cap  de  servei  d'Educació,  la  Comissió  Informativa 
d'Educació i Esports proposa l'adopció del següent acord: 

Resoldre favorablement a la denominació específica "Escola Àgora", a l'escola, fins  ara  
anomenada  Mare  de  Déu  del  Mont,  de  titularitat  del  Departament d'Ensenyament, 
ubicada al Pg. Ramon Berenguer II, núm. 4. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El substanciarà la 
tinenta d’alcalde Isabel Muradàs. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Gràcies, alcaldessa. Com deia, vam 
informar en la Comissió Informativa de la setmana passada. Des del Consell Escolar de 
l’Escola Mare de Déu del Món, se’ns va fer arribar aquesta petició que va estar aprovada 
per unanimitat no només per tot el seu consell escolar, sinó que també compten amb el 
vot favorable i amb el consentiment i ho veuen molt bé les associacions del barri. I, per 
tant, com bé saben vostès, per continuar la tramitació oportuna per poder fer aquest 
canvi de denominació, és preceptiu l’informe favorable de l’Ajuntament de Girona que es 
faci arribar al Departament d’Ensenyament. Per tant, per banda nostra, per banda de 
l’equip de govern, posem a la seva consideració el que per nosaltres és una qüestió que 
si el consell escolar ja ha deliberat consideren que és un canvi oportú per potenciar el 
seu projecte educatiu, doncs per nosaltres..., evidentment compta amb el nostre vot 
favorable i ho posem a la seva consideració. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
alguna intervenció... La senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, només compartir, doncs, la 
necessitat d’aquest canvi de nom que ens van manifestar també des de l’escola 
precisament per les connotacions religioses que té, però també perquè és un nom molt 
llarg i perquè facilita determinats errors d’escriptura. En aquest sentit, ens consta que 
des de l’escola s’ha fet un procés participatiu durant tot l’any pràcticament amb tota la 
comunitat escolar i, per tant, doncs agrair l’esforç de l’escola en aquest sentit de fer 
aquest procés tan obert i tan participatiu. 

I simplement afegir que també lamentem una mica el fet que encara no estigui activa i 
vigent la Comissió del Nomenclàtor per poder fer un acompanyament en aquesta elecció. 
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Més enllà que és cert que no és competència municipal, la definició del nom, sí que 
creiem, doncs, que la Comissió del Nomenclàtor també pot ser en aquestes ocasions un 
acompanyament en aquesta elecció de noms. Per tant, endavant, però sí que estaria bé 
comptar ja amb aquesta comissió per fer aquest acompanyament. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Com és evident, 
donarem suport a una proposta que sorgeix del consell escolar del centre i, per tant, amb 
el suport dels pares, professors i alumnes que formen part del mateix. I potser 
discreparia una mica amb el que ha dit la Laia, jo no crec que el canvi del nom impliqui o 
s’hagi efectuat, diguem-ne, per la tipologia religiosa, sinó que jo crec que la comunitat 
escolar el que volen és fer un canvi de rumb, que és el que ens va comentar la regidora 
Muradàs, és a dir, i animaria la regidoria d’educació d’aquest Ajuntament i estic 
convençut que hi ha la voluntat de fer-ho, que s’esmercin que hi hagi una discriminació 
de recursos envers aquestes escoles. Hi ha un seguit d’escoles en el barri..., no 
esmentaré cap barri, en barris de Girona, que convindria que es fes aquesta 
discriminació positiva amb experiències d’èxit, amb recursos addicionals, etcètera. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs podem passar a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per unanimitat resoldre favorablement a la 
denominació específica Escola Àgora a l’escola fins ara anomenada Mare de Déu del 
Món. 

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

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

PROPOSTES URGENTS: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

19.1 Modificar el punt dispositiu quart de l'acord del Ple de 29 de juny de 2015. 

Primer.- Amb data 29 de juny de 2015 el Ple de la Corporació va celebrar sessió 
extraordinària a fi i efecte d'entre d'altres acords determinar el règim de dedicació dels  
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diferents  regidors  que  integren  la  Corporació  municipal  així  com  la  seva retribució i 
el regim d'indemnització per assistència a les sessions dels diferents òrgans obligatoris 
i complementaris de la Corporació municipal. 

Segon.- Que per part de l'Alcaldia de la Corporació municipal s'ha emès memòria 
acreditant la necessitat d'adequar la periodicitat de satisfacció de les indemnitzacions  
per  assistència  als  diferents  òrgans  municipals  si  bé  sense modificar les 
percepcions màximes anuals. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- Atès les competències que al Ple municipal atorga l'art.75.3 de la Llei 7/85 de 2 
d'abril, de Bases de Règim Local, per determinar les indemnitzacions a satisfer per 
assistència als òrgans col·legiats de la Corporació municipal. 

Competència  que  a  més  reitera  l'art.13  del  Reial  Decret2568/1986,  de  28  de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels ens locals. 

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

Primer.-  MODIFICAR  el  punt  dispositiu  quart  de  l'acord  adoptat  pel  Ple  de  la 
Corporació  municipal  en  sessió  de  data  29  de  juny  de  2015  determinant  les 
indemnitzacions  per  assistència  als  diferents  òrgans  col·legiats,  sent  el  seu 
contingut el següent : 

QUART.- Quart: Fixar el marc regulador del règim d'assistències següent: 

1. Únicament els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial 
podran percebre assistències per la concurrència efectiva de les sessions dels òrgans 
col·legiats de la Corporació. 

2.  Aprovar  els  següents  imports  per  les  assistències  als  diferents  òrgans col·legiats 
de l'Ajuntament: 

Ple: 

Import Assistència: 702,00 € 

Número màxim d'assistències remunerables/mes: 2, sent el màxim d'assistències 
remunerables l'any 12. 

Junta de Portaveus: 

Import Assistència: 562,00 € 

Número  màxim  d'assistències  remunerables/mes:  2,  sent  el  número  màxim 
d'assistències remunerables l'any 12. 

Comissió Informativa: 

Import Assistència: 377,00 € 

Número  màxim  d'assistències  remunerables/mes:  2  sent  el  número  màxim 
d'assistències remunerables l'any 12. 

Coordinació Tècnica (delegats): Import Assistència: 325,00 € 

Número  màxim  d'assistències  remunerables/mes:  6,  sent  el  número  màxim 
d'assistències remunerables l'any 48. 

3. El procediment de justificació de les assistències a sessions es farà mitjançant 
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certificat  emès  pel  Secretari  de  la  Corporació  o  pels  Secretaris  delegats  dels 
diferents òrgans col·legiats. 

A tal efecte els secretaris de cada òrgan col·legiat trametran al Departament de 
Recursos  Humans  de  la  Corporació  certificats  acreditant  l'assistència  efectiva dels  
membres  corporatius  als  efectes  de  fer  efectives  les  indemnitzacions mensuals 
corresponents. 

Segon.-  NOTIFICAR  el  present  acord  als  membres  corporatius  que  perceben 
indemnitzacions per assistència als diferents òrgans col·legiats. 

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

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara aquí els volem proposar, dins 
del punt dinovè de propostes urgents, tres propostes urgents. En primer lloc, el secretari 
anirà llegint en què consisteix d’una en una, però primer el que l’hagi proposada..., 
primer haurem de votar la urgència, d’acord? Per tant, primer ens indiqui de quina estem 
parlant, en primer lloc... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, en primer 
lloc, passaríem a votar la procedència de la urgència d’aquesta proposta d’acord. Vots a 
favor de... O no sé si primer hi ha algú que vulgui intervenir... Ah, doncs, senyora 
Pèlach... Respecte a la urgència, eh? 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Bé, amb relació a la urgència, 
simplement dir que ens abstindrem perquè entenem que no se’ns ha justificat aquesta 
urgència. 

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

Vots a favor de la urgència? 

I abstencions? 

Gràcies. 

Sr. 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, la proposta d’acord. 

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

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, si la tinenta d’alcalde Maria 
Àngels Planas ens la vol substanciar, si us plau... 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com vostès 
saben, el 29 de juny de 2015 es va celebrar la sessió extraordinària i es va arribar a 
diferents acords i entre un dels acords era el règim de dedicació dels diferents regidors 
que integren la corporació municipal i la seva retribució en el règim d’indemnització per 
les assistències a les sessions de diferents òrgans obligatoris i complementaris de la 
corporació municipal. El que portem aquí és modificar aquest acord en el qual per 
determinar les indemnitzacions per assistència dels diferents òrgans que fins ara el 
còmput es feia mensual i ara el que farem serà un còmput anual amb un màxim 
d’assistències de dotze a l’any que no s’altera el règim d’indemnització de les 
assistències en el seu còmput, no hi ha cap increment en absolut de res i només el que 
es modifica és el règim de percepcions que en lloc de fer el còmput mensual és anual, 
però deixar clar que no hi ha cap increment de les indemnitzacions en cap dels seus 
tipus que ha dit el secretari. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna intervenció? Senyora 
Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, dir que nosaltres votarem en 
contra en aquesta votació perquè si bé és cert que no suposa un increment o, en principi, 
del que es cobra, tot i que la realitat, si tenim en compte que la no-assistència hagués 
comportat no cobrar, doncs sí que ho seria. Però, en qualsevol cas, entenem que no 
suposa en previsió un increment dels salaris o de les retribucions..., no dels salaris, 
perdó, de les indemnitzacions dels regidors i regidores. Sí que és cert que entenem o 
compartim aquestes modificacions que s’han estat realitzant des del fet de fer un Ple a 
l’agost o aquestes modificacions, perquè entenem que no responen, diguéssim, a un 
tema organitzatiu, sinó al fet que es vulguin mantenir allò que alguns consideren un 
complement del salari. No entenem aquesta manera de dedicació, aquesta forma de 
dedicació política i, per tant, doncs votarem en contra. Entenem, diguéssim, que al 
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rerefons hi ha la idea de cobrar per fer política, no és aquest el nostre plantejament i, per 
tant, votarem en contra també. 

Volia afegir que en aquest sentit en una junta de portaveus, precisament, vam comentar 
que aquest tema era prou important com perquè realment en poguéssim parlar, el 
poguéssim debatre i poguéssim arribar a acords. Llavors ens sorprèn que això ens arribi 
com a proposta urgent i sense aquest espai de consens, de debat i d’arribar a acords 
entre tots els grups municipals. Té gràcia, diguéssim, que a mi en alguna ocasió se m’ha 
retret que allò que s’havia acordat suposadament a la Junta de Portaveus, doncs, no ho 
tiréssim o no ho tinguéssim en compte i, en canvi, en aquesta ocasió veig que és l’equip 
de govern que ha passat per alt allò que vam estar parlant en una junta de govern, ai, 
perdó, en una junta de portaveus. M’he equivocat, per tant, en totes les intervencions, 
diguéssim, parlar de «junta de govern» i volia dir «junta de portaveus». 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Alguna altra intervenció? 
La tinenta d’alcalde... 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Jo només vull aclarir una cosa. Encara que 
portem..., i sigui que el que es fa és el còmput mensual, es passa de còmput anual, la 
no-assistència, com no assisteixis, tampoc cobraràs, vull dir, segueix sent exactament 
igual, per això que si no hi vas..., aquí és obligatòria, és assistència efectiva, simplement 
que el còmput és mensual en lloc d’anual. Però, vull dir, vull aclarir-ho, que ningú es 
pensi que ara la no-assistència comporti el cobrament de la indemnització, perquè no és 
així. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I permeti’m també precisar, perquè 
tornem a estar en la mateixa, de crear aquests comentaris que creen una cortina de fum i 
que poden portar a equivocació, la Llei de bases de règim local estableix la periodicitat 
mensual dels plens i no és per cobrar més, ho diu la Llei de bases de règim local. I si no, 
el secretari..., bé, ja l’ha fet l’informe. Per tant, que dir comentaris com el que acaba de 
dir, me sembla injust per a tot el consistori, perquè això no és per al Govern, és de tot el 
consistori, i si la llei ho diu així, nosaltres complim la llei i no és per cobrar més ningú, 
perquè li acaba de precisar la tinenta d’alcalde que a final d’any serà exactament..., no 
es puja ni mig cèntim d’euro la retribució d’absolutament ningú de tot el consistori, val? 
No és per cobrar més. Moltes gràcies. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  (. . .), en qualsevol cas, matisar. Si és 
així, llavors no entenc per què no fem el Ple en la data habitual, que és el segon dilluns 
de mes i igual les comissions informatives també les fem... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. No tenia la paraula, 
senyora Pèlach. (Veus de fons.) Sí, passarem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Sr. 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 el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, la modificació del punt dispositiu quart de l’acord adoptat pel Ple de la 
Corporació en data 29 de juny de 2015 determinant les indemnitzacions per assistència 
als diferents òrgans col·legiats. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

 

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

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

19.2 Adhesió Conveni Diputació de Girona - Generalitat de Catalunya en relació al 
pla extraordinari d'assistència financera local 2016 

En data 6 de juliol de 2016 ha tingut entrada al Registre Municipal ( núm entrada 
2016033687 ) notificació de l'acord plenari  de la Diputació de Girona, de data 21 de 
juny de 2016, del conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un Pla 
Extraordinari   d'Assistència   Financera   Local   2016   per   deutes   pendents   de 
pagament de la Generalitat de Catalunya als ens locals. 

En aplicació d'aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als ajuntaments que s'hi  
adhereixin,  els  deutes  derivats  de  les  obligacions  reconegudes  per  la Generalitat de 
Catalunya corresponents a les anualitats 2014-2015 del Pla Únic d'Obres  i  Serveis  de  
Catalunya  (  PUOSC  )  per  a  manteniment  i  a  renúncies PUOSC 2011 i 2012. 

Analitzat el conveni aprovat per la Diputació de Girona es posa de manifest que : 

- La Diputació de Girona adquireix els deutes de la Generalitat de Catalunya als Ens 
Locals que ho sol·licitin 

-  Els  crèdits  inclosos  en  aquest  Pla  són  les  obligacions  reconegudes  per  la 
Generalitat de Catalunya que corresponen al PUOSC 2014-2015 ajuntaments, a 
renúncies  PUOSC  2011  i  2012  i  FCL  comarques  de  la  província  de  Girona,  i 
existents a 30 d'abril de 2016 

- Els Ens Locals que s'adhereixen al Pla cedeixen el dret de crèdit a la Diputació de 
Girona, que serà el nou titular del dret front la Generalitat de Catalunya 

Per  tal  de  beneficiar-se  del  finançament  ofert  per  la  Diputació  de  Girona,  l'Ens 
Local ha de complir amb els requisits següents : 
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- Ser creditors de la Generalitat de Catalunya per raó dels crèdits susceptibles de ser 
inclosos al Pla 

-  Adherir-se  al  Conveni  en  els  termes  previstos  en  el  mateix  i  segons  model 
establert als efectes, relatiu al certificat de l'acord del Ple que inclou el text del conveni  i  
el  document  d'adhesió  i  cessió  dels  drets  a  favor  de  la  Diputació  de Girona 

-  Presentar  el  document  d'adhesió  al  Registre  d'Entrada  de  Documents  de  la 
Diputació de Girona abans del 29 de juliol de 2016 

Per  l'Ajuntament  de  Girona  el  pendent  de  cobrament  de  la  Generalitat  de 
Catalunya susceptible de ser abonat per la Diputació de Girona a compte del Pla 
Extraordinari d'Assistència Financera suposa 106.501,98 euros. 

Vist l'establert a l'art 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de  
Règim  Local,  que  preveu  la  cooperació  econòmica,  tècnica  i  administrativa entre 
administracions a partir de la subscripció de convenis de col·laboració, 

Primer.-  Que  l'Ajuntament  de  Girona  s'adhereix  al  Conveni  subscrit  entre  la 
Generalitat  de  Catalunya  i  la  Diputació  de  Girona  amb  que  s'estableix  el  Pla 
extraordinari d'assistència financera local 2016 

Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita a la 
Diputació de Girona una pagament per import de 106.501,98 euros, per compte dels  
crèdits  que  l'entitat  te  enfront  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  que  es relacionen 
tot seguit : 

- Concepte : PUOSC manteniment 2015 bestreta 60 % No.Doc.Pres : 651076930 

No.Doc.Fi : 5000356130 

C.Gestor : GO03 

Pos.Press : D/464000100/7130/0042 

Import net : 39.938,24 euros 

- Concepte : PUOSC 2014-2015 manteniment pagament 40 % No.Doc.Pres : 651068529 

No.Doc.Fi : 5000310355 

C.Gestor : GO03 

Pos.Press : D/464000100/7130/0000 

Import net : 26.625,50 euros 

- Concepte : PUOSC 2014-2015 manteniment bestreta 60 % 2014 

No.Doc.Pres : 651029120 

No.Doc.Fi : 5000069926 

C.Gestor : GO03 

Pos.Press : D/464000100/7130/0000 

Import net : 39.938,24 euros 

Tercer.-   Que,   en   garantia   de   la   devolució   de   l'avançament   sol·licitat, 
l'Ajuntament de Girona transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor 
de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat  
de  Catalunya  els  haurà  de  fer  efectius  directament  a  aquesta Diputació. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem al següent punt, el 
segon del punt 19, per tant, el 19 segon o el 19b, en què primer el secretari ens indicarà 
de quin punt es tracta i primer de tot votaríem la urgència i després serà substanciat per 
la tinenta d’alcalde. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, en primer 
lloc, es tractaria de votar la urgència d’aquesta proposta. Alguna intervenció? Doncs 
passem directament a la votació de la urgència. 

Vots a favor de la urgència? 

Abstencions? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria la urgència del punt establert 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. 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Per tant, ara la tinenta d’alcalde substanciarà la proposta. 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Bé, el secretari ho ha explicat molt bé, 
simplement el que fem és que hi ha hagut un conveni, un acord entre la diputació i la 
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Generalitat en el qual la diputació avança els diners del PUOSC que ens devia la 
Generalitat; l’import són 106.000 euros. I l’únic que nosaltres aquí arribem a l’acord dient 
que els drets de cobrament que realment teníem nosaltres passen a la diputació perquè 
ens han avançat aquests diners i, per tant, la Generalitat haurà de fer el pagament a la 
diputació. No és res més que això. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Alguna intervenció? Doncs passem 
directament a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. secretari general:  S’aprova, per tant, per unanimitat que l’Ajuntament de Girona 
s’adhereixi al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona 
amb el que s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. 

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

 

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

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

19.3 Aprovació de les festes locals per a l'any 2017 

Atès que l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local, i que el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, estableix 
que les dates de les festes locals han de ser proposades pel  Ple  de  l'Ajuntament  
perquè,  posteriorment,  siguin  fixades  per  Ordre  de  la Consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

L'Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 

Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya  que  per  l'any  2017  siguin  incorporades  al  calendari  laboral,  com  a 
festes de caràcter local, la dels dies 25 de juliol (dimarts) i 5 de juny (dilluns), de 
conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  37.2  del  Text  Refós  de  l'Estatut  dels 
Treballadors, aprovat pel RDL 2/2015, de 23 d'octubre. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al tercer punt del 
punt 19 de les propostes urgents, que farem exactament igual. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Votarem primer la 
urgència. No sé si hem... Val. Hi ha alguna intervenció? 

Doncs votem la urgència. 

Vots a favor de la urgència? 

Abstencions? 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Bé, com ha dit també el secretari, simplement 
el que proposem és en el Departament de Treball, que siguin incorporats en el calendari 
laboral les festes de caràcter local, que és el dia 25 de juliol i el dia 5 de juny, que és 
dilluns, perquè cobreix el 29 d’octubre que cau amb un festiu que és un diumenge. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. Alguna intervenció? El senyor 
Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres ens abstindrem en aquest 
punt... (l’orador parla lluny del micròfon), el perquè de la urgència, diguéssim, sí, ens ho 
demanen, però entenc que l’equip de govern que porta quatre anys governant, això els 



  87

deuen demanar cada any a vostès quan fan la proposta, no crec que sigui el 2016 el 
primer any que es demana quan seran els festius de l’any vinent, deu ser una pràctica 
bastant normal i, per tant, doncs en tot cas, això és fruit d’un descuit de la seva gestió i 
nosaltres ens abstindrem 

Dit això, també ens abstindrem perquè, des del nostre punt de vista, fa falta un debat al 
voltant dels dies festius en el nostre país, entenem que fem el 5 de juny perquè deu ser 
una de les pasqües, no sé dir quina, la segona, em dius? Pasqua segona? Doncs 
Pasqua segona. Però, en tot cas, entenem que estem en una societat com l’actual que 
hem de treballar també per ser una ciutat realment laica i entenem..., i sincerament crec 
que en el moment actual la segona Pasqua ja no és una celebració, diguéssim, de caire 
popular, que la gent se la senti seva. Nosaltres com a grup sí que creiem que potser 
seria més interessant haver proposat un dia al voltant de les fires ja que la de Sant 
Narcís cau en diumenge, doncs potser un altre dia d’aquella setmana o, si més no, tenir 
el debat en general al voltant d’anar transformant aquestes festes que ens vénen a 
vegades de temps bastant pretèrits i començar a actualitzar i per què no, doncs, Girona 
poder ser punta de llança d’aquesta reflexió que segurament hauríem de fer tots plegats. 

I per últim no me’n puc estar, ja que tinc la paraula, de dir que estem decebuts de 
l’actitud que avui està tenint l’alcaldessa, que no ens permet ni matisar les paraules quan 
les utilitzem després que ella posi dubtes sobre el que diem. Entenem que això no és..., 
vostè sempre tindrà l’última paraula i que si li demanem poder precisar algunes de les 
acusacions que ens fa, doncs no seria de més que vostè ens deixés parlar. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyor Salellas. Jo crec 
que les dues vegades que he fet aclariments m’estava referint a afirmacions que vostè 
ha fet tant de temps com ha volgut, no se l’ha tallat ni coartat, han dit tot el que han 
volgut defensant i posant tots els arguments que vostès han volgut, no els he tallat en 
absolut, han dit el que els ha semblat i precisament crec que aquesta és la possibilitat 
que té l’alcaldessa de tancar i ja està. No crec que en els dos temes, en cap dels dos, es 
donava lloc a un debat de veure qui més. Vostè ha dit el que li ha semblat i jo he dit el 
que he cregut oportú i crec que no era adequat entrar en un debat posterior. Això, quan 
vulgui, el podem tenir on li sembli a vostè, però no aquí. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): La tinenta d’alcalde volia fer un 
aclariment. 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Sí. Només fer un aclariment, és que la urgència 
ve donada perquè la Generalitat abans ens ho feia entregar a l’octubre, però ara ens ho 
ha demanat de manera sobtada abans de juliol. Per tant, si la Generalitat ens ho demana 
abans, hem hagut de passar-ho per urgència. Simplement és això. Vull dir, si hagués 
sigut a l’octubre com sempre ens ho havien demanat, realment ja ho hauríem fet en 
temps. Ha sigut per això. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Per tant, passem a la 
votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
grups municipals CiU, 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 
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l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
l’establiment de les festes locals per a l’any 2016. 

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

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

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES: 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, ara al bloc de 
les mocions presentades per les entitats ciutadanes. En principi, saben vostès que n’hi 
havia tres, una d’aquestes ha estat retirada, concretament la vint-i-dosena, referent a 
declarar el municipi de Girona zona lliure de paradisos fiscals. 

20. Moció que presenta l'AMPA de l'escola Montfalgars per defensar el projecte de 
la biblioteca Montfollet. 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Per tant, passaran les persones que 
representen les entitats proposants a substanciar les seves mocions. En primer lloc, hi 
ha la moció que presenta l’AMPA, que un segon que ara el senyor secretari ens llegirà..., 
o no, aquí directament, en què la persona que representa l’AMPA, si es vol dirigir aquí 
davant, al faristol, en aquest cas veig que és el senyor Villareal. Podrà fer la 
substanciació en cinc minuts de la seva proposta, després es quedi aquí, si us plau, un 
momentet, en què els grups, doncs, manifestaran el que creguin convenient respecte a la 
proposta que vostè efectua, per finalment vostè tindrà un petit torn per aclarir qualsevol 
manifestació o dubte que se’ns hagi plantejat i després podrà vostè retornar al seu seient 
i nosaltres durem a terme la votació. Per tant, endavant, senyor Villarreal. 

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

El Sr. Xavier Villarreal: Bon vespre i bona calor d’avui. Gràcies, senyora alcaldessa. 
Regidors, assistents i gent que ho segueix per streaming o ràdio, avui com a AMPA 
Montfalgars, estem aquí per explicar que la continuïtat de la Biblioteca Montfollet, tal com 
la coneixem ara, està en vies de solució, però que encara no està tancada. Ens hagués 
agradat avui venir aquí a dir que el tema està tancat, però no ho està i per això ho venim 
a explicar, i és per això que participem en aquest Ple, perquè així ens hi vam 
comprometre amb les persones membres de la mateixa AMPA, amb tothom que ha 
signat i també amb el col·lectiu d’entitats de la Mancomunitat Santa Eugènia Can Gibert, 
la qual també ha donat suport a una campanya que mantenia la nostra intervenció en 
sessió plenària, que és que no hi hagués la signatura d’un acord. 

Cal reconèixer, arrel de la intervenció i del compromís públic fet per l’alcaldessa de 
Girona el darrer Ple del 6 de juny, amb el qual s’informava de la voluntat de l’Ajuntament 
de Girona de donar continuïtat a la Biblioteca Montfollet, ha canviat la disposició de 
l’Ajuntament en vies de solucionar aquest tema. A més, l’Ajuntament de Girona s’ha 
compromès a la Comissió de Treball de la Biblioteca Montfollet, on estem redactant 
conjuntament el nou marc de col·laboració, a signar el nou document dins d’aquest mes 
de juliol i, per tant, tancar el tema. Una comissió, per cert, en la qual no hi som només 
l’AMPA de Montfalgars, sinó que també hi participen les AMPA de les altres escoles del 
sector de Santa Eugènia Can Gibert, que són Dalmau Carles i que és també Santa 
Eugènia, a més a més dels equips directius de totes tres escoles. 

Llavors, venim a explicar això, que la situació ha canviat molt des de l’inici del procés, ja 
que primer era de confrontació, aquest procés va començar amb una situació de 
confrontació, però ara és de negociació. I el sentit de la moció des de la seva petició allà, 
el 20 de maig, que queda molt lluny, quan demanàvem el compromís de l’Ajuntament de 
garantir la continuïtat de la Montfollet, també ha canviat a dia d’avui, 11 de juliol, ja que 
l’Ajuntament s’ha compromès precisament a signar aquest acord dins d’aquest mes i 
estem negociant i redactant conjuntament un nou marc de col·laboració que garanteixi la 
continuïtat de la Biblioteca Montfollet tal com la coneixem ara. 

És per tot això que hem explicat que avui estem aquí, perquè hem volgut participar en 
aquest Ple per informar de primera mà la ciutadania i els grups també aquí presents de 
l’estat actual del recent procés obert per a la continuïtat de la Biblioteca Montfollet. Però 
és també per tots aquests motius que expliquem que venim avui aquí a retirar aquesta 
moció, i la venim a retirar en espera del compliment de l’Ajuntament de Girona i del seu 
mateix compromís de signar un document acordat i satisfactori per a totes les parts dins 
d’aquest mateix mes de juliol, que garanteixi la continuïtat de la Biblioteca Montfollet tal i 
com l’entenem fins ara. I serà llavors quan realment el tema estarà tancat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Villarreal. 
Per tant, doncs si es retira la moció, doncs ja està. Li agraïm moltíssim que hagin volgut 
participar d’aquest Ple, saben que estan sempre convidats per qualsevol tema que pugui 
afectar la ciutadania i també li agraïm que quan veuen que el tema està gairebé 
solucionat, doncs també retirin aquesta moció que en el seu moment van presentar. 
Moltes gràcies. Doncs, gràcies. 

21. Moció que presenta el "Centre de recursos per la Pau i la Solidaritat" per la 
derogació   del   Reial   Decret   1004/2015   que   regula   el   procediment   per 
l'adquisició de la nacionalitat espanyola. 
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La  Llei  19/2015,  de  13  de  juliol,  de  Medidas  de  Reforma  Administrativa  en  el 
ámbito  de  la  Administración  de  Justicia  y  el  Registro  Civil  i  el  Real  Decreto 
1004/2015, de 6 de novembre, que desenvolupa el seu Reglament, han modificat el  
procediment  per  accedir  a  la  nacionalitat  espanyola. El  nou  procediment  per 
accedir  a  la  nacionalitat  espanyola  es  basa  en  una  prova  de  coneixements 
constitucionals  i  socioculturals  sobre  l'Estat  espanyol,  així  com  una  prova  de 
coneixements de llengua castellana. 

Cal tenir present que l'accés a la nacionalitat espanyola ha estat històricament un procés  
lent  i  discriminador  que  ha  dificultat  la  plena  incorporació  dels  nous catalans a la 
ciutadania, i per tant a la plenitud de drets polítics. Així mateix, cal recordar que l'acollida 
i al integració de les persones immigrades, atenent-nos a l'article 130 de l'Estatut 
d'Autonomia, correspon a la Generalitat de Catalunya, i que aquesta competència 
l'exerceix a través dels ens locals. 

Discrepem del concepte d'integració que hi porta implícit aquest model atès que el  
missatge  que  es  dóna  és  que  la  integració  s'assoleix  mitjançant  l'esforç 
unidireccional de la persona immigrada per adquirir una sèrie de coneixements generals 
que ben poc tenen a veure amb l'exercici de la ciutadania. La integració és un procés 
d'adquisició de la condició de ciutadà i ciutadana igual en drets i deures a la resta, i per 
aquest motiu, basat en la millora contínua de l'autonomia personal. 

El  nou  procediment  ha  produït  una  situació  de  vulnerabilitat  i  indefensió  de  les 
persones sol·licitants pels següents motius: 

"No  reconeix  les  diferents  llengües  oficials  de  l'Estat  i  discriminen  aquelles 
persones que tenen un coneixement de la llengua catalana, o altra llengua oficial diferent 
a la castellana. 

"La privatització de les proves i centres de formació-preparació per a realitzar- les. El 
Instituto Cervantes esdevé l'única institució que dissenya i administra les proves,  
mitjançant  convenis  amb  centres  privats  tant  en  relació  al  nivell  de coneixement   
A2   de   castellà   (DELE,   diploma   d'espanyol   com   a   llengua estrangera)  com  en  
relació  a  la  prova  CCSE  (coneixements  constitucionals  i socioculturals  
d'Espanya).No  es  fa  ús  de  la  xarxa  pública  de  primera  acollida  i manca la 
representació de més centres o serveis públics que puguin administrar les  proves  i  les  
formacions  necessàries,  com  per  exemple  els  Centres  de Formació   d'Adults,   les   
Escoles   Oficials   d'Idiomes,   el   Consorci   per   a   la Normalització Lingüística o les 
Universitats. 

"La  imposició  d'un  model  economicista  d'accés  a  la  nacionalitat  espanyola.  El cost 
de la tramitació dels expedients oscil·la entre els 185€ i els 309€, en funció del  país  
d'origen  de  la  persona  sol·licitant.  La  legislació  anterior  preveia  una tramitació  
sense  cap  cost  econòmic.  En  el  cas  de  la  realització  de  cursos  de preparació per 
la prova de castellà, el cost s'eleva a 400€ més. 

"La   discriminació   de   les   persones   que   havent   realitzat   els   seus   estudis 
secundaris  o  universitaris  a  l'Estat  espanyol  han  de  realitzar  les  proves  de castellà 
(DELE A2) i les proves de coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya 
(CCSE). Aquestes persones poden acreditar titulacions acadèmiques que implícitament 
contenen els coneixements requerits a les esmentades proves. 

"El  disseny  i  execució  de  la  prova  DELE  A2  està  orientat  a  persones  amb  un 
nivell formatiu mig o mig-alt, obstaculitzant l'assoliment satisfactori de la prova a un 
nombre elevat de persones, i entre elles les especialment vulnerables. 
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"No reconeix l'esforç realitzat pel sol·licitant davant altres administracions, al no 
convalidar el Certificat d'haver utilitzat el Servei de Primera Acollida. 

"Discrimina en funció del nivell acadèmic perquè deixa fora aquelles persones que  
presenten  limitacions  per  diversitat  funcional  i/o  formatiu  no  reconeguda 
jurídicament, analfabetisme en diferents graus o baixa escolarització. 

"El  procés  d'inscripció  telemàtic  dificulta  l'accés  a  la  sol·licitud  i  a  aquestes proves  
i  és  discriminatori  per  a  aquelles  persones  que  no  tenen  coneixements informàtics 
o no tenen la competència digital necessària. 

"No  dóna  validesa  als  cursos  oficials  de  nivells  de  llengua  del  Marc  Europeu 
Comú  de  Referència  impartits  pels  centres  públics  de  la  Generalitat  (Escola Oficial 
d'Idiomes, Centres de Formació d'Adults, Universitats, Consorci per a la Normalització 
Lingüística…) ni els processos d'alfabetització en català. 

"En  aquests  casos  farà  necessari  el  suport  de  professionals,  entitats  o  altres 
serveis  per  a  realitzar  tot  el  procés.  Cal  destacar  també  que,  a  Catalunya, 
actualment es produeixen situacions de greuge en relació a Registres Civils, com el de 
Girona, que ja no accepten les sol·licituds amb cita presencial. 

"L'entrada en vigor d'aquesta Llei s'ha produït sense un període transitori que permeti la 
unitat de criteris entre els registres civils, pel que fa a les persones que ja tenien 
demanada cita abans de l'entrada en vigor de la Llei. 

"A data actual, a Catalunya, hi ha insuficiència de places per realitzar les proves. En el 
cas de les comarques gironines el fet s'agreuja perquè només hi ha 1 únic centre  
examinador.  En  alguns  casos,  tot  i  portar  dos  anys  amb  cita  prèvia, aquestes 
persones hauran de renovar part de la documentació dels seus països d'origen per 
caducitat. 

"La  Llei  10/2010  del  7  de  maig d'Acollida  de  les  persones  immigrades  i  de  les 
retornades  a  Catalunya,  aprovada  pel  Parlament  de  Catalunya el  28  d'abril  de 
2010,ja reconeix un Servei de Primera Acollida dissenyat: de forma consensuada amb  
els  ens  locals  i  les  entitats  que  ofereix  formació  gratuïta;  desplegat territorialment; 
no excloent a les persones més vulnerables, i substituint la manca de formació per un 
curs d'alfabetització; i reconeixent el bagatge de les persones immigrades al facilitar un 
sistema de convalidacions. 

Per  aquests  motius,  el  Centre  de  Recursos  per  la  Pau  i  la  Solidaritat  -amb  el 
suport de les associacions de persones d'origen estranger de les comarques de Girona,  
les  entitats  membres  de  la  Coordinadora  d'ONG  Solidàries  de  les comarques   
gironines   i   l'Alt   Maresme,   de   la   Taula   d'Entitats   de   Suport   a Immigrats,  de  
la  Xarxa  pels  Drets  Socials,  de  la  Plataforma  Girona  Acull  i  de l'Espai Antiracista 
de Girona i Salt-, proposa al ple els següents ACORDS: 

A)  Demanar  la  derogació  del  Real  Decreto  1004/2015  al  Govern  de  l'Estat 
Espanyol. I mentre no es derogui demanem: 

- Eximir de fer les proves de CCSE i DELE A2 a les persones que han superat l'ESO o 
estudis superiors realitzats a Catalunya. 

-  Habilitar  centres  públics  per  a  la  realització  de  les  proves  i  per  a  la  formació 
corresponent,  com  les  Escoles  de  Formació  d'Adults  i  les  Escoles  Oficials 
d'Idiomes. 

B) Consensuar un nou procediment amb l'Administració competent. Aquest nou 
procediment o sistema hauria de: 
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-   Habilitar   els   mecanismes   i   recursos   necessaris   per   esmenar   aquestes 
situacions. 

-  Reconèixer  el  Servei  de  Primera  Acollida  recollit  a  la  Llei  10/2010,  del  7  de 
maig, d'Acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i el Decret  
150/2014,  de  18  de  novembre,  dels  Serveis  d'acollida  de  les  persones immigrades 
i de les retornades a Catalunya. 

- Ser gratuït. 

- Tenir en consideració totes les llengües oficials. 

- Garantir una oferta de formació gratuïta. 

-  Reconèixer  d'altres  titulacions  oficials  equivalents  al  nivell  de  castellà  A2  que 
expedeixen  les  entitats  públiques,  com  els  Centres  de  Formació  d'Adults,  les 
Escoles  Oficials  d'Idiomes,  el  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  i  les 
Universitats. 

- Reconèixer el bagatge aportat per les persones sol·licitants. 

- Ser flexible amb les persones formativament vulnerables. 

C) I apostar, en el marc del procés constituent d'una República catalana, per tal que els 
mecanismes administratius permetin, en un futur proper, l'obtenció de la nacionalitat 
catalana sense les traves del procediment actual. 

D)  Comunicar  aquests  acords  a  la  Coordinadora  d'ONG  Solidàries  de  les 
comarques gironines i l'Alt Maresme, la Taula d'Entitats de Suport a Immigrants, 

la  Xarxa  pels  Drets  Socials,  la  Plataforma  Girona  Acull,  l'Espai  Antiracista  de 
Girona i Salt, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, els Governs de la 
Generalitat i d'Espanya i fer-los públics al web municipal. 

Sra. Marta Madrena Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, continuem amb el següent 
punt de l’ordre del dia, que seria, en aquest cas, una moció que presenta el Centre de 
Recursos per la Pau i la Solidaritat i que, en aquest cas, si no m’equivoco, substanciarà 
la senyora Mónica Caldas. Endavant, si us plau. Crec que ja ha escoltat exactament el 
funcionament de la participació. Doncs sigui molt benvinguda, senyora Caldas. I, per 
tant, ja pot procedir, quan cregui convenient, a substanciar la moció que vostès han 
presentat. Gràcies. 

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

La Sra. Mónica Caldas: Bona tarda a tothom. Mitjançant la moció que us venim a 
presentar avui, demanem el suport i el recolzament de l’Ajuntament de Girona per tal de 
demanar la derogació del Reial decret 1.004/2015 que regula el nou procediment per 
adquirir la nacionalitat espanyola per residència. La nostra preocupació i la raó d’aquesta 
moió radica en el fet que tal com s’ha estructurat aquest sistema –aquest nou sistema– 
es deixa de banda les persones més vulnerables, es fa una selecció de les persones que 
poden demanar la nacionalitat espanyola per residència, que seran persones amb 
formació mitjana o mitjana-alta i amb recursos econòmics, i les persones que quedaran 
excloses. Si bé és veritat que en el tema de..., aquest tema de la nacionalitat no és 
competència dels ajuntaments, és una competència estatal exclusiva, sí que és veritat 
que són els ajuntaments els que estan a primera línia, és l’Administració més propera als 
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ciutadans i també sovint són els que pateixen les conseqüències de polítiques i accions 
excloents, discriminatòries, perquè afecten la conscienciació i la convivència. Què ha 
passat aquí? Per això amb aquesta moció volem visualitzar, que es visibilitzi aquesta 
situació. 

Què ha passat? El nou procediment inclou alguns canvis, el primer és que la tramitació 
es farà de manera telemàtica. El segon és que s’introdueix una taxa de cent euros de 
tramitació i després es condiciona l’acreditació del suficient grau d’integració, que és un 
requisit per tenir la nacionalitat espanyola, a la superació de dues proves, dues proves 
que seran administrades, gestionades i elaborades per l’Institut Cervantes. Aquestes 
proves..., és una prova d’espanyol, equivalent a un nivell A2 i una altra és de 
coneixements constitucionals i de la societat espanyola. D’aquesta manera, tal com està 
estipulat el sistema, doncs, actual, nou, de finals de l’any passat, doncs queda que hi ha 
una discriminació per a les persones amb poca formació, que siguin analfabetes o poc 
escolaritzades, però que no podran passar aquestes proves i fins i tot la Defensora del 
Poble va dir i va recomanar que el fet de no haver previst unes proves adaptades, amb 
això d’estaria vulnerant el principi d’igualtat i de no-discriminació. En segon punt, també 
es fa una discriminació o s’exclouen les persones amb pocs recursos econòmics, perquè 
amb la taxa de cent euros i, a més a més, aquestes proves de les quals parlava abans 
tenen un cost, en total són 300 euros, quasi, 299, que amb tot això, doncs també no 
totes les persones estaran en disposició de fer aquesta despesa. Tercer, també 
s’exclouen les persones amb poca formació telemàtica, d’informàtica, que hauran de 
recórrer a advocats i gestors, que, perfecte, però hi haurà qui no es podrà permetre això. 
També s’exclou –i això és fonamental– les altres llengües cooficials de l’Estat. No es té 
en compte si la persona té un sòlid grau de coneixement del català, del gallec o de 
l’euskera. Això és una integració? 

Per una altra banda, també al centralitzar ( . . . ) de l’Institut Cervantes, doncs es deixa 
de banda la xarxa pública de primera acollida i no hi ha prou centres. Per exemple, per 
posar un exemple, a comarques gironines hi ha només..., bé, fins ara, fa tres setmanes, 
hi havia un sol centre que era per donar una de les proves, que era la de 
coneixements..., la d’espanyol, i des de fa dues setmanes hi ha un nou centre a Girona 
ciutat, que és..., tots els centres són privats, per a l’altra prova de coneixements 
constitucionals i la societat espanyola, és poca ( . . . ) i aquests dos centres són privats, 
no públics. El que demanem és que s’incentivi i que ja existeix una xarxa pública. Però, 
per altra banda, no es reconeix les formacions oficials ja fetes al territori. Per exemple, 
una persona que hagi estudiat el nivell A2 d’espanyol a l’escola d’adults de Girona, 
doncs aquesta persona no podrà presentar aquest certificat per demanar la nacionalitat 
espanyola, haurà de fer la prova d’espanyol, perquè no està per l’Institut Cervantes. 
Després, també hi ha un no-reconeixement de les formacions oficials ja fetes al territori, 
per exemple, les persones que han fet la ESO aquí, que han estudiat i que han nascut 
aquí, o que han vingut de molt petites, doncs tampoc, han de fer aquestes proves. I no 
es fa, no es reconeixen tampoc les formacions que s’han fet dintre de la llei ( . . . ) la llei 
d’acollida, que és una llei que és molt consensuada, desplegada, que sí que preveu 
formacions per a les persones vulnerables formativament i en general. 

Per aquests motius, demanem i proposem al Ple els següents acords: demanar la 
derogació del Real decret 1.004/2015 al Govern espanyol i mentre que això no passa, 
eximir de fer les proves de llengua espanyola A2 i del coneixements socials i de la 
societat espanyola les persones que hagin superat la ESO o tinguin estudis superiors 
realitzats a Catalunya, habilitar els centres públics per a la realització d’aquestes proves i 
consensuar un nou procediment amb l’Administració competent ja que [#, 02.43.39] no 
hauria de cometre les exclusions que [dèiem #, 02.43.45] abans. Com atenció al públic, 
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apostar en el marc de procés constituent d’una república catalana per tal que els 
mecanismes administratius permetin en un futur proper l’obtenció de la nacional catalana 
sense les traves del procediment actual. 

En principi, això seria el resum de la nostra moció. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Si volgués 
prémer per tancar el micròfon, perfecte. Si vol esperar un momentet per si algú vol... 
(Veus de fons.) Ah, perfecte. Doncs si vol seure, si us plau, senyora Caldas... Alguna 
intervenció? Molt bé, la senyora Pujola. Perdó, la senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, el meu grup 
votarà en contra d’aquesta moció. Començaré pel final, senyora Caldas. Jo li agraeixo la 
seva intervenció, però miri, si no hagués llegit els punts d’acord, jo en algun moment 
podria haver pensat que jo m’havia confós, però clar, parlar de trencar la cohesió social i 
la convivència que fa un reial decret que el que fa és regular un acte administratiu per 
demanar la nacionalitat espanyola, hi insisteixo, la nacionalitat espanyola, quan la seva 
moció parla de nacionalitat catalana i de república catalana i de procés constituent, que 
si hi ha una cosa que està trencant la cohesió social i la convivència a Catalunya és 
precisament aquest procés liderat pel Govern de la Generalitat, doncs sincerament crec 
que fa que caigui pel seu propi pes la moció que avui presenten. 

A més, ha basat quasi tota la seva intervenció parlant d’aquells més vulnerables, el qual 
jo ara li explicaré el que està fent el Govern per evitar aquestes situacions que poden 
arribar en un moment donat a ser excloents, però, en canvi, la seva moció el primer que 
demana és que aquells que tenen estudis superiors es puguin saltar totes les proves 
perquè se’ls doni la nacionalitat espanyola. Per tant, res a veure amb aquells col·lectius 
vulnerables als quals vostè ha dit que basaven o basava tota la seva argumentació. 
Sincerament, també ho trobo bastant contradictori. 

En aquests moments, des de la Subdirecció General del Ministeri de Justícia s’està 
treballant per trobar quins són els mecanismes que s’han de facilitar perquè aquelles 
persones analfabetes, a les quals vostè també n’ha fet referència o també –i vostè no 
n’ha parlat però és important tenir-ho en compte– discapacitades psíquiques i que, per 
tant, poden tenir dificultats per superar aquestes proves, doncs quin mecanisme es ficarà 
en funcionament per evitar aquestes eventualitats o aquestes discriminacions que es 
podrien donar. I de fet, en algun moment i en algun col·lectiu ja s’està treballant i ja 
s’està posant aquests mecanismes com és i demostra el conveni que ja s’ha subscrit 
entre l’Institut Cervantes i la ONCE per tal de també superar algun inconvenient que es 
trobaven les persones discapacitades visuals. 

En aquest sentit, dir-li que demanar uns mínims de coneixement de la realitat 
sociocultural i sociopolítica del país al qual demanes la nacionalitat no crec que hagués 
d’esverar ningú ni fer «rasgar» les vestidures a ningú, igual com tampoc acreditar un 
mínim i passar una prova d’un mínim de la llengua oficial del país al qual estàs demanant 
la nacionalitat, que, hi insisteixo, és Espanya. Que tinguin coneixement de les llengües 
cooficials, pot sumar, i tant, a l’hora de fer l’informe objectiu sobre la conveniència o no 
d’atorgar la nacionalitat a una persona estrangera que ho demani, però és més que 
evident que s’ha de passar una prova del que és la llengua oficial de l’Estat al qual tu 
demanes pertànyer i tenir-ne la nacionalitat i, en aquest cas, és la llengua espanyola. 

Pel que fa a l’Institut Cervantes, vostè mateixa ho ha dit, s’està treballant. L’Institut 
Cervantes té seu a Barcelona i, per tant, s’estan firmant convenis de col·laboració per 
tenir una xarxa de llocs on poder fer les proves, és igual si són públics o privats, perquè 
no es paga en aquell lloc per fer la prova, és simplement tenir-la física a les diferents 
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províncies catalanes i, en aquest cas, a la província de Girona per tal que això no suposi 
un cost econòmic en el sentit que s’hagin de desplaçar, en aquest cas, a Barcelona, que 
és on hi ha la seu de l’Institut Cervantes a Catalunya, a fer aquestes proves. Era un, ara 
ja són dos, seran molts més arreu del territori de les comarques gironines per tal de 
poder fer aquestes dues proves a les quals vostè ja s’ha referit i no cal que jo faci una 
explicació més llarga. 

I ja finalment dir los que, home, intentar confondre la situació d’acollida i de refugiats amb 
la petició o amb el procediment de petició de la nacionalitat espanyola per raó de 
residència per a les persones que porten ja un nombre d’anys important vivint a casa 
nostra és intentar tergiversar les coses i és intentar, doncs, crear un malestar totalment 
innecessari a la societat i, en aquest cas, a la societat gironina. No es poden confondre, 
són procediments diferents i, per tant, jurídicament també tenen procediments diferents 
atès que les situacions no es poden ni comparar, ni ficar en el mateix sac. Per tant, 
aquest reial decret, ni discriminatori, ni discrecional i, si es fa a través de la digitalització 
és, primer, perquè ens hem d’adaptar a la reforma de l’Administració i, segona, perquè 
era una demanda tant dels actors implicats com dels propis interessats que demanaven 
la nacionalitat espanyola. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyora Caldas, moltes gràcies 
per venir a exposar la seva moció. Des del meu grup, des de Ciutadans, considerem que 
el procediment que abasta el reial decret del qual vostè ha fet esment no està ni molt 
menys obsolet, ja que consta d’una sèrie de proves per assegurar un mínim de 
coneixement de la llengua castellana, com de cultura, Constitució i valors més importants 
que són claus per poder aspirar a l’obtenció de la nacionalitat espanyola. 

Com vostè ja sap, la nacionalitat és una competència estatal i una altra cosa seria la 
integració o l’acollida, que això no depèn de la concessió de la nacionalitat. Aquest 
procediment és competència de la Direcció General dels registres i del notariat, el qual 
decidirà la concessió de la nacionalitat espanyola per residència a aquells estrangers 
que acreditin haver residit a Espanya d’una forma legal segons els terminis establerts al 
Codi civil, articles 21 a 23. 

Pel que fa a les llengües, si bé pot ser desitjable que es coneguin les diferents llengües 
de l’Estat, la llengua que permet moure’s pel territori comú és l’espanyol. Aquesta 
garantia de mobilitat és un tret que té el coneixement d’una de les llengües territorials de 
l’Estat, no garanteix la possible mobilitat pel que a la interrelació i comunicació es 
refereix. 

Em referència al cost, si bé entenem que s’haurà de treballar per la reducció del mateix, 
voldríem posar en referència altres elements, ja que en ocasions el comparatiu ens ajuda 
a situar les coses en un context diferent. 

Per afegir altres temes i amb relació a la discriminació de persones que realitzen els 
seus estudis secundaris o universitaris, passa exactament el mateix amb la immersió 
lingüística, no sempre s’assoleix de manera automàtica el nivell C de català. 

Ciutadans té una valoració positiva d’aquest decret, tot i que és conscient –tot i que som 
conscients–, perdó, que hi ha determinats aspectes a millorar i a reformar, i tot això 
nosaltres creiem que envers el decret el qual vostè ha mencionat cal tenir un discurs 
positiu i constructiu declarant que moltes de les mesures que s’apliquen des de la seva 
entrada en vigor, com poden ser qüestions sobre l’idioma o qüestions bàsiques de l’ordre 
constitucional, són eines de vital importància per als ciutadans que arriben al nostre país 
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perquè puguin desenvolupar-se personalment amb totes les garanties i possibilitats de 
facilitar els seus coneixements suficients perquè siguin conscients dels seus drets i 
obligacions dins del territori espanyol. Per tant, senyora Caldas, nosaltres li votarem que 
no a la seva moció. Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona):  Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, 
senyora Caldas. A veure, jo portava aquí una cosa preparada, però passo directament a 
l’acció. A veure, sincerament tota aquesta normativa que avui estem parlant és un 
despropòsit i una discriminació total, discrimina la nostra llengua que és la catalana, per 
començar, sigui..., aquí les persones que han fet l’esforç d’arribar al nostre país i 
aprendre català no els ha servit de res, aquí només compta el castellà. Ja s’ha vist també 
a quin institut li han donat la cessió de les proves i de la preparació, l’Institut Cervantes, 
evidentment, català del tot. Vull dir, és que és tot, tot. 

Algú de vosaltres o algú de vostès ha llegit algun examen, alguna prova que han de 
passar aquestes persones? Segurament, ningú. Doncs jo sí, jo sí. I, d’entrada, les 
preguntes sobre Constitució, molts de nosaltres potser no les passaríem al cent per cent. 
Després, el que considera l’Institut Cervantes com a cultura general de l’Estat espanyol, 
sincerament parlar de segons quins personatges que no penso ni dir el nom preguntant 
si els coneixen o no els coneixen, perquè no tinc ganes de fer-los propaganda, si això és 
cultura, que em perdonin. Evidentment no pregunten res de Catalunya. 

En fi, que... Sí, no, és que és veritat, vull dir... A veure, jo també aquí..., aquesta noia ho 
ha explicat molt bé, és que tot el que ha explicat és el que passa, no? El fet que et trobis, 
que ens hi trobarem, amb famílies que una part de la família probablement no es podrà 
nacionalitzar perquè no podrà passar aquestes proves, què passarà amb aquestes 
famílies si la meitat de la família està nacionalitzada? 

El preu, trobem, vaja, que és una manera en què l’Estat espanyol vol recaptar com sigui i 
de la manera que sigui, tenint en compte que, a més, Catalunya és un dels llocs que més 
immigració hi ha, doncs apa, anar estirant més diners cap a Madrid, no? I bé, en general, 
és tot. 

I una altra qüestió, el Govern civil de Girona és un dels que posa més pegues perquè 
això es pugui demanar presencialment i està obligat que es demani telemàticament. A 
veure, què passa, que a Girona ara el Govern civil va..., no? Han de donar exemple? No 
ho sé. 

I em penso, senyors regidors i regidores, que està molt bé el seu posicionament i vostès 
pensin el que sigui, però aquesta persona ho ha explicat molt bé i no creiem que hàgim 
d’entrar a recolzar una sèrie de normativa que l’única cosa que fa és fer gastar diners a 
aquesta gent, complicar-los la facilitat de nacionalitzar-se. S’han de nacionalitzar 
espanyols, de moment, per sort d’aquí un temps segurament només amb Catalunya ja 
en faran prou. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara he de demanar 
disculpes perquè la regidora Elisabeth Riera, en aquest cas, vol expressar..., fent ús del 
pacte de govern en què en les qüestions supramunicipals poden expressar alguna opinió 
diferent, doncs, en aquest cas, disculpin, perquè havia d’haver parlat abans ella que 
vostès i me l’he passat. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, agrair a la 
senyora Caldas i al Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat la presentació 
d’aquesta moció aquí avui al Ple. I en referència al Reial decret aquest 1.004/2015 que 
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aprova el procediment d’adquisició de la nacionalitat espanyola, bé, la senyora Caldas 
ens ha explicat totes aquestes noves i més dificultats a l’accés als estrangers per tenir la 
nacionalitat espanyola que crea aquest decret, a més d’establir uns costos i unes taxes 
que potser no serien lògiques. I no valora el que és la integració real de la persona en el 
seu entorn al poble, ciutat o on sigui, a través dels plans dels serveis d’acollida inicial. 
Aquest reglament té aspectes molt millorables que es recullen en el punt be, hi ha un 
llistat molt interessant d’aquelles mancances que s’hi haurien d’afegir. 

I des del nostre grup municipal, del Partit dels Socialistes, teniu tot el nostre suport i de 
treballar en la mateixa línia que anuncia la vostra moció per canviar aquest procediment i 
facilitar a les persones nouvingudes la seva integració i l’accés a la nacionalitat 
espanyola, i que es valorin tots aquests altres paràmetres que afegíeu en el punt be i no 
només se jugui a una carta d’aprovar un examen on les persones que puguin tenir 
problemes d’alfabetització, o baixa, o que puguin tenir seriosos problemes d’accedir a la 
nacionalitat. 

Dit això, lamentem que en un afer tan important i que tracta els drets de les persones 
nouvingudes al nostre país es faci politiqueig i es barregi el punt ce, que considerem que 
està una mica com afegit amb calçador, que ens parla del procés constituent català. 
Considerem que no té res a veure amb la llei que es vol derogar, ni aporta res a les 
persones que afecta aquesta llei, aquest punt ce. 

Nosaltres, el Grup dels Socialistes, no volem caure en la trampa política i considerem 
que les persones són el primer, i malgrat no estar d’acord en el punt ce, votarem a favor 
de tota la moció. Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Agrair també a la 
senyora Caldas que ens hagi vingut a explicar aquesta moció en representació, entenc, 
de la coordinadora d’ONG solidàries. Això del Centre de Recursos per la Pau o la 
Solidaritat és una entitat instrumental que vam crear fa molts anys justament per poder 
disposar d’un NIF i fer aquest tipus de gestions davant de l’Administració, però a qui 
s’està representant és, entre altres, a la coordinadora i altres plataformes que treballen 
en aquest camp. 

Bàsicament dir que segurament, i ara referint-me al que parlàvem abans, en aquest cas 
de forma més evident ens trobem davant d’un cas d’indefensió, perquè disposàvem 
d’una llei, de la llei d’acollida, una llei sorgida del Pacte nacional per la immigració en què 
entre altres propostes, doncs, s’establia la forma en què s’havia de fer tot aquest 
procediment per poder facilitar l’arrelament, l’accés a la nacionalitat, tot i no disposar-ne 
de la competència, però es feia, per exemple, un suggeriment que a dia d’avui encara 
està pendent, que era que es rebaixés de deu a cinc anys els anys de residència regular 
i continuada per tal de poder accedir a la nacionalitat. Aquesta era una petició que es feia 
en el Pacte nacional per la immigració, un pacte que va estar subscrit, per la majoria de 
forces parlamentàries en el seu moment. 

Al nostre entendre, aquesta situació és provocada pel Govern central, un govern central 
que li fa nosa el procés migratori o li fa nosa el procés d’arrelament, li fa nosa tot el que 
soni diferent, pràcticament, i per tant, estableix i alça fronteres a l’accés sud a la 
península, doncs fronteres vergonyoses amb tanques, reinstaura els CIE, malgrat hi hagi 
el no-consentiment de l’alcaldessa de Barcelona, per exemple, o té polítiques molt 
vergonyoses amb relació al tema dels refugiats, i segurament, doncs, aquesta n’és una 
mostra més. L’aprovació d’aquest decret fa que es dificulti enormement l’accés a la 
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nacionalitat. L’accés a la nacionalitat és la forma més jurídicament ben establerta per 
donar accés i igualtat legal de drets i deures i, per tant, és la via principal d’integració que 
s’utilitza en els països amb llarga tradició migratòria i en les democràcies avançades 
tenen aquestes polítiques d’immigració molt ordenades i al mateix temps tenen vies ben 
estructurades per un accés senzill a la nacionalitat d’aquells que en tenen la residència 
legal. Nosaltres creiem que una futura república catalana serà d’aquest tipus de 
democràcies, de les que volen que aquest procés quedi plenament establert amb totes 
les garanties legals, sense modificacions d’un dia per altre, amb les facilitats i amb les 
condicions que s’estableixin, però tenint en compte que tot aquest procés, el procés 
d’arrelament, d’integració, tot el que ve després del procés migratori és un procés que 
enriqueix la nostra societat i que, per tant, ens cal establir-lo i definir-lo de la millor forma 
possible. 

No podem aprovar de cap manera el mercadeig que fa amb la nacionalitat el Govern 
espanyol, és a dir, no sé si recordeu fa uns anys va establir formes d’accés a la 
nacionalitat per a inversors, que és una cosa..., per a les persones que podien accedir a 
fer una inversió immobiliària de determinada quantia, se’ls facilitava aquest accés. I amb 
esportistes d’elit s’ha nacionalitzat esportistes perquè puguin formar part de seleccions 
espanyoles i se’ls ha facilitat de forma molt ràpida i per mecanismes que no estaven 
plenament establerts. 

Creiem que el que ens cal és avançar en aquesta línia, en la línia que proposa la moció, 
que es derogui aquest decret 1.004/2015, que el que fa és apostar per una 
recentralització d’aquest procés per aconseguir la nacionalitat, que el privatitza en certa 
mesura i que, en definitiva, posa obstacles de forma arbitrària a un dret que s’estableix 
en les democràcies consolidades i que, per tant, és molt probable que l’aprovació 
d’aquest decret ens estigui dient alguna cosa sobre el tipus de democràcia en què estem 
a Espanya. 

Bé, només manifestar que el sentit del nostre vot, com no pot ser d’una altra manera, 
serà favorable a la moció. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, 
agrair la moció presentada. I recollir una mica el que s’ha manifestat en la mateixa pels 
que puguin tindre un dubte de si aquesta moció s’ha de debatre o no en aquest Ple, s’ha 
posat molt evident i tots ho coneixem que els ajuntaments són evidentment la punta de 
llança d’una problemàtica real. I si bé m’ha passat una mica com a la companya de la 
CUP, en aquest sentit, tenia una estructuració de què dir envers la moció, davant del que 
s’ha manifestat, sí que voldria fer un incís. Perquè s’ha parlat fa un moment de cohesió 
social i s’ha dit que aquesta realitat, la forma de pensar de determinada gent pot trencar 
la cohesió social. La procedència i la forma de pensar i la llengua mai és un element de 
trencament de la cohesió social, el que trenca la cohesió social és quan es posen 
barreres per raó de procedència i llengua i de manera de pensar. I això és una cosa que 
hem de començar a entendre que funciona així i és el que està reclamant la societat i és 
el que fa que verdaderament sigui una societat democràtica. Quan es posen fronteres, 
quan es posen barreres a la procedència, a la forma de pensar, al color de la pell, al dret 
a pensar d’una determinada manera, al voler votar per expressar una determinada forma 
d’entendre la realitat, això sí que realment és un trencament de la cohesió social que ha 
d’imperar en qualsevol territori. 

Per tant, i els exemples són molts que es posen de manifest en aquesta moció, les 
traves, els pals a la roda, el dificultar ja sigui per la via econòmica o per la via d’accedir ( . 
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. . ) als papers o dificultats per poder accedir a aquests papers o fins i tot a poder accedir 
a la formació necessària, gratuïta i pública que hauria de ser per poder aconseguir aquell 
nivell de formació requerit, evidentment això són través i una forma d’entendre i jo crec # 
erròniament la pròpia Constitució que alguns tan defensen, perquè estableix el principi 
d’igualtat i el principi d’oportunitat que sembla ser que a través d’aquest reial decret 
brillen per la seva absència. 

Per tant, en definitiva, hem d’entendre que aquests principis constitucionals que ( . . . ) 
d’un dret fonamental molt superior a la pròpia Constitució, però també un dret moral i 
ètic, evidentment hem de requerir que hi hagi una nova reflexió, que evidentment ja s’ha 
dit fa un moment que s’està fent i que s’està millorant i que s’estan fent convenis, però 
això ja denota que d’inici quelcom fallava i llavors el més sensat, en aquest cas, seria fer 
aquesta nova reflexió i per què no, acollir-nos a altres normatives que han funcionat com 
el dret d’acollida que estableix uns requisits molt concrets i formes d’actuar per poder 
salvar aquesta realitat. 

I respecte a si s’ha de parlar de la nova república, home, jo crec que estem..., des de fa 
poc temps vam marcar un rellotge de divuit mesos i estem en un període de construcció 
d’un estat i, per tant, tot allò que sigui recordar com volem que sigui aquest nou estat, jo 
crec que és important i fer memòria del que voldríem que s’inclogués com a normativa 
bàsica en aquest nou Estat que anem a crear, jo crec que aquest recordatori no només 
és necessari, sinó essencial si volem construir quelcom diferent. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la senyora 
Caldas, si vol fer alguna resposta o alguna reflexió sobre el que li hem dit... 

La Sra. Mónica Caldas: Jo he quedat una mica parada per les argumentacions 
primeres. En principi, dir-li a la senyora Veray que penso que els arguments que ha 
utilitzat evidencien que no està a primera línia –que no està a primera línia– com els 
tècnics d’immigració o els tècnics socials, que hi estem i estem allí i que detectem 
aquesta problemàtica, aquest patir de la gent, aquest sentir-se exclosos malgrat estar 
aquí i haver nascut aquí o venir de molt petit. 

I no dèiem això de la universitat, no, home no: a les persones que han seguit la 
universitat aquí, però també les persones que han seguit tota l’escolarització aquí: l’ESO, 
el batxillerat.  

Per una altra part, en el cas la regidora de Ciutadans, clar, entre les bateries de 
preguntes per acreditar el coneixement constitucional i de la societat espanyola, una de 
les preguntes és qui és Penélope Cruz, si és una actriu, una cantant… Si això implica 
una integració, doncs, malament anem, no? 

Per una altra part, els centres…, si que és veritat que els centres… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Silenci, si us plau. 

La Sra. Mónica Caldas: …en conveni amb l’Institut Cervantes són públics o privats. 
Quan fa tres mesos havia de ser un centre que per ( . . . ) la llengua espanyola, jo 
mateixa –jo mateixa– vaig trucar a aquest centre privat i me van dir que era obligatori fer 
un curs de preparació per cinc dies, una hora, cinc hores a la setmana, era una setmana, 
a 250 euros. A més a més de tot això. Immediatament, ( . . . ) l’Institut Cervantes i això va 
canviar. 

Però el que volem dir és que apostar per una privatització encoberta d’aquest sistema no 
anem bé així, no anem bé; nosaltres volem una societat igualitària, que pot ser diversa, 
però igualitària. 
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Bé, en principi, és el que volia dir.  

Tampoc m’agrada que se barregin conceptes: una cosa són els refugiats, que jo no els 
he mencionat enlloc, i una altra cosa són les persones que estan aquí i que tenen dret a 
demanar la nacionalitat espanyola, i que no se pot posar una trava per impedir-ho. 
Perquè així no estem fomentant la cohesió social. I li ho torno a dir, i penso que…, i no 
em penedeixo del que he dit. Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

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

Passaríem, doncs, a la votació, si els sembla bé. 

Vots a favor d’aquesta proposta? 

Abstencions? 

Doncs, vots en contra? 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 
grups municipals CiU, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat 
per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partits dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en contra del Grup 
Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, i del Partit Popular, integrat per un 
membre, la moció per a la derogació del Reial Decret 1004/2015, que regula el 
procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola. 

(Aplaudiments.) 

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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
En contra: 
Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, senyora Caldas, ho dic 
perquè segurament marxaran del consistori, perquè solem acabar tard, però de la 
mateixa forma que he agraït també la participació als anteriors proposants, ens agrada 
moltíssim a tot el consistori que la ciutadania pugui venir a aquest Ple, que és el lloc on 
es prenen les decisions més importants de la ciutat, que puguin presentar i fer les seves 
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reflexions i presentar els seus dubtes, i en aquest cas, doncs, donar satisfacció a les 
mocions que vostès han proposat i que la ciutadania ha proposat. 

Moltes gràcies per la seva participació. 

I no sé com ho veuen vostès, però un parell de regidors, potser perquè com fa molta més 
calor anem bevent moltíssima aigua, dos o tres regidors m’estan demanant si podem fer 
cinc minuts de descans. I si ningú hi té inconvenient, perquè de fet no, però potser avui 
podem fer una excepció o potser implementar-ho sempre, i com ja no fem esperar ningú 
a fora, si els sembla bé faríem cinc minuts de descans, que seran cinc minuts, els ho 
prometo. 

Gràcies. 

(Pausa llarga.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si els sembla, continuarem amb el 
plenari. Si us plau, ocupin els seus llocs. Si us plau…Molt bé, doncs, continuem amb el 
plenari. I ara correspondria entrar en el paquet de mocions. 

 

22. Moció que presenta el "Centre de recursos per la pau i la solidaritat" per 
declarar el municipi de Girona zona lliure de paradisos fiscals. 

Aquesta  moció  es  retira  de  l'Ordre  del  Dia  a  petició  del  grup  que  la presenta, 
de conformitat amb el que disposa l’art. 27.1.a) del Reglament Orgànic Municipal. 

 

MOCIONS 

23. Moció que presenta el Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC-MES) per potenciar la participació dels joves gironins en les decisions 
ciutadanes. 

Un fet que s’ha constatat en diferents fòrums ciutadans, com per exemple en els debats  
encaminats  a  l’elaboració  del  PLIA,  és  la  poca  participació  i  implicació dels  joves  en  
els  òrgans  de  gestió  o  consulta;  Consell  Escolars  de  centre,  el CEM, o similars. 

Per contra, molts d’aquests joves tenen una participació activa en una etapa més 
primerenca,  en  el  consell  d’infants  on,  tal  i  com  es  va  constatar  en  el  darrer 
plenari, fan aportacions sobre l’ús d’espais públics, que en algun cas el consistori s’ha  
compromès  en  recollir  i  executar.  I  si  bé  tenim  coneixement  que  ja  s’està treballant 
des de l’àrea responsable en la renovació del Pla Local de Joventut, voldríem amb 
aquesta moció realitzar alguna aportació sobre aspectes que ens preocupen, i 
compartir i debatre amb els altres grups aquests neguits. 

En aquest sentit, doncs, creiem que el consistori té el deure de cercar estratègies que 
fomentin la participació dels joves, recollint les seves inquietuds i iniciatives, i facilitant 
les eines que permetin que puguin expressar-les. En definitiva, creiem que cal formar 
als joves per a què s’impliquin en la presa de decisions, és a dir, en la participació  
ciutadana. La majoria de joves no saben que existeixen mecanismes participatius, i per 
tant, no saben que poden influir en les polítiques públiques. Per aquesta raó creiem que 
caldria fer pedagogia sobre la participació i aconseguir que en un futur proper aquestes   
generacions siguin més participatives, ciutadans actius i compromesos amb la ciutat. 

I si bé els ciutadans gironins podem expressar la nostra opinió sobre el destí d’una part 
del pressupost municipal per mitja d’un procés participatiu, creiem que els joves d’entre  
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12 i 18 anys també podrien opinar sobre quin projectes proposats per entitats juvenils, 
centres d’esplai o moviments juvenils es podrien dur a terme, per mitjà d’una partida 
específica que augmentés el pressupost de l’àrea de joventut, i que es podria dur a 
terme en el mateix període en que es fa el dels barris. 

Per altra banda i entrant en un terreny més específic,  mentre  això  es  pugui 
implementar  l’any  vinent,  creiem  que  l’obertura  d’un  espai  jove a Can Gibert –Santa 
Eugènia podria atendre la petició d’un gran nombre de joves de la zona, ja  que  
aquests  centres  són una eina d’èxit reconegut que ha tirat endavant aquest consistori, 
ja que en aquests espais es fomenta que aquells joves amb risc d’exclusió social o 
fracàs escolar puguin excel·lir a través dels tallers d’èxit escolar i tallers motivadors 
com els de radio o orientació. 

Per això proposem: 

1. Si bé coneixem que en el Pla Local de Joventut es desenvoluparan les accions 2017-
2020 amb els terminis d’execució i els recursos econòmics associats, proposem que de 
forma provisional de cares a l’any vinent es creï una partida específica de 20.000€  
adreçada a l’àrea de joventut destinada a activitats que siguin proposades per entitats 
juvenils i que sorgiran del procés participatiu de l’any 2017. Aquesta assignació, en 
funció de l’èxit d’aquesta experiència podria ser incrementada en anys posteriors. 

2. Que es creï un programa dins dels Recursos Educatius de La Caseta de la 
Devesa, adreçada als instituts i centres de secundària, que incentivin la participació  
juvenil en els processos de decisió del municipi, que ensenyin la importància de tenir un  
jovent participatiu, i que facin que els joves siguin coneixedors del funcionament polític i 
cívic de la ciutat. 

3. Que s’ampliï el Consell de la Infància i Adolescència no únicament amb els alumnes  
de  l’etapa  d’ESO  sinó  que  també  amb  els  adolescents  de  fins  a  18 anys, per tal   de 
procurar la participació juvenil; a més de fomentar l'associacionisme i la participació en 
tots els àmbits dins dels centres educatius i en el Consell Escolar Municipal, per  tal  que  
tots  i  totes  les  joves  esdevinguin ciutadans crítics i compromesos. 

4. Que mentrestant aquest any, el mes de setembre, tal com l’ajuntament ja es 
compromet es posi en marxa el centre jove de Can Gibert – Santa Eugènia a fi que es 
puguin realitzar tallers d’èxit escolar, orientació i altres, centre llargament reivindicat pel 
col·lectiu juvenil. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, la moció número 23, 
que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES. 

Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta moció el senyor Albertí. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Abans de 
començar el que serà la part expositiva merament i estrictament de la moció, voldria 



  103

agrair a tots els grups, a tots els grups perquè he trobat participació, col·laboració i, en 
definitiva, aquest esperit de tindre o tenir –perdó– un ( . . . ) de ciutadania. 

Ahir no sé qui és que envia un correu a les nou del vespre, quan després de llargues 
deliberacions arribàvem a un consens, escrivia algú un correu –no sé exactament quin 
dels grups aquí presents l’escrivia– i deia: «Hem guanyat?, hem perdut?» Doncs, en 
definitiva, tots hem guanyat una mica, tots hem perdut una mica. Però, en definitiva, qui 
ha guanyat, de ben segur, amb aquesta moció és el jovent de Girona. I, per tant, gràcies. 

Bé, la moció que avui presentem està motivada per la constatació de la poca participació 
i implicació dels joves en els òrgans de gestió i consulta: als consells escolars de centre, 
al Consell Escolar Municipal o similars, costa molt trobar candidats a formar-me part i, a 
més, que tinguin una participació activa. Per tant, creiem que el consistori té el deure de 
cercar estratègies que fomentin la participació dels joves, que recullin les seves 
inquietuds i iniciatives i facilitin eines que permetin que puguin expressar-se. 

En definitiva, creiem que cal formar els joves perquè s’impliquin en la presa de decisions, 
és a dir, en la participació ciutadana, i que en el futur, per tant, siguin ciutadans crítics i 
participatius. 

Teníem i tenim coneixement que dins l’Àrea de Joventut d’aquest Ajuntament s’està 
treballant el nou pla de joventut i que amb l’ampliació i consolidació del Consell d’Infants i 
Adolescents això també es treballarà. I aquest era un dels motius que ens van motivar a 
presentar aquesta moció: poder debatre en aquest Ple un seguit d’aspectes que ens 
preocupen per tal de poder incorporar posteriorment en el pla, doncs, tot un seguit 
d’aportacions que puguin sorgir. 

Per tant, és una moció propositiva, amb l’únic afany de proposar solucions a un tema que 
creiem que neguiteja tots els grups polítics que tenim representació: la formació 
ciutadana dels nostres joves. I per això, hem treballat conjuntament amb tots ells. 

I pensem que en aquest tema, com en tants altres, caldria el màxim consens de totes les 
forces polítiques que formem aquest consistori. 

Si bé aquests joves tenen una participació activa en una etapa primerenca en el Consell 
d’Infants, on tal com vàrem constatar en el darrer plenari fan aportacions sobre l’ús 
d’espais públics, a partir de la incorporació a secundària, no tenen la mateixa implicació, 
tot i que molts d’ells formen part de casals, d’agrupaments, centres d’esplai o equips 
esportius. 

I quin és el motiu? Difícil de trobar, eh? Difícil. Però creiem que un podria raure en la 
percepció que tenen aquests joves que la seva opinió no es té en compte per les 
institucions. I si bé els ciutadans gironins podem expressar la nostra opinió sobre el destí 
d’una part del pressupost municipal per mitjà d’un procés participatiu, creiem que els 
joves entre dotze i divuit anys també podrien opinar sobre quins projectes proposats per 
entitats juvenils, centres d’esplai o moviments juvenils es proposessin. 

I coneixem que en el pla local de joventut que es desenvoluparà del 2017 al 2020, el 
projecte, les accions 2017-2020 –perdó–, amb els terminis d’execució i els recursos 
econòmics associats, sabem que es treballarà aquest tema. Però de forma provisional 
hem demanat que de cara al curs vinent es creï una partida específica adreçada a l’Àrea 
de Joventut que augmenti el pressupost d’aquesta àrea perquè es treballi amb aquesta 
provisionalitat, amb aquesta proposta de consulta participada. I que es duria a terme en 
el mateix període que es fa quan consultem els veïns sobre projectes de barri. 

Pensem que aquests projectes caldria que estiguessin lligats a termes culturals o 
esportius i que l’Àrea de Joventut podria recollir de les diferents institucions gironines les 
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seves propostes. Si aquesta proposta a la llarga, si aquesta activitat o si aquesta novetat 
a la llarga reeixís, demanaríem que es consolidés en el projecte del pla de joventut.  

Al mateix temps, caldrà introduir en el programa de recursos educatius de la caseta de la 
Devesa cursos i programes adreçats a fomentar la participació juvenil en la vida escolar i 
ciutadana, tal com es va fer en moments pretèrits i que varen implicar un augment 
d’aquesta participació. 

També, i constatant l’èxit del Consell dels Infants, creiem que caldria continuar aquesta 
experiència, com sabem que es volia continuar –com sabem que es volia continuar–, no 
solament fins als setze anys, sinó fins als divuit anys. 

Ahir parlant amb la regidora corresponent, la senyora Muradàs, li deia és que en la franja 
setze-divuit aquests alumnes encara tenen aquell neguit, aquella por a participar en 
altres consells, que segur que hi podrien participar, però que no se’ls senten com propis. 

Per altra banda, i de forma urgent, voldríem que es creï el centre jove del barri de Sant 
Gibert…, Can Gibert –perdó–, de Santa Eugènia, com se’ns ha dit i se’ns ha informat 
que efectivament es tirarà endavant. Perquè aquest recurs llargament reivindicat pels 
joves del barri és un recurs d’èxit per als centres gironins de secundària, perquè, entre 
altres activitats, es desenvolupen els tallers d’èxit escolar, que permeten als joves amb 
risc d’exclusió social o mancances acadèmiques greus poder superar els seus estudis, 
especialment rellevants en aquest barri. 

Per tant, finalitzo novament donant les gràcies a tots els grups i demanant-los el seu vot 
favorable i dient que me sembla… –perdoneu que us ho digui francament–, penso que 
aquesta seria la manera com hauríem de treballar en moltes mocions i molts temes: amb 
la voluntat de cedir els que proposen la moció i amb la voluntat de cedir els que tenen en 
aquest moment el poder en determinades àrees o la responsabilitat –perdó, no és el 
poder, la responsabilitat– en determinades àrees. Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo seré molt breu 
perquè crec que és una bona moció. L’altre dia quan el senyor Albertí em deia: «No 
m’has dit res de la moció», jo li vaig dir: «Miri, jo crec que s’ha de vincular tot al pla local 
de joventut, per tant, espero que parlis amb l’equip de govern i em traslladis si arribeu a 
algun acord o a un altre acord.» Més que re, perquè només arribar a un acord amb el 
meu grup no li servia de gaire res. Per tant, aquest matí quan hem rebut ja la proposta 
d’acord, jo ho he celebrat, perquè, efectivament, jo també crec que el jovent és qui 
guanya avui amb aquesta moció, però sobretot hi guanyarà si l’apliquem i la portem a 
terme. 

Només unes breus reflexions amb relació a cada punt. Jo sincerament espero que el pla 
local de joventut arribi en aquest plenari i aconseguim aprovar-lo si pot ser amb vint-i-
cinc vots a favor abans que el pressupost del 2017. Per tant, en aquest sentit, que ja hi 
figuri aquesta partida, no? Perquè ara podem parlar molt de partides del pressupost del 
2017, però el que necessitem és que arribi el pla local de joventut. Per tant, jo el que 
espero és això, que ja no calgui que es posi arran de la moció, sinó que el mateix pla 
contempli si han de ser 20.000, 30.000, 40.000 o 80.000, no? Amb relació a allò que 
digui el pla, sabrem quines són les accions o el cost que tenen les accions a 
desenvolupar o el cost que s’ha calculat que tenen. 
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Amb relació al programa per incentivar la participació juvenil, jo crec que no hi ha ningú 
en aquest plenari que no estigui o no pugui estar a favor d’un programa que incentivi la 
participació dels joves. 

Amb el punt 3, hi estic totalment d’acord, però també he de dir, doncs, que potser vam 
fallar tots quan en les sessions de treball que vam tenir sobre el Consell d’Infància i 
Adolescència, que tots vam fer moltes aportacions i van ser reunions jo crec que molt 
riques, no hi vam caure. Possiblement en aquelles jornades de treball que fèiem amb la 
Isabel Muradàs, doncs, tots hauríem d’haver pensat que havíem d’ampliar el consell fins 
als joves de divuit anys. Per tant, també jo crec que aquesta moció fa que ens adonem 
que a vegades pensem que quan fem les reunions de treball ja ho he abraçat tot i no; 
també ens deixem coses, no només l’equip de govern, sinó tots els que formem part 
d’aquest plenari. Per tant, em sembla una rectificació bona i lògica amb relació a allò que 
es planteja.  

I pel que fa al punt 4, efectivament, a mi l’equip de govern m’ha traslladat la intenció de 
posar en funcionament aquest centre al mes de setembre. I, per tant, doncs, crec que és 
una bona notícia que a més s’agafi el compromís a través d’un acord de ple.  

Per tant, benvinguda aquesta moció, i nosaltres hi votarem a favor. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Entenem que la participació 
activa en la vida social i política de la ciutat és encara una fita per aconseguir. La moció 
que avui ens ha presentat el regidor Albertí va en la línia de donar recursos i eines a la 
població més jove. 

La veu constant i enriquidora de tots els àmbits de la societat és bàsica per tenir una 
participació més plural i, per tant, entenem que la posada en marxa de determinades 
propostes socials és un fet que mobilitza i motiva la mateixa participació. 

Aquest matí finalment hem rebut la reformulació de la seva moció, on s’han reduït els 
requeriments econòmics i s’han unificat els nivells de joventut que a priori es 
proposaven, i entenem que aquestes millores fan possible la posada en marxa de les 
mesures que es plantejaven en un marc de realisme polític que, malauradament, no 
acostuma a ser habitual.  

És d’agrair aquesta flexibilitat que ha tingut el seu grup i l’aproximació que ha mostrat la 
regidora Paneque envers aquesta moció. I creiem que entre tots fem una ciutat més 
oberta i una ciutat millor. 

Com vostès ja saben, aquest grup municipal ha apostat sempre pels pressupostos 
participats, ja que donen llibertat de proposta i decisió a la ciutadania, l’obertura 
d’opcions que no només siguin per barri, sinó per a un col·lectiu realment resoldre 
necessitats i inquietuds de grups amb interessos comuns. 

Avui nosaltres els votarem que sí a la seva moció perquè creiem que busca identificar, 
proposar i resoldre elements de joventut apropant-los a una participació i fent ressò que 
la cultura i el coneixement constitueixen els pilars bàsics per al desenvolupament dels 
ciutadans i el progrés harmònic d’una societat que vol ser justa i que vol ser solidària. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Salellas… 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
en primer lloc, doncs, nosaltres el que voldríem és agrair al Grup d’Esquerra Republicana 
- MES que hagi portat aquest tema al Ple. 

També considerem, doncs, que és un tema que, malauradament, podem dir que és un 
dels grans oblidats del Govern de Convergència i Unió en els últims anys a la ciutat: el 
jovent, diguéssim, podem afirmar sense cap mena de dubte perquè així ho expressa 
reiteradament i perquè objectivament així és, que ha sigut un dels col·lectius més 
oblidats aquí o amb qui menys polítiques públiques s’han fet des del municipi. I, per tant, 
la proposta que avui fa Esquerra - MES en el plenari, d’alguna manera, esmena aquesta 
situació de normalitat que estem vivint a la nostra ciutat. 

És també una gran notícia, la moció, perquè parla de temes concrets, perquè parla de 
compromisos específics que obliguen i que fan que l’equip de govern, doncs, hagi de fer 
una pràctica política que, en aquest sentit, crec que consensuem tots a través d’aquesta 
proposta. Un dels elements que a nosaltres ens sembla més importants, i que esperem 
que així sigui, és que el setembre tinguem l’espai de Can Gibert juvenil obert. Entenem 
que avui l’equip de govern votant aquesta moció fa un compromís ferm en aquest sentit i 
nosaltres estarem amatents que l’1 d’octubre no ens trobem en una situació que no sigui 
la de l’espai obert i la de l’espai en ple funcionament. 

Ara bé, sí que també voldríem fer un parell de consideracions: la primera és que fruit de 
les polítiques de l’anterior Govern i segurament també, podríem dir, de les no-polítiques 
de l’anterior Govern i de les polítiques insuficients dels tripartits anteriors, avui el jovent 
viu d’esquenes al que passa a la plaça del Vi, viu d’esquenes a la política que es fa aquí, 
viu profundament en un procés de desafecció amb la política institucional. I aquesta és 
una realitat a la qual no es posarà remei amb 20.000 euros, n’hem de ser conscients, no 
s’hi posarà remei, sinó que el que cal és un canvi de filosofia, perquè avui el jovent sí 
que està participant activament en aquesta ciutat. Ho està fent per canals que no són els 
que ha ofert l’Ajuntament, sinó que ells mateixos, doncs, s’han organitzat en molts 
sentits. I en aquest sentit, crec que hem de felicitar el jovent organitzat de la nostra ciutat, 
ja sigui, doncs, per exemple, aquí al costat amb un casal de joves Quatre Rius, on es fan 
moltes activitats, amb els Diables de l’Onyar, amb els agrupaments escoltes, amb els 
esplais, amb les activitats que es fan gairebé cada setmana organitzades per entitats 
juvenils als carrers, quan, això sí, no es troben amb el veto de l’equip de govern que no 
els deixa fer aquestes activitats. I, per tant, és precisament aquest canvi de filosofia el 
que segurament seria el més important, més enllà dels 20.000 euros; el que necessitem 
és que hi hagi un canvi de filosofia, un canvi de paradigma en tota la política transversal 
de l’equip de govern que situï el jovent també al centre de les polítiques públiques a la 
nostra ciutat. 

Finalment, sí que també volem, doncs, criticar que per poder tirar endavant aquesta 
proposta el Grup d’Esquerra Republicana - MES hagi hagut de reduir la seva ambició de 
40.000 a 20.000 euros; 20.000 euros que, entre altres coses, sabem que l’organització 
de Joc de trons a l’ajuntament els va costar; 20.000 euros que sabem –he dit 20.000, no 
30.000…, 20.000– que, per exemple, és també la subvenció que té el Tempo per fer 
aquestes tres setmanes d’activitat. Doncs, són 20.000 euros, 20.000 euros els que han 
retallat de la proposta d’Esquerra Republicana - Mes per a polítiques generals que poden 
decidir el jovent d’aquesta ciutat de forma transversal, amb entitats que representen 
centenars de joves a la nostra ciutat. Els hem retallat, perquè no hi són teòricament. 
Teòricament no hi són i no es poden aconseguir. Deixin que ho dubti, deixin que dubti 
que no hi són i que no es poden aconseguir. Aquests diners hi són i es poden 
aconseguir; el que no hi ha és voluntat política de dedicar-los a aquest projecte. 
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I en aquest sentit, sí que som profundament crítics amb l’actual equip de govern que no 
s’hagi pogut ni comprometre a aquests 40.000 euros, que es podrien treure de moltes 
altres inversions o subvencions que es donen des de l’equip de govern, i situar-los en 
una política, com deia al principi, que ha sigut la gran oblidada dels últims quatre anys. 

Per tant, el que fem avui és un sí, un sí a aquesta moció, però també una crítica a les 
polítiques públiques en joventut que s’han fet els últims anys i també al fet que s’hagin 
hagut de reduir 20.000 euros perquè avui hi hagi consens en aquest plenari. 

Gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, volia agrair 
la presentació d’aquesta moció al Grup d’Esquerra Republicana, així com la bona entesa 
i col·laboració per arribar als acords. 

Les quatre propostes d’acord que es demanen van en la mateixa línia que s’està ja 
treballant des del Govern i veiem positiu sumar esforços i trobar consensos en favor de 
la joventut, com ja s’ha dit. 

En aquest moment, des de l’Àrea de Joventut estem treballant en la redacció del pla 
local de joventut, i volem que aquest doni resposta a les necessitats dels joves de la 
nostra ciutat. I és per això que considerem importantíssima la participació de tots els 
agents implicats: entitats, centres de formació, associacions de joves, etcètera, així com 
també dels diferents grups polítics, amb els quals ja hem començat a tenir converses per 
tractar aquestes temes de la moció i altres. 

La participació dels joves és un tema que ens preocupa molt i que des del Govern estem 
treballant ja per potenciar, tant des dels àmbits més formals: associacions, entitats i els 
consells existents –el Consell Municipal, el Consell de la Infància i l’Adolescència– i 
potenciar també des dels instituts i també des dels grups no formals, que no estan 
formalment constituïts. Els joves moltes vegades no acostumen a associar-se 
formalment, sinó que formen grups, colles o grups no formals que s’uneixen per 
interessos concrets puntuals en certs moments. 

Donar resposta a les demandes dels joves és de vital importància. I si hem de 
preguntar…, bé, si preguntem als joves què volen, també hem d’estar disposats a donar 
respostes i escoltar les seves demandes, dotar de recursos per fer les actuacions 
concretes demanades. 

Per altra banda, el Govern té el ferm compromís d’obrir el nou centre del Güell. Aquesta 
obertura ha de ser imminent. El centre aquest de Can Gibert - Santa Eugènia, que deia 
el regidor Pere Albertí, és un tema que fa temps en el qual s’està treballant. I per 
diferents motius s’ha retardat l’obertura, però ara podem dir que aquesta obertura del 
centre jove del Güell que ja és imminent i que el setembre el trobarem funcionant. 

Respecte al que comentava el regidor de la CUP d’aquests 20.000 euros, bé, s’han 
retallat per assegurar que els tindrem en aquestes actuacions participatives que es volen 
fer amb els joves. Evidentment, el pla local de joventut anirà acompanyat d’una sèrie de 
recursos addicionals; amb 20.000 euros no podrem pas fer totes les polítiques de 
joventut. No cal que pateixi per a això. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí si 
vol… 
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Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Senzillament, reiterar l’agraïment a tots els grups. I 
pensar que això jo m’ho plantejo com una cursa i una cursa, sigui la distància que sigui, 
cal fer un primer pas. I avui me sembla que hem donat un primer pas. I, per tant, estarem 
amatents des del nostre grup i de tot el consistori hem d’estar amatents, perquè avui ens 
comprometem tots. Perquè presentem nosaltres la proposta, però en el moment que 
l’aprovem per unanimitat tots hem d’estar amatents que això es tiri endavant i que si reïx 
el tema de la participació… –perdó–, com se’n diu?, de la consulta en els joves, més 
endavant això, evidentment, podria anar-se ampliant. Moltíssimes gràcies a tots. 

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

Doncs, si els sembla bé, passaríem a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor? 

Senyor secretari… 

Sr. secretari general: S’aprova, per tant, per unanimitat la moció que presenta el Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya…, Esquerra Republicana - MES per 
potenciar la participació dels joves gironins en les decisions ciutadanes. 

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

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat, amb l’esmena inclosa d’acord 
amb el que estableix l’art. 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís 
Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

24. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans per l'acceleració d'adaptació 
d'espais públics a les necessitats de persones amb discapacitat. 

Girona, la nostra ciutat s’està posant al dia de les necessitats de les persones amb 
discapacitat, però per fer de Girona una ciutat més moderna, més acollidora i més 
còmoda pels nostres conciutadans, hem de prendre consciència de quines són les 
necessitats dels diferents col·lectius. 

Tal  com  indica  l’ordre  VIV/561/2010,  “els  desavantatges  de  les  persones  amb 
discapacitat, més que a les seves dificultats personals, tenen el seu orígens als 
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obstacles i condicions limitadores que imposa una societat concebuda segons un patró 
de persona sense discapacitat”, és per això que es planteja la necessitat i obligatorietat 
de dissenyar i posar en marxa estratègies d’intervenció que operin simultàniament 
sobre les condicions personals i sobre les condicions ambientals. 

En base a aquest principi, s’haurien d’evitar obstacles a la via pública que puguin 
dificultar el pas, bé siguin  elements  fixes  o  mòbils,  bé  de  titularitat  privada  o pública. 

Girona actualment té 35 semàfors adaptats, que funcionen amb un comandament. A 
més, la ciutat compta amb 40 punts de bus adaptats, és, per tant, senyal que anem 
per un camí que, si bé s’ha intentat posar en marxa, no s’ha  completat.  Avui  encara  
tenim  altres  elements  que  entorpeixen  el  pas  o dificulten la circulació. 

La creació d’espais de convivència entre vianants i vehicles sense cap mena de 
separació o indicatiu suposa una dificultat addicional, ja que amb l’absència de 
desnivells  es  pot  no  tenir  consciència  d’estar  envaint  unes  zones  o  altres. Un 
exemple d’aquest cas pot ser el carrer Argenteria on són nombrosos els vehicles que hi 
circulen i no hi ha cap element que serveixi per identificar quina és la zona per on han de 
passar els vianants. 

L’augment de vehicles elèctrics, que no emeten cap soroll o de  bicicletes  són elements 
de nova incorporació a les ciutats que poden dificultar la circulació al no sentir si passen 
pel teu costat, ni quin sentit ni a quina velocitat. 

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, proposem a aprovació d'aquest plenari: 

1. Delimitar vorera i carretera als espais de plataforma única, bé amb desnivells o terra  
de  botonets  que  identifiqui  i  delimiti  la  zona  de  pas  en  cas  de  passar-hi vehicles. 

2. Marcar a terra els carrils bici de la manera més òptima possible per tal que els 
invidents el puguin identificar. 

3. Sonoritzar els semàfors dels carrils bici, que, a més, no sempre coincideixen en 
preferència de pas amb els dels cotxes, d’aquí la seva necessitat. 

4. Sonoritzar els semàfors de plaça Europa. 

5. Substitució gradual de les papereres i altres elements que no tinguin fixació a terra, 
doncs en cas contrari els invidents no les poden detectar amb el seu bastó. 

6. Fer complir la normativa a terrasses de bars, que excedeixen els límits de distàncies 
tant  pel  que  fa  a  la  ubicació  de  taules  i  cadires  com  de  panells informatius. 

7. Estudiar aquestes mesures amb els col·lectius afectats. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia, la següent moció. En aquest cas, presentada pel Grup Municipal de 
Ciutadans. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Girona, la nostra ciutat, s’està 
posant al dia de totes les necessitats de les persones amb discapacitat. Però per fer de 
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Girona una ciutat més moderna, més acollidora i més còmoda per als nostres 
conciutadans, hem de prendre consciència de quines són les necessitats dels diferents 
col·lectius. 

En base al principi que els desavantatges de les persones amb discapacitat més que les 
seves dificultats personals tenen el seu origen als obstacles i condicions limitadores que 
imposa una societat concebuda segons un patró de persones sense discapacitat, 
s’hauria precisament d’intentar evitar aquests obstacles a la via pública que puguin 
dificultar el pas, bé siguin fixes o mòbils, bé de titularitat privada o de titularitat pública. 
Creiem imprescindible la creació d’espais de convivència entre vianants i vehicles sense 
cap mena de separació o indicatiu. I creiem que suposa una dificultat addicional, ja que 
amb l’absència de desnivells no pot tenir consciència d’estar envaint unes zones o unes 
altres. 

Un exemple d’aquest cas pot ser, per exemple, el carrer Argenteria, on són nombrosos 
els vehicles que circulen i no hi ha cap element que serveixi per identificar quina és la 
zona per on han de passar aquests vianants.  

I a mi el que m’agradaria dir en el mateix sentit en què deia el regidor Albertí en una 
anterior moció és que era precisament una moció on tots hi sortíem guanyant. I 
precisament amb aquesta moció nosaltres creiem que pensant en tots els col·lectius, tots 
hi sortirem guanyant. 

Gràcies.  

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres 
donarem suport a aquesta moció. Jo crec que tot allò que sigui accelerar l’adaptació dels 
espais públics a les necessitats de les persones amb discapacitat benvingut sigui. 

Jo suposo que per part del Govern diran que ja s’està fent, i és normal, efectivament, 
però també tots sabem, si més no els grups de l’oposició sobretot, que anem rebent 
constantment queixes de diferents barris, de diferents sectors que fan aquestes 
demandes que avui el Grup de Ciutadans ha plasmat en aquesta moció. Possiblement, 
doncs, vostès tenen programat fer-ho en un barri abans que en un altre. Però les 
demandes que rebem cada un de nosaltres potser que en aquest cas no s’adeqüin o no 
concordin amb les que té l’equip de govern. El que és evident és que s’han d’anar 
adaptant totes, que l’eliminació de les barreres arquitectòniques als carrers i als serveis 
públics és un compromís que sempre hem tingut i hem adquirit tots els grups municipals. 

I, per tant, jo penso que aquesta moció si una cosa té bona, més enllà del tema de la 
sonorització dels semàfors de la plaça Europa, que és una cosa molt concreta de la 
plaça Europa, penso que tota la resta és una moció prou àmplia o prou oberta per tal que 
després, doncs, sigui amb el mateix equip de govern amb qui puguem seure en una taula 
a través de la Comissió d’Urbanisme, potser amb la Comissió de Mobilitat o la mateixa 
Junta de Portaveu, on podem pactar la priorització de quines són les zones en què és 
millor o més urgent que s’adaptin els diferents elements. El que està clar, hi insisteixo, és 
que les barreres arquitectòniques i l’adaptació dels serveis públics a les necessitats de 
les persones discapacitades han de ser un compromís i una prioritat de tots els vint-i-cinc 
regidors que estem asseguts en aquest plenari. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Granados… 
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Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. En 
aquest Ajuntament hi ha una Taula de Mobilitat amb una participació àmplia, que es 
podria impulsar molt bé aquesta proposta parcial per fer efectiu l’exercici dels drets de 
les persones amb discapacitat o de mobilitat reduïda, cosa que no s’està fent. 

A més, dir que en aquesta proposta parcial trobem a faltar alguns aspectes de la moció, 
per exemple, quines partides econòmiques hi hauria destinades i quin termini ens fixem. 

Ara bé, el nostre vot serà a favor de la moció perquè tota mesura per adaptar els espais 
públics a les necessitats d’aquests col·lectius per tal de millorar la seva qualitat de vida i 
la dels seus familiars ens sembla positiva. Gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, anunciar el vot favorable a aquesta moció. I 
visualitzar aquesta moció com quelcom que va més enllà de fer una proposta més 
concreta amb relació a actuacions a fer a la ciutat de Girona en temes de mobilitat. 

Pensem que és una moció que ens hauria de poder permetre anar més enllà del Pla de 
mobilitat. És una moció que ens està…, o s’intueix que ens està dient cap a quin tipus de 
ciutat volem anar.  

I permetin-me que els expliqui una anècdota, i és que estant a la ciutat de Santiago de 
Compostela un dia passejant vaig preguntar com era que hi havia unes voreres tan 
amples, i em van contestar que l’urbanista que va dissenyar aquelles voreres va estar 
observant la gent de la ciutat durant molt de temps, mirant els seus costums i veient què 
és el que feien. I es va adonar que a Santiago de Compostela plovia molt, molt 
habitualment plovia i eren molts els dies que la gent havia de sortir a la ciutat a passejar, 
a comprar amb un paraigua, i van fer unes voreres en les quals poguessin caminar de 
costat dues persones amb el paraigua obert. 

Si som capaços de traslladar aquesta petita anècdota a la ciutat de Girona que tots 
volem, estem convençuts, estic convençut o estem convençuts que volem una ciutat de 
Girona on les persones amb discapacitat psíquica, física i sensorial puguin caminar 
tranquil·lament per qualsevol dels indrets de la ciutat de Girona, per qualsevol dels seus 
barris, per qualsevol dels seus carrers, passejar per les seves voreres, per les zones 
comercials, entrar a qualsevol edifici públic o a qualsevol negoci. I per fer-ho hem 
d’integrar totes aquestes mirades, la dels nens, la de la gent amb mobilitat reduïda, la de 
les persones que dia a dia també construeixen la ciutat i que no disposen de totes les 
seves capacitats físiques, psíquiques o sensorials. 

Creiem que és una moció ambiciosa, creiem que és una moció que també facilita 
consensos i que el que fa és proposar un repte a l’Ajuntament de Girona: fins a quin punt 
l’Ajuntament de Girona voldrà tirar endavant això, és a dir, fins a quin punt aquest Pla de 
mobilitat, que té una programació, que anem per fases, que s’ha de consensuar, que 
recull alguna d’aquestes actuacions, fins a quin punt volem ser ambiciosos i fins a quin 
punt serem capaços d’arribar en aquesta ciutat de Girona integradora, que permetrà a 
totes aquestes persones tenir els mateixos accessos que qualsevol altra persona que no 
tingui aquesta discapacitat o dificultat. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor…, 
disculpin, eh?, el regidor Joan Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Permeti’m que 
comenci agraint la seva moció i sobretot el to que utilitza. 
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Tots estem d’acord que volem una ciutat més amable, respectuosa i accessible, però li 
voldria fer algunes consideracions: vostè només fa referència a una normativa estatal, la 
561/2010, per la qual es desenvolupa el document tècnic de les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització d’espais públics urbanitzats. 
No obstant això, la moció no fa cap referència a la destacada normativa en l’àmbit català. 
L’Ajuntament de Girona, per posar un exemple, des de l’any 93, 1993, va iniciar el camí 
de supressió de les barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública, per exemple. O 
els decrets de 1994, de la supressió de barreres arquitectòniques; 1982, d’integració 
social de minusvàlids; la Llei 20/1991, de promoció d’accessibilitat i supressió, etcètera. 

Aquestes normes van establir les bases per a la supressió de barreres arquitectòniques i 
la comunicació i per a la promoció d’ajudes tècniques per a la millora de la qualitat de 
vida i/o autonomia de les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. 

L’Ajuntament de Girona, ja els ho deia, l’any 1993 inicia les obres en espais públics de 
supressió de barreres arquitectòniques, algunes de les quals finançades en el marc del 
conveni amb la Fundació ONCE i l’ONCE també.    

La Llei de 1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat, de la supressió de 
barreres arquitectòniques, va declarar a l’article 4 l’obligació dels ens locals a elaborar un 
pla d’accessibilitat per adaptar els espais públics a les normes d’accessibilitat. Un cop 
desenvolupada la llei pel Decret 135/1995, l’Ajuntament de Girona va aprovar el primer 
pla d’accessibilitat de la via pública. L’any 2012 –estem parlant de fa quatre anys– es 
procedeix a la revisió d’aquest primer pla, l’actual Pla d’accessibilitat a la via pública, i va 
ser aprovat el 26 d’abril del 2013. 

Per a la revisió del pla es va constituir una comissió de diferents departaments de 
l’Ajuntament, juntament amb l’ONCE i Mifas com a entitats més representatives. També 
es va realitzar un període de participació ciutadana de cinc mesos, per tal que la 
ciutadania pogués participar en diferents propostes. 

Aquesta exposició és per posar de manifest que hi ha un instrument que disposa d’una 
diagnosi detallada de les necessitats d’accessibilitat a l’espai públic i que l’Ajuntament 
realitza actuacions en el marc d’aquest pla. 

Fet aquest petit aclariment, passaré a contestar els set punts de la moció. Són 
observacions que ara contestaré, però que ja estan contemplades en el document del 
Pla d’accessibilitat, que aquí s’hi està fent molta referència. 

En el punt 1, pel que fa a la senyalització tàctil de què fa esment el seu primer punt, 
l’haig d’informar que l’Ajuntament segueix els criteris establerts en la revisió del Pla 
d’accessibilitat del 2013 a l’espera del desenvolupament reglamentari de la Llei 13, del 
2014. No obstant això, l’haig d’informar que no hi ha un acord unànime sobre l’eficiència 
dels paviments actuals establerts en la Llei 561, del 2010. Jo aquest matí li ho 
comentava. Prova d’això és la darrera nota tècnica emesa per la Diputació de Barcelona. 
És a dir, tot i que hi ha diferents criteris, no tothom està d’acord amb aquest criteri. 

En el punt 2, marcar el terra dels carrils bici, senyalització per a invidents, aquesta 
proposta no és necessària per la normativa actual sobre accessibilitat. I m’explico: 
l’accessibilitat i el concepte d’itinerari accessible es defineixen per deu característiques, 
de les quals voldria destacar dues: la primera, que discorrin de manera sempre 
confrontant o adjacent a la línia de façana o elements horitzontals que materialitzin 
físicament el límit edificat a nivell del sòl, i el segon, en tot el seu desenvolupament 
posseirà una amplada lliure de pas no inferior a 1,80, que garanteix el gir, encreuament i 
canvis de direcció a les persones independentment de les seves característiques o 
manera de desplaçament. 
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D’aquests dos punts es dedueix que les persones amb discapacitat transcorren per un 
itinerari paral·lelament al carril bici, per la qual cosa no és necessari el paviment tàctil, 
només en els encreuaments, la qual cosa ja se senyalitza; per tant, el que demana no és 
necessari. 

Els punts 3 i 4, sonoritzar els semàfors, en aquest punt l’informo que l’Ajuntament 
instal·la mòduls acústics a tots els semàfors per als quals tenim peticions dels ciutadans 
o les ciutadanes amb discapacitat visual, que ens els sol·licitin. I a més a més, una 
vegada hem fet aquest compliment, doncs, ho comuniquem a l’ONCE. 

En el punt cinquè, les papereres que s’instal·len a la ciutat compleixen els requisits 
establerts a la normativa d’accessibilitat. Les úniques que no els complien eren unes de 
ferro instal·lades al Barri Vell, i que anem retirant. En aquest cas, com deia, s’estan 
retirant i col·locant en espais que no són itineraris accessibles o bé per models que 
compleixen la normativa. 

El punt 6, pel que fa a les terrasses dels bars, l’Ajuntament destina…, els tècnics…, en 
tot cas, farem un seguiment més exhaustiu i insistiré. També li haig de dir que en algun 
cas s’han denegat les terrasses perquè coincideixen amb la via, l’itinerari dels invidents. 

En el punt setè, el darrer punt, demanen que cal estudiar les mesures amb els col·lectius 
afectats. Tal com he comentat al principi, el Pla d’accessibilitat es va fer amb els 
col·lectius que representen persones amb mobilitat reduïda i discapacitat visual, amb els 
quals tenim una comunicació fluïda i formen part de la Taula de Mobilitat, entitat que 
vetlla per tots els aspectes de mobilitat, entre els quals hi ha l’execució del Pla 
d’accessibilitat a la via pública. 

Per tot el que he exposat, el nostre vot serà negatiu. No perquè no hi estiguem d’acord, 
ho diem perquè el que ens demanen ja ho estem fent. I també –no rigui, no rigui, perquè 
és una cosa molt seriosa– els demanaria, després de les intervencions que he escoltat 
aquí, els agrairia que vostès vinguessin a les taules de mobilitat, perquè demostren un 
desconeixement del funcionament. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primerament, donar les gràcies 
a tots aquells grups, en aquest cas a tota l’oposició, que recolzen aquesta moció que 
avui presenta el meu grup. 

Un petit aclariment, senyor Granados, no hem fet el cost de tot el que demanem en 
aquesta moció perquè, desgraciadament, no són els únics problemes que pateixen els 
invidents; per tant, el que volíem era que això fos l’inici per anar millorant tots els 
inconvenients que aquest col·lectiu de persones es troba. I, per tant, desgraciadament, 
per molt que nosaltres haguéssim quantificat no seria la dotació econòmica necessària 
per dur a terme totes aquelles nostres peticions. 

Senyor Alcalà, jo ric per no plorar –ric per no plorar–, de veritat. Com vostè ha dit, 
nosaltres hem estat parlant aquest matí, i per primera vegada o una de les primeres 
vegades haig de donar la raó a la senyora Veray, perquè ha sigut ella qui ha dit que 
vostès dirien que ja ho estaven fent. I el que jo li he traslladat aquest matí era que 
nosaltres, precisament, presentàvem aquesta moció a demanda del col·lectiu afectat, i la 
seva única resposta durant tota la reunió ha sigut que vostès ja ho anaven fent. 

Vostè ens ha reconegut aquest matí que hi havia propostes que nosaltres exposàvem en 
la nostra moció de les quals vostès no eren coneixedors i que parlarien amb els 
col·lectius afectats. Per tant, senyor Alcalà, no menteixi i no digui que vostès tenen una 
comunicació fluïda, perquè més aviat de fluïda en té poc. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Alcalà, per al·lusions. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies. Només li ho he dit una vegada, i era plaça 
Europa. D’aquesta no en teníem coneixement, el semàfor de plaça Europa, que jo he 
agrupat en el tema dels semàfors. Només li he dit aquesta. 

I cregui’m que la comunicació amb els diferents col·lectius, perquè no només el 
d’invidents, sinó el de persones amb mobilitat reduïda, doncs, tenim debats i en parlem, 
perquè el que va bé per als invidents no va tan bé per a les altres persones. Per això els 
posem, parlem i busquem la solució idònia. No menteixo. 

(La senyora Míriam Pujola demana per parlar.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Que no es converteixi en un debat, 
si us plau… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Serà molt breu. El meu grup, senyor Alcalà, el que 
lamenta és una argumentació que precisament ha exposat el regidor Calvo en la seva 
intervenció, i era precisament que ens allunyàvem d’una moció política –per això jo no he 
parlat de la normativa ni a nivell estatal ni a nivell autonòmic–, era precisament una 
moció per veure quin tipus de ciutat volíem, cap a on volíem anar encarats. I quina millor 
exposició que la del senyor Calvo amb la ciutat de Santiago de Compostela. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Permetin-me que 
faci una petita reflexió aprofitant aquesta moció, perquè precisament ens trobem 
darrerament mocions que proposen actuacions que ja s’estan desenvolupant. Entenem 
des del Govern que aquesta és una pràctica que tant per qualitat democràtica com per 
respecte al ciutadà i fins i tot a totes aquestes persones ciutadans que segueixen els 
plens i la política municipal, crec que precisament aquestes mocions en què se proposen 
actuacions que ja s’estan desenvolupant i també les línies estratègiques, perquè estan 
en el Pla de mobilitat, doncs, creiem que desvirtuen això, la qualitat democràtica de la 
política municipal. 

Nosaltres creiem que el Govern en totes aquelles mocions en què es proposin 
actuacions que ja estan no només en marxa, diagnosticades, decidides, amb un pla de 
mobilitat i amb un pressupost, i, per tant, planificades, doncs, tot i que, evidentment, com 
en aquesta en cap cas podem posar en dubte que és imprescindible treballar-hi i 
treballar-hi ingentment i dedicar-hi molts esforços a tot el que suposa treballar per reduir 
els problemes de totes aquelles persones que tenen mobilitat reduïda o qualsevol altre 
tipus de discapacitat. Però els repeteixo que el Govern en totes aquelles mocions en què 
es proposin actuacions que ja s’estan desenvolupant, que estan diagnosticades, 
decidides i planificades i en ares de la transparència per ser útils a la societat i perquè 
fent això i anar aprovant mocions de coses que ja s’estan duent a terme no és ni 
transparent ni és útil, hi votarem en contra. 

No obstant això –no obstant això–, sí que creiem que seria important i bo –seria 
important i bo– que tots vostès quan tinguin alguna proposta sobre qualsevol tema en 
què tranquil·lament es puguin arribar a acords o poder pactar i que siguin més 
ambiciosos, com comentava el senyor Calvo fa un moment i com vostès també quan és 
a la inversa ens reclamen de forma insistent, també els demano el mateix, és a dir, que 
quan tinguin alguna proposta primer poden venir tranquil·lament si volen a parlar amb el 
regidor responsable d’aquella mesura i a veure si fins i tot es poden trobar mesures 
consensuades. 

El que no podem fer i deixarem de fer és votar a favor de mocions sol·licitant actuacions 
que ja s’estan duent a terme, eh? 
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Per tant, si els sembla bé, passarem a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 

Vots en contra? 

Sr. secretari general: Es desestima, per tant, amb els vots en contra dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, i Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots a favor dels grups municipals 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, la moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per a 
l’acceleració de l’adaptació dels espais pública a les necessitats de persones amb 
discapacitat. 

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

 

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

25. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  CUP-Crida  per  Girona  per  a  la 
creació d'una comissió municipal sobre el procés constituent. 

Atès el procés polític que s’ha endegat en els darrers anys a Catalunya, basat en el dret 
a decidir i orientat a l’accés a la plena sobirania del poble català; 

Atès que l’Ajuntament de Girona ha acordat en reiterades ocasions el seu suport a 
aquest procés polític, i s’ha adherit a les diferents iniciatives que s’han endegat des de la 
institucions i des del poble de  Catalunya  per  a  l’exercici  del  dret d’autodeterminació; 

Atès que les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 27 de setembre van 
generar  un mandat democràtic encaminat a la culminació d’aquest procés 
d’independència i a la   posada en marxa d’un Procés Constituent per a l’establiment de 
la futura República Catalana; 

Atès que aquest Procés Constituent ha de permetre aprofundir en l’exercici de la 



  116

sobirania popular, i ha de servir perquè les bases socials, democràtiques i econòmiques 
de la futura República responguin a les demandes i les necessitats de la societat 
catalana; 

Atès que el municipalisme català, com a àmbit institucional més proper a la ciutadania, 
tindrà un paper determinant a l’hora de desplegar el Procés Constituent arreu del 
territori, i de dinamitzar la participació dels veïns i veïnes i del teixit associatiu en els 
debats es produeixin en el seu si; 

Atès que, previsiblement, en els propers mesos es duran a terme les fases inicials del 
Procés Constituent, i que l’Ajuntament de Girona haurà de disposar d’un òrgan que 
vetlli pel seu desplegament de forma coordinada amb la resta del territori, amb les 
condicions necessàries i garantint-ne la implicació ciutadana; 

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Manifestar  el  suport  de  l’Ajuntament  de  Girona  al  Procés  Constituent català   
que s’iniciarà properament, i posar-se al servei de les institucions catalanes i  d’aquelles 
entitats que hi participin per tal de garantir el seu desplegament territorial i la màxima 
participació ciutadana. 

Segon. Crear una comissió municipal sobre el Procés Constituent català, amb 
l’objectiu d’articular el debat constituent en l’àmbit gironí de cara als mesos vinents.  
Aquest  òrgan  es  crearà  abans  de  finalitzar  el  setembre  del  2016,  i  es treballarà per 
implicar-hi el teixit associatiu i la ciutadania gironina. 

Tercer. Donar publicitat a aquests acords a través dels mitjans de comunicació i de les 
plataformes digitals de què disposa l’Ajuntament. 

Quart. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, a la plataforma Reinicia Catalunya, a 
l’Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium Cultural. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia, el punt vint-i-cinquè, que és una moció que proposa el Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona. 

Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquesta 
és una moció que de tan simple i tan lògica des del nostre punt de vista com és té poca 
extensió o és poc necessari defensar-la. 

Nosaltres veiem que estem en un escenari que després de les eleccions espanyoles de 
fa unes setmanes podem dir que estem en una cruïlla que és o deixar-nos governar per 
un partit residual a Catalunya o fer el propi camí assolint majories democràtiques, tal com 
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defensen la resta o la majoria de la resta de forces polítiques que consideren que cal 
iniciar un procés constituent per redefinir el nostre país, en aquest cas Catalunya, i 
situar-lo a on li toca, que és en el marc de la sobirania i en el marc dels drets socials i 
col·lectius i individuals. I aquesta és una proposta que, de fet, va a això, a això i a 
entendre que estem en la via única possible ara mateix, que és la via unilateral –la via 
unilateral–, que han d’encapçalar, evidentment, les entitats de la societat civil, però 
també les institucions pròpies d’aquest país. I en aquestes institucions nosaltres 
identifiquem, com no pot ser d’una altra manera, els ajuntaments, que són la institució 
que és més propera a la ciutadania, que està més en el dia a dia de la ciutadania. 

I creiem, en aquest sentit, que l’Ajuntament de Girona, que des de fa temps, i així ho 
valorem positivament, és un ajuntament que ha seguit de prop i ha col·laborat sense cap 
mena de dubte en el desenvolupament d’aquest procés democràtic que estem treballant 
entre tots i totes, s’ha de posar també al costat d’un procés constituent que s’engegarà 
en les properes setmanes a través del Parlament de Catalunya, però també a través de 
les entitats polítiques, socials i cíviques del nostre país.  

I, bàsicament, el que demanem és precisament això, que l’Ajuntament expliqui que està 
al costat d’aquest procés democràtic, que està al costat d’aquest procés que s’inicia des 
de baix per redefinir el país que volem. I que, evidentment, com que hi està al costat i 
nosaltres no som únicament un ajuntament de paraula, sinó que volem que sigui, com 
dèiem ara, un ajuntament de fets, també es posi i creï una comissió de treball en què es 
permeti i s’ajudi en tot aquest procés, que no és un procés partidista ni molt menys, sinó 
que és un procés de ciutadania, que és un procés de redefinició, un procés que 
engegarem moltes persones i molts actors al nostre país. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyor Salellas, 
hi estic totalment d’acord, no sé ni per què la presenten, la moció, eh? No s’hauria ni de 
debatre. No sé ni per què la presenten. 

Sincerament, miri, jo és que la veritat és que volia ser molt breu, però… (remor de veus) 
No, miri, és que vostè, que és el representant de la CUP i és el partit amb menys diputats 
i menys vots al Parlament de Catalunya digui que el meu partit és residual a Catalunya, 
llavors, vostès què són? Per tant, crec que hauria de controlar una mica les expressions 
que fa, perquè és més residual a Catalunya vostè que nosaltres. Imagini’s. Per tant…, i 
en aquests moments si la Generalitat de Catalunya no té pressupostos del 2016 és 
perquè vostès, que són els que tenen la clau del Govern –que trist, que trist per a tots els 
catalans–, no van donar suport al senyor Puigdemont, que li recordo que és molt amic 
seu i vostè feia tuits dient que se li havia de donar suport. 

Dit això, i recordant una cosa que ha dit abans, miri, estic d’acord en una cosa, en els 
20.000 euros aquells que hem perdut pel camí del senyor Albertí. Jo li ho dic: 13.000 
euros, deixin de pagar l’AMI, demani a l’equip de govern que deixi de pagar l’AMI, que no 
serveix per a res i els dediquem que la joventut participi més i millor. I tant si els 
trobaríem. I d’aquestes ni rasco unes quantes jo, de partides, si vol. I no calen ni 
comissions ni procés constituent ni res de tot això. 

Miri, hem sentit parlar de la DUI, de la RUI, del dret a decidir, del referèndum, del 9 de 
novembre…, escoltin, si no s’hi aclareixen ni vostès –si no s’hi aclareixen ni vostès. Per 
tant, ara per què vol que aquest Ajuntament s’impliqui en un tema que sap vostè que no 
va més enllà, que és un carreró sense sortida, que no és democràtic perquè democràcia 
és respecte a lleis, i vostès si una cosa no fan és respectar les lleis. Vostè parla de 
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democràcia, la seva democràcia i feta a mida per vostè. Miri, no hi ha democràcia sense 
lleis. I el respecte a la llei està per sobre de tot. I jo no vull haver de tornar a explicar el 
respecte a la Constitució, que compleixin, que siguin obedients, que no cridin a la 
desobediència a les lleis…, tot això que fan vostès a cada Ple. 

Vostè a la seva exposició de motius diu que aquí a l’Ajuntament hem votat moltes 
vegades a favor o sobre la independència. I tant, massa. Jo crec recordar –la senyora 
Paneque ho deia fa no gaire– que són vint-i-dos ja o vint-i-tres. Escolti, no cal. Ja sabem 
el seu posicionament, què vol fracturar l’equip de govern de l’Ajuntament de Girona? Va 
per aquí? Perquè som així els gironins. No ajuda ningú. Jo vinc aquí…, i jo estic molt 
d’acord en una cosa que ha dit l’alcaldessa abans: que s’ha de treballar per a la ciutat i 
que les coses planificades, les coses que s’estan fent s’han de valorar, sí – en aquesta 
cosa estic d’acord, en una altra no, però ja li ho diré a precs i preguntes el que li he de 
demanar. Però, escoltin, venim aquí a treballar per als gironins i per a les gironines. Si 
avui el Govern vota tot el mateix, vota separat o vota diferent no soluciona res ni als 
gironins ni a les gironines i, li ho dic, ni a cap d’aquí, ni donarà més vots o menys vots a 
vostès en unes futures eleccions.  

Per tant, sincerament jo demanaria que deixin ja aquest tema –que deixin ja aquest 
tema–, i ja diuen el que han de dir al Parlament de Catalunya, que ens dediquem a 
treballar per a la ciutat i que ens comencem a conscienciar tots –tots– que les mocions 
que no tenen a veure amb temes municipals el millor que podem fer, i faríem un favor 
molt gran –molt gran– a tots els gironins i a totes les gironines, no les portéssim al Ple de 
l’Ajuntament per tenir un debat polític estèril, que no porta enlloc, que no canvia cap 
situació ni cap manera de pensar dels partits aquí representats i que, per tant, els 
ciutadans coneixen perfectament. I miri si la coneixen que a Catalunya l’únic partit que va 
pujar en vots, en percentatge i en escons el dia 26 de juny va ser precisament el Partit 
Popular. Gràcies.  

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo no m’allargaré gaire perquè 
creiem que venim una vegada més amb la seva moció a perdre el temps tractant temes 
extracompetencials que res tenen a veure amb el benefici dels gironins i gironines. 

Independentment del nostre convenciment que tota aquesta aventura acabarà en una 
gran decepció per part d’aquells que es creuen determinades argumentacions i que 
després de vostès crear el problema ens tocarà a la resta solucionar-lo, des del meu 
grup no direm gaire més que si es volen encarregar de competències que corresponen a 
altres espais de debat, s’han de presentar a les eleccions d’aquelles cambres i no venir a 
debatre-ho en aquest Ple de l’Ajuntament. Perquè creiem que aquí estem per treballar i 
no pas, com li he dit, per perdre el temps. 

Vostès de la mateixa manera que tinc jo i la resta de portaveus d’aquest plenari tenen un 
informe jurídic el qual tracta sobre la moció que vostès presenten avui. I deixi’m dir-li, 
senyor Salellas, que, per la relació que tenim entre els diferents regidors d’aquest 
Ajuntament, el que hauria de fer seria aprofitar totes aquestes hores que inverteixen en 
temes extracompetencials per presentar mocions que tinguin una competència directa 
municipal, perquè la ciutadania els ho agrairà. 

I li recordo que «si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de los 
derroches». 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I en aquest cas, 
com en l’anterior, el PSC, com es tracta d’una qüestió supramunicipal, vol també 
expressar una opció diferenciada de la del Grup de CiU. 
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Senyor Rodríguez… 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Més que tot 
votarem que no, però per donar potser un sentit diferent del d’altres nos, no?  

Bé, parlar que el procés que s’ha engegat en els darrers anys a Catalunya, com s’ha 
estudiat en molts casos, al nostre entendre ve motivat per l’immobilisme polític i la manca 
de diàleg i consens que permeten un nou encaix de Catalunya. Crec que en això estem 
tots d’acord, no? Però, segurament, com diuen alguns coneguts sociòlegs, l’estat nació 
és un projecte inacabat, d’aquí que costi harmonitzar les diferències. I això no només 
passa a Catalunya. I conclouen que la idea de sobirania territorial és un fenomen datat 
en la història i potser serà substituït per un altre model que encara no coneixem. 

Ja fa temps que es va saber veure que les ànsies uniformadores de la modernitat 
estaven condemnades al fracàs i que per harmonitzar diferències, com dèiem, ens cal 
diàleg obert, informal i cooperatiu. 

Vivim temps de sobiranies compartides i creiem en un projecte de sobirania compartida 
entre Catalunya i Espanya i, evidentment, també amb Europa. És en el marc 
internacional on veiem que els països més avançats són estats federats: Alemanya o el 
Canadà, per posar alguns exemples. Són models vigents i operatius que donen resposta 
a realitats plurals i diverses. 

De fet, el federalisme pot ser un principi d’organització social que reflecteixi l’aspiració de 
conjugar la llibertat amb la solidaritat, que considera la diversitat una riquesa i fomenta el 
pluralisme. No creiem que hi hagi úniques vies. 

El pacte de convivència només és possible per la via de la convicció i de la voluntat, no 
per la via de la imposició ni de l’exclusió. Gràcies. 

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

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres donarem suport a la moció de la CUP. Entenem que els municipis tenen un 
paper molt important en aquest procés polític que estem vivint i que és un paper que al 
llarg dels propers mesos anirà creixent. I, per tant, ens sembla interessant la idea de la 
creació d’aquesta comissió municipal, que és una comissió que haurà d’articular, de 
gestionar, de contenir el debat i ordenar una mica les accions a prendre en l’àmbit de la 
ciutat de Girona. I crec que aquesta comissió també haurà de treballar per obrir el procés 
i per acostar-lo tant com pugui a la ciutadania. 

El temps passa molt de pressa, ara som al juliol del 2016, som a la frase prèvia al procés 
constituent. A partir de l’11 de setembre s’obrirà un procés participatiu on la ciutadania 
podrà intervenir [#, 04.20.23] aquest procés. I és aquí on té sentit crear aquesta comissió 
que el Grup de la CUP que proposa, una comissió a nivell municipals amb la implicació 
de la ciutadania i d’entitats, inscrita, evidentment, en el marc del procés parlamentari. 
Moltes gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sembla que amb 
el senyor Lluc Salellas quan ens hem vist abans d’entrar en el Ple ja hem dit a veure si 
avui discutirem d’alguna cosa, i em sembla que potser ha arribat el petit moment, tot i 
que m’agradaria després aferrar-me a les darreres paraules de la portaveu d’Esquerra 
Republicana per donar-li un petit matís a la moció que potser podria fer replantejar una 
mica el que ara li diré. 
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Abans d’entrar a parlar respecte a la mateixa moció, sí que m’agradaria fer una reflexió 
important –faig referència a la portaveu de Ciutadans–: hi ha molta gent en aquest país 
que no ha tingut ni temps o no li han volgut donar mai temps o ha perdut la vida 
defensant durant molt de temps una idea concreta. Per tant, el concepte de temps és 
relatiu per a tothom. Hi ha molta gent que destinarem el temps que faci falta per a la 
defensa d’una ideologia concreta que entenem que és la millor per al nostre país. Per 
tant, no valori el temps que destina un a defensar una idea, perquè la idea en si mateixa 
és el que justifica el temps que hi destinem. 

I quant al Partit Popular, no sé qui ha augmentat més de vots o menys de vots, però sí 
que li diré una realitat, és que la cultura de la por generada en un determinat moment pot 
realment influir moltíssim. Però la realitat és que el que hi ha és el que hi ha, i és un 
volum de vots majoritari a Catalunya que plantegen un canvi en la configuració d’un nou 
estat republicà i, evidentment, independent de l’Estat espanyol. 

Senyor Salellas –i me refereixo també a la CUP en si mateixa–, a mi m’entristeix que 
sigui vostè, perquè ja han fet menció als tuits que ha ant reiterant en determinats 
moments quan el seu propi grup es va movent, com comentava fa un moment la 
portaveu, més enllà d’un procés que tenim molt ben delimitat i que estableix quines són 
les pautes i quins són els moments per a cada una de les coses. 

La solidesa d’un projecte i d’un procés, senyor Salellas, no depèn de quantes vegades 
verbalitzem o gesticulem envers una idea. Els partits que en certa manera en el moment 
actual estem liderant aquest procés ja ens hem definit per activa i per passiva què 
creiem. I el que hem marcat és un camí molt concret i un camí que pel que ha passat en 
aquest Ple –i això li ho dic amb el cor a la mà–, el que hem de fer menys és donar-los 
arguments que puguin denotar que nosaltres flaquegem. I això depèn d’un ordre, i d’un 
ordre que requereix un llibre i unes pautes molt concretes que ens hem posat com a 
deures a seguir –com a deures a seguir. 

Ja no estem parlant que un empat en una votació pugui originar el que origina ni no 
aprovar uns pressupostos, ni una moció de confiança a un president; aquí el que hem 
donat és la clau a un Parlament –i ho apuntava la senyora Maria Mercè Roca–, que és 
qui definirà el quan i el com hem de fer les coses. I aquí una mica és on anava la meva 
proposta en si mateixa, és a dir, deixem que sigui el Parlament que determini quan hem 
de fer les coses –serà al setembre, serà a l’octubre, ja veurem quan serà. Però el que 
ens preocupa realment de veritat és que la CUP, no sé per quin motiu, es desmarqui 
contínuament d’un fil conductor que ens ha de portar a una idea molt clara i a una 
estratègia de futur. L’exigència continuada de canviar aquest fil, evidentment, ens 
preocupa. 

Parlàvem de bucs d’assaig, podem assajar el que faci falta, però quan sortim hem de 
tocar bé i no podem desafinar i hem de tocar tots alhora. Amb això què li vull dir? Que no 
ens avancem –que no ens avancem–, esperem que determini el Parlament quan hem de 
fer les coses. 

I, evidentment, les quatre ces que vostè està plantejant aquí, és a dir, la creació des de 
sota cap a amunt del procés constituent, vindran determinades quan el Parlament digui 
que ho hem de fer. Perquè així és com ens hem requerit tots: Esquerra Republicana, 
Convergència Democràtica i vostès mateixos, amb dues persones, ens hem requerit que 
ho farem d’aquesta manera. Avançant-nos –avançant-nos– generem inseguretat en el 
mateix procés.  

Modifiqui la moció, estableixi que ens posem una altra vegada en mans del Parlament de 
Catalunya i que ajudarem i acompanyarem la creació de qualsevol entitat i hi donarem 
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suport des del municipi. Però no ens faci crear al municipi l’entitat, primera, perquè 
jurídicament és inviable en el moment actual. Fem que el Parlament actuï i després 
ajudem que des de baix, com s’ha definit sempre aquest procés, vagi cap amunt. 
Modifiqui la moció en aquest aspecte i ens tindrà al seu costat, si no, nosaltres estarem 
al costat del Parlament i del camí que està mantenint ell. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes… (sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), ho ha fet perfecte, senyor Ribas, 
quant al temps. Entre altres coses, quant al temps. El senyor Salellas, si us plau. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. En 
primer lloc, agrair, doncs, el vot favorable d’Esquerra - MES a crear una comissió 
municipal sobre el procés constituent i a donar suport des de l’Ajuntament al procés 
català que s’iniciarà properament. Els dos acords que plantegem avui aquí són aquests –
són aquests–: donar suport a un procés constituent que en el full de ruta de Junts pel Sí, 
aprovat al Parlament, i a la declaració del 9 de novembre, aprovada al Parlament, hi surt. 
No és que ens estiguem avançant a res, no –no és que ens estiguem avançant a res–; 
estem fent que l’Ajuntament de Girona sigui una de les primeres institucions municipals 
que comença a treballar a partir del full de ruta marcat al Parlament, senyor Ribas. No 
estem sortint del marc, no; estem ajudant a fer que aquest marc sigui més fort. I aquest 
és el sentit de la moció.  

I ens sap greu que vostè avui argumenti que no, que fins que no ho digui no sabem quan 
i no sabem qui, tot i que ja ho vam dir un any enrere a les eleccions, vostès ens diuen 
que no es pot fer res, que hem d’estar quiets. No, miri, nosaltres no som d’estar quiets, 
és cert, com tampoc ho va estar el poble el 10 de juliol del 2010, com tampoc ho va estar 
el poble l’11 de setembre del 2012, com tampoc ho va estar el poble a les consultes que 
hi va haver que no es van esperar a no sé quan, perquè tenien clar que el full de ruta era 
un. És en aquest sentit que s’emmarca la nostra proposta d’avui. 

Perquè el procés no va de carta blanca, el procés no va de quan únicament ho decideixin 
vostès, no; els acords que es van marcar fa un any s’han de desenvolupar i nosaltres 
som –i nosaltres som, sí– els que volem que es desenvolupin al més ràpid possible –al 
més ràpid possible.  

A mi em sap greu, però em sembla que potser l’opinió de vostè avui aquí té a veure amb 
l’informe i la por que tenen de fer cas omís a un informe en què es diu que l’ajuntament 
no pot crear aquesta comissió. M’agradaria que m’aclarís si és així o si no és així. 
M’agradaria sentir de vostès que els és igual aquest informe perquè tenen clar que tard o 
d’hora s’ha de crear aquesta comissió. M’agradaria sentir aquesta frase per poder 
creure-me’ls una mica més. 

Dit això, i als grups del Partit Popular i de Ciutadans, que s’oposen a aquest fet, deixi’ns 
de dir què hem de fer i què no hem de fer la CUP, deixin de dir-nos això: nosaltres fem el 
que creiem que hem de fer i allò que portàvem en el programa electoral. Vostès ja sé 
que tenen la mania autoritària de l’Estat espanyol d’imposar què pot fer i què no pot fer 
una persona o de fer que un ministre de l’Interior es conxorxi i faci «operacions 
Catalunya» i operacions de tot tipus que pretenen dinamitar la democràcia del Parlament 
de Catalunya. Ja sé que tenen aquesta cultura política, però, si us plau, deixin de dir-nos 
què hem de fer i què no hem de fer: nosaltres fem allò a què ens vam comprometre amb 
la ciutadania. 

I, senyora Pujola, ja li regalaré un llibre refranyer en català, perquè últimament sempre 
acaba les seves intervencions amb frases fetes en castellà, però sàpiga que la llengua 
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catalana també li permet dir frases fetes, eh?, no sé si ho sap. Però, en tot cas, ja li 
regalaré el llibre un dia. 

Els pressupostos els podien haver votat vostès si tant els agradaven, senyora Veray. Els 
podia haver votat vostè, no?, també o només els pot votar un grup? Els podem votar tots 
els grups, els pressupostos, si els agradaven, els votin i cap problema –i cap problema–, 
senyora Veray. Els votin i ja està. 

I això no va de fractura; va de procés constituent, va de treballar també per a la ciutat, 
perquè entenem també que un marc d’aquest tipus ens ajudarà a definir més bé la ciutat 
del nostre futur. I sobretot, estem a favor del procés constituent, senyor Rodríguez, 
perquè el procés constituent és precisament aquest espai de diàleg obert i cooperatiu. El 
diàleg obert i cooperatiu no el podem fer amb un estat que es dedica a anular tot allò que 
fa el Parlament de Catalunya. Això no és diàleg, això és ser mesell. És que ens fotin una 
hòstia i parar l’altra galta. Miri, em sap greu, jo a casa he tingut una educació cristiana, 
però aquesta part ja no me la crec –aquesta part ja no me la crec–, la de posar una altra 
galta. No, arriba a un punt que hem de dir el diàleg el fem amb aquells que volen 
escoltar, amb aquells que volen parlar. I aquí hi ha conjuntura política, social que permet 
que dialoguem, que permet que pensem, que permet que ideem. A l’Estat espanyol l’únic 
que hi ha és un bloqueig institucional, el règim del 78, allò que no ens deixa fer res.  

Si us plau, baixin, parlin, dialoguin, fem el procés constituent aquí i deixin de mirar allà. Si 
tenim l’oportunitat de fer-ho aquí, si tenim l’oportunitat de fer un procés com Islàndia, per 
què ens hem d’esperar que ens ho deixin fer des de Madrid? 

Si són demòcrates, si són federalistes –si són federalistes–, federin-se amb aquells que 
tenen ganes de federar-se, és a dir, amb els seus conciutadans, amb aquells que tenen 
ganes de definir un nou país més just. Facin això, no s’esperin que l’Estat ens doni 
permís. Si us plau, siguem una mica referencials i una mica aquest decidim el futur que 
ens agradi i no ens esperem que ens el donin, no esperem que ens donin allò que volem. 
És l’hora de fer-ho nosaltres. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): I tenim l’oportunitat –i acabo– de fer-ho. 
I a nosaltres ens sabrà greu que l’Ajuntament de Girona avui perdi l’oportunitat d’engegar 
això, que, ho recordo, estava en el full de  ruta que vam pactar els tres partits. Estava en 
el full de ruta desenvolupar un procés constituent. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Salellas, vagi acabant, si us 
plau, vagi acabant. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): (El senyor Lluc Salellas intervé sense 
fer ús del micròfon.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Si me permeten fer unes 
reflexions finals… (remor de veus), si us plau, si me permeten fer unes reflexions finals 
abans de passar a la votació… 

Si us plau, silenci. 

Jo crec que… (la senyora Concepció Veray demana per parlar i diu de fons: «Per 
al·lusions molt directes, trenta segons.») 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Miri, senyor Salellas, que el veig molt vehement 
avui, jo només li dic una cosa: tant és important el 48 per cent dels ciutadans que vostè 
parla que donen suport a la independència com el 52 per cent que no n’hi donen. Per 
tant, tant és valorable i respectable la seva opinió com la resta de portaveus que hem 
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opinat diferent a vostè, i ha faltat al respecte a tots els que no opinen com vostè a la seva 
segona intervenció. A tots. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, si me permeten fer un parell 
de reflexions molt breus… 

Senyor Salellas, vostè ha dit que vostès –ha dit «nosaltres», per tant, vostès– hi eren el 
2010, que hi eren el 2012, que hi eren el 9N. I nosaltres també. (Veus de fons.) Sí, 
permeti’m –permeti’m, permeti’m–, molt bé, permeti’m continuar, després me diu que 
m’enfado i que tal. Jo no l’he tallat, escolto estoicament tot el que vostè vol dir. 
Permeti’m, si us plau, continuar. 

Per tant, vostès han dit que vostès hi eren; ha dit «nosaltres». No sé com hem 
d’interpretar aquest «nosaltres». En definitiva, que nosaltres també hi érem. I crec que és 
irrefutable que aquest Govern ha donat mostres ingents i més que suficients del suport al 
procés amb contínues accions i actuacions, amb informes o no favorables o 
desfavorables. I vostès ho saben perfectament –i vostès ho saben perfectament. 

Per tant, la veritat és que ens dóna bastant… Frenaré… Creiem –creiem– que 
sincerament l’únic grup que té persones imputades per tirar endavant aquest procés que 
encara se’ls tiri en cara si estem apostant o no pel procés, crec que no és de rebut, eh? –
crec que no és de rebut. No crec que haguem de mostrar més ni més clarament ni més 
fort ni més alt la nostra implicació amb el procés, sincerament li ho dic. És a dir, que 
vostè vulgui defensar una determinada actuació és una cosa i l’altra és que sempre 
intentin erigir-se en els únics valedors de com ha d’anar aquest procés. I ja està bé! 
D’acord? Això per una banda. 

En segon lloc, a vegades ens intenten muntar aquesta trampa perquè reaccionem volent 
dir: «no, no, nosaltres estem amb el procés», i ho hem demostrat. Guaiti, ja ho hem 
demostrat, ho estem demostrant cada dia –ho estem demostrant cada dia–, i no volem 
caure més en aquesta trampa. 

Vostè mateix en la seva intervenció ha dit: «teníem un full de ruta», clar, que ara vostès 
volen, doncs, no ho sé, no seguir-lo i anar pel seu compte. Doncs, no. Tenim un full de 
ruta; nosaltres considerem que tenim un full de ruta i que nosaltres continuarem al costat 
del Parlament i farem tot allò que calgui amb informes o no informes, perquè ja ho hem 
demostrat –per favor, aquest comentari, Déu n’hi do!–, ja ho hem demostrat i vostè ho 
sap. Nosaltres continuarem al costat del Parlament. I creiem que és la millor manera de 
fer-ho tots junts i a la una, i no ens desmarcarem –i no ens desmarcarem– d’aquí. 

I en tercer lloc, i per acabar, tinguin vostès present que hem tingut ocasió de parlar amb 
diferents persones que estan treballant en el tema del procés constituent de diferents 
ideologies –evidentment, totes bastant similars, perquè si estan treballant en el tema del 
procés constituent i per difondre’l–, i precisament ens han dit que no se senten gens 
còmodes amb aquesta moció, perquè s’està treballant, perquè s’està parlant de treballar 
des dels ajuntaments, quan és un procés que precisament no volen que les 
administracions s’involucrin fins a un segon pas. Volen que aquest sigui un moviment de 
baix a dalt. I vostès ens estan proposant que els ajuntaments ens erigim obviant el que 
diu el Parlament de Catalunya i que representa, jo creia, que anàvem tots units –creia–, i 
obviant aquest que vostès precisament haurien de ser els principals valedors, pel que 
diuen, que aquest sigui un procés que va de baix a dalt.  

I, per tant, no volem caure en el parany, no caurem en la trampa (sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –i ja acabo– que vostès avui ens 
estan proposant. 
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I ara, si els sembla, podem passar a la votació. 

(Veus de fons.) 

No, ja hi tornem a ser, jo els he deixat expressar lliurement en dues ocasions perquè 
diguessin tot el que vostès creien oportú de manifestar, eh? 

Passem a la votació, si us plau. 

Vots a favor d’aquesta moció? 

Vots en contra? 

Moltes gràcies.  

 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és desestimada per majoria absoluta; amb 9 vots en contra 
del Grup Municipal CiU, 4 del Grup PSC-CP, 2 del Grup C’s i 1 del Grup PPC; 1 
abstenció, per absència, del Grup Municipal CiU, d’acord amb l’art. 28.6 del Reglament 
Orgànic Municipal; 4 a favor del Grup ERC-MES; i 4 a favor del Grup CUP-Crida per 
Girona,  
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Ma Àngels 
Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i Narcís Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
A favor: 
Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CiU: senyora Glòria Plana Yanes 
 
 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara estaríem ja a l’apartat de la 
part de control: dació de compte de resolucions emeses o d’acords adoptats. Doncs, 
senyor Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Situo cinc segons 
de pausa. La primera pregunta va al voltant que per enèsima vegada hem vist un decret 
que, a data de 3 de juny, aprova donar una subvenció per a un festival que s’havia 
produït cinc cies abans. Ens agradaria saber si aquesta dinàmica d’aprovar subvencions 
una vegada ja estan fets els festivals és una dinàmica que seguirà aquest equip de 
govern o si, per contra, s’aconseguirà fer les coses en l’ordre que toca, i és procediments 
que es donin les subvencions prèviament, en tot cas, als festivals, perquè entenem que 
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el festival per fer-se i amb el seu pressupost i tot deu haver de saber si se li dóna o no la 
subvenció. I en aquest cas em refereixo al Festivalot. 

Segona pregunta: hem pogut comprovar en els últims dies que hi ha hagut la creació 
d’una plaça a les brigades, en aquest cas –i ho hem comentat amb la senyora Planas– 
ha sigut una plaça creada, diguéssim, molt en desacord amb els treballadors, que s’han 
expressat a través del sindicat, a través de moltes vies per la fórmula com s’estava 
creant aquesta plaça. Nosaltres el que veiem, més enllà del procediment concret –més 
enllà del procediment concret–, en aquest cas és que hi ha una autèntica descoherència 
o incoherència –perdoneu– en quan es creen unes places d’una manera i d’una altra 
dins de les brigades. En alguns casos fa promoció, en altres fa obertura, en altres fa… I 
creiem que aquesta manera de fer, doncs, crea possibles suspicàcies en els mateixos 
treballadors, i així ens ho han fet arribar. I ens agradaria saber si canviaran aquesta 
manera de fer o permetran igualment que continuïn sent un vaivé de propostes a l’hora 
de crear les places. 

I per últim –i aquesta va dirigida a la senyora Muradàs–, hem pogut comprovar que a la 
Junta de Govern s’ha renovat el conveni amb l’empresa Emergències Setmil SL, talment 
com marcaven el 2+1+1, diria que és el contracte pel que fa als socorristes. En aquesta 
renovació de conveni ens sap greu no haver-hi vist allò que ens va dir que hi seria, que 
és l’especificitat que els socorristes havien de saber llengua catalana. A les piscines 
municipals hi ha hagut casos greus en què persones de la ciutat no s’han pogut dirigir en 
llengua catalana als socorristes perquè els socorristes no sabien la llengua catalana. 
Aquest és un fet gravíssim, molt greu. Avui hi ha hagut un altre cas a Palamós en què la 
situació ha sigut la mateixa.  

Quan va haver-hi això, nosaltres vam renunciar a fer-ne un tema públic i vam decidir que 
en parlaríem i vam fer un treball amb la regidoria, que el vam fer, el treball amb la 
regidoria, i vam acordar que, d’acord, que el tema s’acabava aquí perquè vostès 
incorporaven en el conveni el fet de la llengua, que se n’havien oblidat. Enteníem que se 
n’havien oblidat, però que ho canviarien. Avui hem pogut comprovar que en aquest 
conveni no diu res de la llengua, segons hem pogut veure. I, per tant, doncs, entenem…, 
ens sap greu que se’ns digui que es farà una cosa i que posteriorment se’n faci una altra.   

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, amb relació al servei de 
teleassistència de persones dependents de més de seixanta-quatre anys, hem vist que 
fa temps, doncs, que es va renovant any a any, i era per saber, doncs, si la intenció és 
continuar anar-los renovant any a any o si hi ha previst en algun moment fer una nova 
licitació o fins quan estan previstes aquestes renovacions anys a any. 

En segon lloc, hem vist a la relació de decrets, doncs, diverses despeses en l’àmbit del 
Temps de Flors. Ens consta, diguéssim, que hi havia una partida a Promoció Econòmica 
de 400.000 euros, diria. Però veiem també que hi ha despeses imputades a l’Àrea de 
Presidència. Llavors, ens agradaria saber o si ens poguessin donar la informació del total 
real de recursos, de diners destinats a l’activitat de Temps de Flors, sumant-hi, 
diguéssim, tant les partides de Promoció Econòmica com també el que s’arreplegui 
d’altres àrees.  

Llavors, també hem vist un decret amb relació a l’auditoria 2014-2015 d’Agissa. Llavors, 
voldríem preguntar per a quan està previst que tinguem aquestes auditories. I una 
vegada més, una enèsima vegada, reclamar la figura de l’adjunt al conseller delegat que 
fa…, el 2012 era?, sí?, el 2012, quatre anys, per tant, que està pendent de convocar-se i, 
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per tant, de fer-se efectiva aquesta figura, que creiem que és tan important, doncs, per 
fer aquest control a aquesta empresa, que veiem que realment el necessita, un control. 

Ja està. Gràcies.   

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): És tot? Gràcies. El senyor Terés… 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, el primer és 
un decret…, hem vist un decret en virtut del qual es posa en marxa la web de 
transparència, que celebrem, doncs, que ens haguem dotat d’aquesta eina, que ha de fer 
millor el compliment de les exigències en aquesta matèria per part de l’Ajuntament de 
Girona. Però voldríem preguntar com és que a pesar de l’entrada en funcionament 
d’aquest nou portal, no es doni compliment a tots els indicadors que hi ha en els criteris, 
per exemple, de la nova Llei de transparència, en què, per exemple, es demana per part 
d’aquesta llei, si es publica la relació de contractes menors. Ens sembla, doncs, que 
atesa l’actualitat del tema i perquè així ho marca la llei, seria bo i convenient per a tots, 
no només aquest criteri, sinó molts altres que estan pendents pel mateix llistat de 
compliment d’aquests indicadors que es puguin anar fent efectius i es vagin incorporant a 
aquesta pàgina web. 

Per altra banda, hem vist un decret en el qual s’aprova el Manual de gestió del centre 
municipal d’acollida dels animals, i aquí volíem recordar que es va aprovar una moció a 
instàncies del nostre grup en què es demanava, doncs, la creació d’una taula de 
convivència, defensa i protecció dels animals, començar el procés per a la dotació d’un 
centre d’acollida propi de la ciutat o de la comarca, atenent a la disponibilitat 
pressupostària que hi havia, millorar els equipaments existents d’àrees d’esbarjo, 
mobilitzar els mitjans necessaris per millorar el servei de recuperació d’animals perduts, 
iniciar campanyes d’empadronament. És a dir, hem vist que hi ha un decret que avança 
en aquesta línia, però voldríem saber si això forma part d’un paquet més gran per donar 
compliment a aquesta moció. 

I ja està, només aquests dos. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, dues 
preguntes molt simples, eh? Primer, hem vist que s’ha aprovat a la Junta de Govern 
Local uns quants ajuts a partir de la partida d’«Igualtat d’oportunitats». Nosaltres vàrem 
incrementar-la en la negociació pressupostària. Volem preguntar-li com s’estan 
executant i quina és la previsió d’aquí a finals d’any. 

I una segona pregunta. Que també hem observat que en una junta de govern local es va 
aprovar un pla estratègic de subvencions 2016-2019. I la pregunta és simplíssima: ens 
agradaria que ens expliquessin, si us plau, quina és la motivació d’aquest pla i les seves 
línies mestres. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sobre quin tema el pla estratègic? 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, era un pla estratègic de subvencions 2016-2019. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, és amb relació a un decret. Primer, manifestar que 
potser no l’hem entès o no l’hem sabut interpretar bé, però és un decret pel qual ens 
sembla que no hi ha candidats per poder accedir a uns pisos de protecció social i que 
per aquest fet aquests pisos s’incorporaran a la borsa de lloguer social. 
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Segurament no l’hem entès bé, però l’hem llegit dues i tres vegades i ens sembla 
interpretar que, doncs, no hi ha cap família a Girona en aquests moments que reuneixi 
les condicions per poder tenir accés a aquests pisos. En tot cas, ja ens ho aclarirà. 
Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies. Doncs, 
donarem resposta als seus diferents dubtes, als que puguem. I veig que n’hi ha un, em 
sembla, que no li sabrem donar la resposta, però ho esbrinarem. 

En primer lloc, al senyor Salellas, respecte que hem anat tard en la signatura de la 
subvenció per al tema del Festivalot, sembla, no ho sé. Senyor Ribas… 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. No és una qüestió d’anar 
tard: els expedients s’obren abans i els tanques quan et porten tota la informació que els 
has requerit. Devia faltar alguna informació per complementar i tancar l’expedient. Però 
s’inicia molt abans d’iniciar-se el mateix festival.  

Si vol, ho podem mirar conjuntament i treballar-ho. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al tema 
de la plaça de brigades, senyora Planas, no sé si era només un comentari o…, vull dir, 
que ho tingués present o… 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Sí, jo volia aclarir-li… Ja en vam parlar, quan ell 
me va manifestar aquesta inquietud. Jo no vaig poder assistir a la reunió, però sí que ell 
va assistir a la reunió amb els tècnics. Recursos humans el que fa és que, clar, segueix 
molt allò que cada àrea vol per a la seva àrea. Vull dir, no imposem una norma general, 
perquè és que cada àrea és totalment diferent. Fins i tot dintre d’una mateixa àrea, 
també els diferents serveis tenen necessitats diferents. 

Pel que fa a les brigades, sempre prioritzem allò que creuen els responsables d’àrea que 
va millor per al servei. És cert que algunes places s’han fet amb promoció interna i 
algunes places són externes, no? Però ve donat molt pels criteris tècnics de l’àrea, 
perquè realment és de qui ens hem de refiar, dels responsables que ho porten. Perquè 
nosaltres no podem prendre decisions quan…, o sigui, en allò que realment els 
treballadors diguin hem d’anar cap aquí, cap allà. Sí que nosaltres els escoltem, però 
també hem d’escoltar el que decideixi el responsable de cada àrea, que realment és qui 
veu si hi ha algú preparat per poder obtenir la plaça o no de promoció interna. I seguim 
aquests tipus de criteris i estarem amatents per tal que les coses es facin correctament, 
que és el que realment volem. 

El que passa que jo penso que a recursos humans no podem imposar de manera 
general una norma, perquè és que no tota la casa funciona igual, i, per tant, ho hem de 
tenir molt en compte. 

Vostès simplement han vist el que els han dit els treballadors, però llavors també els 
tècnics els van exposar una mica la situació de per què s’havia decidit que la plaça no 
seria de promoció interna, sinó que s’anava a una plaça a la qual podia optar tothom. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al conveni 
del tema dels socorristes, senyora Muradàs… 

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Sí, moltes gràcies. Bé, primer, m’agradaria 
aclarir una qüestió amb el regidor Lluc Salellas, i és que quan deia…, m’ha fet gràcia 
perquè quan deia «vàrem quedar que ho tractaríem com una qüestió…», no va tardar ni 
mitja hora a trucar a algun periodista. Per tant, he rigut perquè…, esteu en el vostre dret 
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absolutament, però, per favor, no diguem el que no és. Perquè, a més, no tenim res a 
amagar, és a dir, les coses s’han fet com s’havien de fer. 

És veritat –és veritat– que quan me truca el regidor, jo li pregunto que esbrinaré què és 
el que ha passat, com ha succeït la qüestió. I parlant amb el servei corresponent, se 
m’explica s’han fet dos anys de contracte i estem en la primera renovació, que, 
efectivament, passava per la Junta de Govern del divendres de la setmana passada, i 
que era la primera renovació. Evidentment, s’havia de fer per força, perquè, si no, no 
podíem obrir les piscines aquest estiu. Això una primera qüestió. 

I jo li vaig dir que miraria si era possible incloure aquesta qüestió en la pròrroga, tant en 
aquesta com si s’arriba a fer o no la següent. Teníem discussions internes respecte al 
que opinaven alguns tècnics de l’assessoria jurídica amb relació, finalment, a la consulta 
que es fa a la Secretaria, i la Secretaria ens diu que no es pot fer aquesta modificació 
contractual perquè suposa un canvi de les condicions per les quals es va concedir o es 
va fer el conveni. És així. 

A partir d’aquí, que no es pot fer aquesta modificació… (veus de fons) Sí, és veritat, tens 
raó, podria haver trucat, però com que ja m’imaginava que també sortiria la 
pregunta…És veritat, podria haver-ho fet i no hi vaig caure. Això sí que ho lamento. 

En tot cas, el que sí hem estat intentant amb l’empresa, i no només amb l’empresa, i 
companys de l’equip de govern, us ho puc assegurar, perquè ho hem comentat en les 
reunions de l’equip de govern, hem estat intentant contactar a través d’altres 
ajuntaments, a través de la Creu Roja, per exemple, que feien abans els cursets aquests 
de socorrisme, veient a veure si era possible trobar persones que poguessin ser 
contractades seguint el procediment que tingui aquesta empresa. 

S’ha fet tot el possible. Aquesta empresa fins i tot ha trucat al SOC, o sigui, ha manifestat 
la seva bona voluntat, fins i tot estan fent un curs de català, els monitors estan fent un 
curs de català, i ja l’estan desenvolupant. Estan fent un curs bàsic d’atenció a l’usuari de 
8.30 a 9.30. El Centre de Normalització Lingüística s’ha posat al nostre servei fins i tot 
per si cal. I, per tant, la plena disposició tant per banda de l’empresa com per banda dels 
monitors, la qual cosa jo vull agrair absolutament, aquesta plena disposició. Perquè, 
evidentment, nosaltres el que volem és que el tracte a l’usuari sigui en la llengua en la 
qual es manifesta l’usuari. Davant de la impossibilitat els primers dies, jo no compto que 
sigui una qüestió gravíssima, com diu vostè, però, en tot cas, sí que és una qüestió que 
hem d’intentar evitar. Jo crec que no s’han de treure les qüestions del seu context.  

Però, bé, aquí el que tenim és un problema, no només a l’Ajuntament de Girona –ja ho 
ha dit vostè–, sinó que tenen un problema la majoria dels ajuntaments, i és que aquesta 
és una qüestió que ara la formació professional que dóna sortida a aquesta professió 
està donant molt pocs estudiants que surtin amb aquesta formació. I no dóna perquè 
l’oferta de l’estiu sigui suficient. I aquest problema el tenen moltíssims ajuntaments, com 
ja li vaig explicar: Pals, Sant Antoni de Calonge, Malgrat de Mar, Palamós, Palafolls, 
Santa Susanna, Sant Pol, Canet de Mar, Premià de Mar, Cornellà del Llobregat, Olot… 
Moltíssims ajuntaments. I que no tenen un altre remei. 

També ja li vaig explicar que la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme ja no pot 
realitzar cursos de socorristes a partir d’un conveni que tenen establert amb el 
Departament d’Ensenyament perquè es fan els mòduls d’FP. La Creu Roja tampoc ja no 
té la capacitació d’aquests cursos; per tant, tampoc hem trobat per aquí una sortida. I la 
formació s’imparteix a nivell de formació professional, com li deia. 

Qui té potestat o capacitat per poder-ho fer és la Federació Espanyola, que, com vostè 
també ja sap, van intentar fer un curs aquí a la piscina de Palau. Nosaltres vam 
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considerar que no era el millor lloc per fer-se pels usos de la piscina, perquè suposava, 
diguéssim, un problema a l’hora dels usos de la piscina, i es va poder fer a Salt, aquest 
curs. En aquest curs es van presentar onze persones només a fer-lo i només el van 
aprovar vuit persones, i no totes eren catalanes tampoc. 

Això es va voler fer, a més, des de la Federació Espanyola, i, a més, vull dir-li-ho així, 
davant del requeriment dels diferents ajuntaments que no hi ha suficient personal per 
poder obrir les piscines. 

A partir d’aquí em sembla que crec que queda tot explicat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. I ara en 
resposta a les preguntes de la senyora Pèlach, en primer lloc, la senyora Paneque, 
respecte al tema de la teleassistència. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, efectivament, aquest és un dels serveis, 
com el centre de dia, que està en procés de revisió, tant per la qualitat del servei, la 
valoració dels seus usuaris, veure models de gestió, com comentàvem ja fa algunes 
hores en el plenari. Per tant, és un dels serveis dirigits a gent gran que està en aquest 
procés de revisió i, per tant, no li puc dir en el futur, perquè en aquests moments no 
disposo dels estudis necessaris per tal de poder prendre aquesta decisió. Però de 
seguida que sapiguem quin és el millor model de gestió, doncs, informarem. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a quin ha 
estat l’import total de Temps de Flors, si li sembla, mirarem de mirar les diferents àrees, 
doncs, quines factures o en quines partides hi ha hagut alguna despesa referent a 
aquest festival. 

Respecte a l’auditoria 2014-2015 d’aigües, la senyora Planas… 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, dir que el 2014 i 
el 2015 estan encarregades. No tindrem els resultats fins cap a l’octubre, quasi segur. I 
llavors, també l’estudi en alta del 2014 està encarregat, i suposo que també els resultats 
els obtindrem a l’octubre-novembre. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. En resposta a les 
qüestions que plantejava el senyor Terés, en primer lloc, respecte a la web de 
transparència, que sembla que no es dóna compliment a tot. 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Bé, dir que vàrem signar el decret –no sé si era 
la setmana passada– on es posava en marxa la web pel que fa a la transparència. Ho 
hem dividit en quatre blocs. Tenim reunions periòdiques amb els tècnics i a cada bloc es 
porten unes qüestions diferents. 

I dir que pel que fa a la part dels contractes menors, estan al segon bloc, que ho estem 
treballant i en breu ho tindrem tot preparat.  

Hi estem treballant, eh? I, com li he dit, s’ha dividit en blocs per tal de poder fer un bloc i 
poder-ho posar a la web. I així de mica en mica…, i així ho hem estructurat per anar-ho 
treballant, perquè en realitat és molta la feina que porta. Però, bé, ho estem fent i 
estarem un temps per acabar-ho. I, per tant, per no esperar al final de tot a posar tota la 
documentació quan ho tinguem acabat tot, el que fem és dividir-ho en blocs i així ho 
anem posant de mica en mica. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Pel que fa al Manual de gestió 
d’acollida d’animals, senyor Berloso… 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Sí, hem iniciat 
aquest procés per donar compliment a aquest acord del Ple. Dir-li que en aquest 
moment, vull dir, tenim ja uns terrenys per a la nova gossera i altres, diguem-ne, 
equipaments que afecten la protecció de diferents animals. Que des d’Urbanisme ara 
estan veient, doncs, per la qualificació d’aquest terreny si poden anar-hi aquestes 
qualificacions, que també s’han de consultar prèviament amb la Generalitat. 

S’ha creat una taula junt amb les associacions d’animalistes i el col·legi d’advocats, que 
ha nomenat tres advocats, vull dir, advocadesses concretament, que cuidaran del bon 
tracte dels animals i tal. I, per tant, en aquesta taula… (el senyor Berloso estossega) –
perdó–, amb les associacions d’animalistes i el col·legi estem treballant perquè tot 
aquest procés miri de donar, doncs, una acollida i tal. 

I, per altra banda, sí que també s’està preparant una campanya, una nova campanya de 
sensibilització, vull dir, perquè se «xipin» els gossos, perquè se’ls doni d’alta. I de 
moment, tots aquells que recollim i que, d’alguna manera, estan «xipats», identifiquem 
els propietaris. I ja se fa tot un treball d’entrada quan se’ls agafa, se’ls recull de notificar 
als amos si els vol. Després, des d’aquí mateix, doncs, també se fan ofertes per a 
adopció de gossos o gats.  

I, després, vull dir, és evident que les instal·lacions que tenim actualment nosaltres aquí 
a Girona no són suficients i al cap de quinze o vint dies, aquells que no han pogut donar 
en adopció o no els han vingut a recollir, els passem a aquesta gossera, vull dir, 
principalment de Figueres. I d’aquí ens ve la urgència de poder tindre aquest equipament 
aquí a la ciutat de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Berloso. I 
ara, en referència a les qüestions que plantejava el senyor Albertí, hi havia un tema 
respecte a igualtat d’oportunitats. Senyora… 

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Sí, gràcies, alcaldessa. Ara mateix no tinc la 
informació sobre l’estat d’aquesta convocatòria, però la demanaré de seguida i la faré 
arribar als diferents grups. D’acord? 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte a la segona de les 
qüestions, ara mateix no caiem exactament a què es pot referir, si li sembla, doncs, si 
ens pot facilitar més informació i ja l’informaríem, eh? 

Moltes gràcies, senyor Albertí. 

I, finalment, la qüestió plantejada pel senyor Calvo respecte a si hi havia o no candidats a 
pisos de lloguer social. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, imagino candidats…, famílies que ( . . . ). 
Imagino que es refereix a la decisió que es va prendre des de la Taula pel Dret Local a 
l’Habitatge de destinar alguns pisos a pisos d’inclusió, perquè teníem famílies que no 
tenien els requisits suficients, precisament per la seva situació d’exclusió, per optar a un 
pis de protecció oficial i el que vàrem fer és destinar uns quants pisos a inclusió.  

M’imagino que es refereix a això. De totes maneres, si no fos aquesta la documentació o 
el decret a què feia referència, doncs, em fa arribar el decret que sigui i també ja li 
contestaré.  

És aquest, sí?, doncs, és un acord de la Taula pel Dret Local d’Habitatge i que es va 
prendre aquesta decisió, fins i tot parlada, perquè era un tema delicat, amb els grups 
municipals abans de la taula. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, doncs, finalment passaríem a 
precs i preguntes. 

Els recordo que cadascun dels regidors, doncs, prenguin nota dels que l’afecten a ell i 
després anirem responent també per ordre. Gràcies. 

Doncs, la senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Seré molt ràpida. 
Una pregunta era si tenen constància que hi ha zones –va per a vostè, senyor Sastre, 
eh?– de la ciutat, com, per exemple, sobretot afectada la plaça del Lleó i la carretera 
Barcelona, altre cop d’una plaga d’escarabats, derivats o que vénen –o al senyor 
Berloso– de les clavegueres. I que ens passa cada estiu quan fa molta calor. 

Primer de tot, si ho tenien detectat, i si ho tenien detectat, quines mesures s’estan fent. 
El senyor Ribas em mira perquè fins ara era un tema amb què a ell el «matxacava» 
bastant, perquè és que cada estiu ens passa el mateix. I la veritat és que hi ha 
situacions, i jo les he vistes, d’edificis sencers on els surten escarabats molt grans de les 
canonades, i és perquè vénen del clavegueram. 

Portem quatre o cinc anys amb aquest problema: cada estiu quan comencen les calors 
surten. I, per tant, ja no només què pensen fer per eradicar la plaga ara, sinó també que 
potser hauríem de començar a pensar, doncs, mesures que ens permetin o que permetin 
que el proper estiu no tinguem aquest problema. Hi ha famílies que fins i tot han de 
fumigar el pis i, per tant, han de marxar hores o fins i tot un dia del seu propi edifici. No 
només són pisos, sinó també locals comercials. Per tant, si ho tenien ja localitzat i què 
faran per evitar-ho. 

I, llavors, volia fer un prec, que potser la senyora alcaldessa després me diu que ja s’han 
fet passos i, per tant, el prec passa a ser, doncs, que em diu que ja és una realitat. Però 
vull recordar que no fa gaire, en ares del consens, una moció que vaig presentar amb 
relació a la redacció del pla estratègic de ciutat, en la qual jo demanava que creéssim la 
comissió per poder-lo treballar. Vostès em van demanar, home, que donés temps fins al 
setembre per crear aquesta comissió i per quan s’ha de treballar el pla estratègic, i jo 
vaig acceptar-ho, perquè crec que el consens, doncs, és això, que tothom cedeixi una 
part per arribar a un punt d’equilibri. Però si demanar-los, fer-los el prec que no s’oblidin 
d’aquesta moció, que treballem tant el juliol com, si més no, a principis d’agost per 
intentar deixar-ho tot enfilat i tot embastat perquè el setembre pugui ser una realitat que 
es constitueixi la comissió i ens posem ja a redactar o a treballar la redacció d’aquest pla 
estratègic.  

Que penso que també ens pot facilitar molt el que l’alcaldessa deia avui en aquest 
plenari, que parlava de les mocions que presentem des de l’oposició sobre allò que estan 
fent o que ja han planificat o demanava als grups que li diguéssim a ella directament o al 
regidor que li tocava, no? Vostè sap que jo, senyora alcaldessa, sóc una gran defensora 
d’aquesta posició. És més, jo quan veig alguna cosa que no m’agrada o que no funciona 
o tinc una queixa els ho dic directament, no?, perquè a vegades és molt més eficient això 
que esperar portar una moció una vegada al mes al plenari. Però sí que també dir-li que 
comparteixo el que ha dit en aquest sentit. Però també demanar-li, home, que no tot allò 
que vostès han planificat pot ser motiu de no donar suport a una moció. Jo també li volia 
fer aquest prec arran de les seves paraules, més que res perquè vostè sap que planificar 
és molt fàcil; executar no ho és tant. I que, per tant, també el paper que hem de jugar 
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l’oposició és recordar-los aquests compromisos que han pres i que a vegades triguen 
més del que tots desitjaríem a fer-lo.   

Per tant, entenc que vostè digui que intentem no presentar mocions sobre allò que estan 
fent avui, però tampoc demani que no demanem a través de mocions o de precs o de 
preguntes que accelerin coses que nosaltres creiem que, malgrat les tenen planificades, 
s’haurien de prioritzar. 

Aquests eren els precs i la pregunta concreta que volia fer. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Hace unos meses, 
cuando el señor Carles Puigdemont era alcalde, mi compañera Míriam Pujola preguntó 
en este consistorio por la presencia de «esteladas» en la fachada del Ayuntamiento. 
Concretamente, encima del establecimiento que queda a la izquierda de la puerta 
principal. Hoy esas dos «esteladas» siguen. Nos gustaría saber si van a tomar medidas, 
ya que el Ayuntamiento es un edificio público y de todos los ciudadanos de Girona, no 
solo de unos cuantos. 

La segunda pregunta es: sabemos que hay un calendario de limpieza establecido, pero 
en épocas de tanto calor creemos que se debería revisar, ya que en estos días hemos 
podido ver cómo en el carrer Bisbe Lorenzana se acumula la basura y en pleno día, y el 
olor es muy fuerte y desagradable. Lo mismo pasa en el aparcamiento de autobuses de 
la calle Canalejas, donde se acumula la basura durante el día debido al constante 
movimiento de personas, ya que bajan y suben los turistas. 

La tercera pregunta es: nuestro grupo municipal está muy preocupado por la respuesta 
obtenida a una petición de información. El pasado día 29 de junio entramos una entrada 
por registro porque el día 27 de junio apareció una foto de niños saharauis con una 
«estelada» en la página web del Ayuntamiento. De hecho, aún está. Concretamente, la 
noticia era el recibimiento en el Ayuntamiento de dicho grupo de niños saharauis, cosa 
que nos parece perfecta, y desde aquí felicitamos a la organización por la labor 
humanitaria que está llevando a cabo. Pedimos que se retirase esa foto y las disculpas 
públicas, a lo que se nos ha contestado que no se está utilizando a los menores 
políticamente, sino que solo se está dando una información. Desde luego que sí que se 
está dando información. 

Pedimos hoy aquí que se retire esa foto y las disculpas públicas, ya que se utiliza de 
manera intencionada a unos niños menores de edad, porque seguro que hay miles de 
fotos para poner. 

Y una última pregunta, también trata de bichos: tras las numerosas quejas recibidas por 
este grupo municipal en diferentes barrios, quisiéramos saber qué se está haciendo al 
respecto, pues, los vecinos informan que los insectos: cucarachas, etcétera, vuelven a 
aparecer el mismo día del tratamiento. Casos graves como los de la calle Ultònia o la 
zona de la calle Marquès Caldes de Montbui están provocando situaciones de malestar e 
insalubridad. 

Sería interesante realizar comunicaciones a los vecinos de las zonas afectadas para que 
conozcan el alcance de las actuaciones. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona):  Gràcies, senyora alcaldessa. En 
diverses reunions mantingudes amb veïns de Germans Sàbat, Fontajau i Domeny ens 
exposen les dificultats per desplaçar-se els alumnes d’instituts amb transport públic. 
Pensen en la possibilitat de potenciar línies de bus per unir diferents centres educatius 
que es troben situats en alguns barris, ara com ara, perquè estudiants i famílies tenen 
complicat el seu desplaçament? 

Segona pregunta. Hem rebut la queixa que hi ha molts de solars bruts a la ciutat, 
principalment privats –la pregunta–: què pensen fer o tenen alguna manera de controlar 
aquests solars respecte a això? 

Tercera. Els veïns de Fontajau fan la queixa que es veu que de les obres hi han alguns 
passos de vianants que no estan encara acabats. I el que no troben lògic és que en un 
cantó del carrer el pas de vianants està en una direcció i a l’altra, en lloc d’estar en la 
mateixa línia, està una mica més separat. I sobretot la gent gran es queixa que, clar… És 
una queixa que, clar, la gent pensa que normalment es tira recta, m’entens, i han de 
desplaçar-se al cantó. És aquesta pregunta. 

I després, un prec. Tots saben l’èxit de la cursa de RAC1 que es va celebrar el dia 19, 
ens estranya, que no trobem normal que en una cursa esportiva es doni una copa de 
cava al final de la cursa. Primer, perquè és una activitat esportiva i, segon, i la 
incoherència, que l’Ajuntament ha de donar una imatge d’intentar no [provocar #, 
05.10.48] a les begudes alcohòliques. I ho trobem contrasentit. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona):  Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
el setembre hi ha la Setmana de la Mobilitat i volíem saber si tenien previst fer alguna 
celebració, i si es coordinarien amb altres municipis propers com, per exemple, Salt, que 
sembla que Salt ha mostrat el seu interès per treballar conjuntament. 

Després, tres preguntes sobre Torre Gironella. Primer, el pàrquing de Torre Gironella, 
que és dels pressupostos participats de 2015, encara no s’ha executat, i quan tenen 
previst fer-ho. Els talls de llum de Torre Gironella, quines gestions han fet per solucionar-
los? I també els carrers estrets, problemes de mobilitat, doble direcció, és evident que 
Torre Giror… –avui no em surt, eh?–, Torre Gironella cal ordenar-lo. Tenen previst fer-ho 
aviat o no? 

I, després, sobre els crancs de riu a les hortes, volem saber si s’ha completat l’operació, 
quina valoració se’n fa. Sembla que no s’han tapat els forats que fan els crancs. A veure 
si ens podeu donar una mica d’informació sobre això. 

I, després, sobre Sant Narcís, hi tornem: a veure, sembla que s’havia de convocar els 
veïns, no?, per fer el seguiment de les obres, però no ens consta que aquesta 
convocatòria s’hagi fet. I, a més, els problemes al barri es van incrementant: hi ha més 
inseguretat. Ens agradaria saber si ja s’ha fet el pla ambiental que s’havia comentat que 
es faria, perquè, com sabeu, l’entrada i sortida de busos serà pel mateix lloc i els veïns 
estan preocupats, lògicament. I, després, el pla de mobilitat, que també va lligat a la nova 
estació d’autobusos. 

I, a veure, la proposta que vam fer nosaltres a l’equip de govern sobre fer una acció per 
forçar ja d’una vegada que Adif compleixi amb les seves obligacions i el que s’havia 
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acordat, a veure si l’equip de govern està disposat a fer una acció i a veure què fem, que 
això s’ha de fer ja. 

(L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Lluc Salellas.) 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): En primer lloc, la primera pregunta és 
al voltant, doncs, que just després del Ple de juny vam poder veure en diverses 
cartelleres pensades per a entitats de la ciutat un cartell d’una discoteca forastera, 
diguéssim, de Sils, que era profundament agressiu. De fet, era un cas claríssim, doncs, 
d’un cartell sexista i masclista, en què sortia una dona ajupida practicant una fel·lació a 
un home, en una posició totalment, diguéssim, de submissió. Era una cartellera… No, 
no, a les cartelleres de Girona va aparèixer plenament molts cartells d’aquests, que ens 
sembla una publicitat totalment fora de lloc, que hauria de ser sancionada per 
l’Ajuntament de Girona. I, per tant, ens agradaria saber si practicaran algunes sancions. 
Els podem passar la foto si ho consideren adient conforme comprovació que això 
passava. I de l’altra, si pensen fer algunes actuacions per evitar que les cartelleres 
tinguin publicitat d’aquest estil, que en cap cas s’hauria de permetre. 

En segon lloc, en els últims dos anys hi va haver una proposta que es deia Girona City of 
Talent, que ens hem gastat 28.000 euros en dos anys a fer que aquesta proposta tirés, 
2014 i 2015; el 2016 (se sent un soroll) –perdoneu– però no s’ha fet, no s’ha fet res. I 
una aposta tan estratègica segons pots veure als expedients que era la gran aposta i tal 
de la ciutat i del talent i tot això es fa dos anys i es deixa de fer, amb una inversió de 
28.000 euros en dos anys i ara ja no es fa. Saber què ha passat. 

Tercer, el projecte d’horts urbans: fa un any que fem aquesta pregunta, una mica com la 
Casa Pastors, i no tenim constància que avancin. 

Quart, saber si faran alguna acció perquè el centre de gent gran de Pericot, que pertany 
avui en dia encara a la Generalitat, passi algun dia, com tocaria, a ser un espai gestionat 
per l’Ajuntament, en cooperació, doncs, amb els veïns? 

Cinquè, saber si compliran allò que diu la normativa que és que les emissions de la 
incineradora han de constar en el web i, per tant, els veïns de Campdorà es queixen, 
doncs, que no saben mai quin nivell d’emissions està fent la incineradora ara mateix. 
Una informació que hauria d’estar al web i no hi és. 

Sisena, no ens podem estar d’expressar que ens hem sentit sols per part de l’equip de 
govern davant del fet que se’ns ha impedit de forma reiterada l’accés a l’auditori, una 
vegada més en un exemple, diguéssim, per part de la Fundació Princesa de Girona, que 
ja no és que puguin dir que es van convidar sis regidors de govern, com deia la Fundació 
Princesa de Girona, es van convidar sis regidors de govern, això és així. Però quan un 
grup municipal com és el de Ciutadans es va personar a la porta, va poder entrar a dins 
els seus regidors; quan el Grup Municipal de la CUP, regidors del Grup Municipal de la 
CUP es van personar a la porta, escortats, perquè nosaltres ens escorten com si fóssim 
una mena de delinqüents, pel carrer, doncs, no se’ns va deixar entrar. I en aquesta 
comparativa, i en el fet que es vetés l’accés a l’auditori, i més, en aquest cas, a una 
persona que sóc jo mateix, que sóc patró de la mateixa Fundació de l’Auditori - Palau de 
Congressos, i veient com aquesta fundació tracta de forma criminalitzadora, des del 
nostre punt de vista, el pensament i la manera de fer del nostre grup municipal, i més 
tenint en compte com l’equip de govern s’ha saltat els acords que en el seu moment va 
prendre aquest mateix Ple, ens agradaria saber l’opinió de l’alcaldessa davant de tot 
plegat, davant dels fets greus discriminatoris en el nostre grup. Que ja no és que 
únicament puguin dir que van convidar-ne uns, sinó que representa que quan uns van 
allà, si són regidors d’un grup, se’ls deixa passar i si són dels altres no. I a més, tenint en 
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compte el que havia decidit aquest Ple, saber si l’actitud de l’alcaldessa continuarà sent 
el silenci i la complicitat o farà algun tipus de moviment per posar-se al costat dels 
regidors que hem sigut vetats d’aquesta manera. 

El setè punt és saber per què no s’ha convocat la Taula Social del tema de les Pedreres 
aquest juny, tal com s’havia compromès, i es feia cada dos mesos aquesta taula. I no sé 
si és que des que ha entrat la senyora Paneque, doncs, aquesta taula no té la constància 
que hauria de tenir. 

I, finalment, saber per què divendres a la tarda encara no estava penjat l’ordre del dia del 
Ple, perquè diversos veïns s’han queixat que si les entitats volen participar en punts 
concrets del Ple, doncs, ho han de demanar amb quaranta-vuit hores d’antelació. 
Divendres a la tarda l’ordre del dia del Ple no estava penjat, de tal manera que la gent no 
podia saber quins punts es portaven i quins no; ho sabíem els grups municipals, però els 
veïns i veïnes de la nostra ciutat no ho sabien. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. La primera 
pregunta, amb relació al projecte de carril bici i via verda que estava previst a través d’un 
conveni que l’Ajuntament va subscriure amb la Nestlé a canvi d’unes construccions. 
Estàvem parlant que la Nestlé va fer una aportació d’uns 150.000 euros precisament per 
a la construcció d’aquest…, bé, per a l’elaboració d’aquest projecte i la materialització 
d’aquest. Això era a l’abril de 2014, saber com és que a aquestes alçades aquest 
projecte encara no existeix, quan en principi en el conveni ja quedava constància que ja 
hi era, representava fins i tot que la Nestlé l’havia vist i li semblava bé. I, llavors, com es 
que a aquestes alçades encara no existeixi el projecte i, evidentment, doncs, no s’hagin 
materialitzat aquests arranjaments. 

L’altra és amb relació a la figura de mediadors nocturns. És una figura que es va 
impulsar, creiem que encertadament, per treballar, doncs, per la pau nocturna a la nostra 
ciutat i conciliar allò de la festa d’alguns, no?, i la necessitat de descans d’altres. És una 
figura que crec que s’havia valorat molt positivament, també per part de l’equip de 
govern, llavors, no sabem com és que s’ha finalitzat aquest mes de juny passat aquesta 
contractació –almenys així ens consta a nosaltres. I tampoc no acabem de veure que 
sigui a nivell realment, doncs, de projecte, de condicions laborals, que realment s’hi 
estigui apostant, tenint en compte que s’ha reduït el sou del que han anat cobrant 
aquesta gent des del principi amb ara, per exemple. Llavors, per tant, saber una mica si 
realment és una aposta i com preveuen mantenir aquest projecte o aquest programa. 

Un altra és un prec amb relació a la informació que arriba, diguéssim, a la ciutadania 
sobre el desenvolupament de les polítiques de l’equip de govern o de l’Ajuntament 
d’aquesta ciutat. Volíem demanar que hi hagués en el taulell d’anuncis un sistema 
d’avisos, de manera que qualsevol persona es pogués subscriure, perquè ens 
entenguem, a aquells temes que li interessen i li arribés un avís quan surt alguna novetat 
en aquells temes. Això, per exemple, doncs, la Diputació de Barcelona té un cercador 
d’informació dels diaris oficials que fa aquest sistema. Però, vull dir, molts cercadors 
tenen aquestes sistemes. Entenem que no ha de ser massa complicat. 

També en aquest sentit, doncs, en general demanar que quan hi ha obres o accions que 
afecten un veïnat concret o una zona concreta, més informació, no esperar només que la 
gent vagi al taulell d’anuncis i se n’assabenti i ho vegi, sinó d’una manera més col·lectiva 
acostar-se als veïns i veïnes i explicar-los o donar-los informació d’aquelles obres 
concretes. Això és també demandes de veïns que ens han fet saber que ho trobaven a 
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faltar. Que s’han trobat obres a peu de carrer davant de casa seu que no sabien ben bé 
en què consistien. 

I, llavors, també en aquest «pack», diguéssim, doncs, quan apareixen notícies que fan 
referència a documents concrets, notícies al web d’accions que està duent a terme 
l’Ajuntament –i no ho sé, podria posar l’exemple, doncs, s’està desenvolupant o s’ha 
aprovat el pla, tal, tal, tal–, doncs, demanar que s’incorporin sempre enllaços als 
documents als quals fa referència. En algunes ocasions sí que hi són, quan es parla…, 
bé, quan s’anuncien documents o així, però a moltes notícies no hi són i crec que seria 
interessant, no?, poder anar a veure realment quin és aquell document al qual s’està fent 
referència. 

Finalment, i ha sortit un d’aquests casos al Ple d’avui, és amb relació a les puntuacions 
que es donen a les inscripcions a primària: com es podria fer…, possiblement no és fàcil, 
però no sé si, per exemple, donant a l’escola de bressol de referència una puntuació a 
les persones que provinguin d’aquestes escoles bressol, de manera que es mantinguin 
aquests treballs que s’estan fent de vincular determinades escoles bressol amb 
determinades escoles de primària. I avui sortia, doncs, l’exemple, de la nova escola 
Àgora, que precisament han realitzat i és possiblement l’única que realment està 
funcionant de manera positiva, diguéssim, aquesta vinculació entre l’escola bressol i la 
primària, de manera que realment un grup…, una part important d’alumnes de l’escola 
bressol passen i segueixen amb el mateix projecte a l’escola primària. Llavors, no sé 
com es podria fer per intentar salvar els obstacles en aquest procés, perquè precisament 
en aquesta escola hi ha alumnes que no poden fer aquest pas perquè, llavors, a la 
primària no correspon a la seva zona d’escolarització. Eh, que sí, m’entén, eh? Doncs, 
veure una mica quin sistema es podria… Podria ser aquest sistema d’establir l’escola 
bressol com a referent, igual que es fa en la secundària també, en el pas de primària a 
secundària. No sé si seria una possibilitat.  

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Vam tenir 
coneixement pels mitjans de comunicació que la Generalitat, deia la premsa, havia fet el 
tancament d’un local d’oci nocturn anomenat Blow, i que entre altres motius, a part 
d’alguns de greus com que tenia bloquejades les portes de sortida d’emergència, també 
per un tema relacionat que utilitzava una llicència de cafè concert per desenvolupar una 
activitat de discoteca. Voldríem saber si des dels serveis tècnics de l’Ajuntament es fa la 
revisió de amb quines llicències estan funcionant aquests locals que actuen com a 
discoteques, si hi ha més casos, i si està previst fer alguna actuació en aquest sentit per 
regularitzar aquesta situació i que, per tant, cada local actuï, doncs, d’acord amb la 
llicència que té, no? Perquè segurament això, doncs, va molt lligat als problemes d’oci 
nocturn que hi ha en aquesta zona. 

Veïns del barri de la Devesa ens han comunicat que es troben…, bé, que la Devesa té 
un problema de neteja i que, per tant, hi ha vidres per terra de gent, doncs, que hi va a 
consumir alcohol, no?, i que, per tant, després a vegades tiren les ampolles per terra. Es 
troben que aquests vidres poden ocasionar danys en els animals de companyia que 
porten a passeig allà o també a la mainada, evidentment, perquè aquestes zones de 
brutícia es van repetint setmanalment. I, per tant, ja entenc que es fa una neteja de tant 
en tant, però segurament hi ha uns focus molt concrets al parc de la Devesa on hi ha 
aquests vidres que potser estaria bé de freqüentar més sovint per tal d’evitar aquests 
perills, sobretot a gossos, no? 
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Llavors, ha sortit el tema de la Fundació Princesa de Girona, a nosaltres ens preocupa, 
ens preocupa perquè quan l’alcalde Ballesta va dir públicament que no pensava donar 
compliment a la moció que es va aprovar en aquest Ple, doncs, es va generar un cert 
rebombori, sobretot pel que té de greu manifestar públicament que no es pensa donar 
compliment a una moció que des del seu partit, doncs, s’havia facilitat l’aprovació, 
perquè es van abstenir, quan hi podien haver votat en contra. Per tant, es van abstenir i 
van facilitar l’aprovació d’una moció que deia que aquest Ajuntament no participaria 
institucionalment i no donaria suport institucional a les activitats de la Fundació Princesa 
de Girona mentre no fes un canvi de nom. Això era el que deia l’articulat d’aquella moció. 
I ara ens trobem, doncs, que tot i haver-ho preguntat a aquest Ple, també en un torn de 
preguntes, sobre què pensava fer l’alcaldessa Madrenas amb relació a aquest tema, si 
pensava donar compliment o no a aquesta moció, doncs, ens hem trobat que ha fet el 
mateix que va dir públicament l’alcalde Ballesta; vostè ho ha fet sense fer-ho tan públic i 
notori, però, evidentment, bé, finalment ha assistit a aquests premis que donava la 
Fundació Princesa de Girona. Ens sap greu. Ens sap greu sobretot pel que té de 
rellevància, de poc respecte per la decisió presa per aquest plenari. I, per tant, ens 
sembla d’una manca de respecte a aquesta institució democràtica. 

També voldríem preguntar, sobretot de cara a previsions internes nostres, saber si el pla 
de govern que hi ha penjat a la web i que era del Grup de Convergència i Unió és el pla 
de govern que haurem de mantenir o tenir de referència per saber, doncs, les línies 
d’actuació política del nou equip de govern o si es pensa modificar a partir dels acords 
que han pres entre el Grup de Convergència i el del PSC. Avui hem vist, per exemple, 
que ens portaven a ple una modificació de l’organigrama; hi ha hagut altres 
modificacions, evidentment, la del cartipàs inicial. Però, voldríem saber si el pla de 
govern, doncs, es veurà afectat i en quins terminis, quan en podrem disposar. 

També vam veure que…, per la premsa vam ser coneixedors que l’equip de govern tenia 
plantejat o s’estava plantejant de denunciar Adif pels retards de les obres del parc 
Central. Voldríem saber si es farà efectiva aquesta amenaça, en quins termes i si tenim 
alguna novetat amb relació a la reposició de la llosa del parc Central, que creiem que 
està arribant ja a uns límits, doncs, insuportables, sobretot per als veïns més propers a 
aquella zona, però també per a tota la ciutat. És un eix de connectivitat entre els barris 
que el circumden. 

I, finalment, un altre tema que ja és habitual –ja miro de fer-lo un ple sí, un ple no–, té 
relació amb la regidora Glòria Plana, i és el tema del centre la Rosaleda. Són unes obres 
que ja estan acabades; normalment, sempre patim perquè les obres es retarden, no?, i, 
per tant, no en podem disposar per a un ús ciutadà, doncs, perquè les empreses 
acostumen a retardar els períodes d’execució de les obres. En aquest cas, fa una mica 
de mal als ulls veure unes obres que ja estan acabades –estic parlant de l’espai de 
restauració, bar que hi ha en el Rosaleda–, unes obres que ja estan acabades de fa 
mesos. Ja sabem que hi havia tot un procés d’intentar aclarir quina fórmula havia de ser 
la necessària, però és que ens fa patir perquè, clar, això es posarà en funcionament 
segurament ja quan haurà passat el bon temps, serà difícil d’arrancar quan arribi la 
tardor i quan ja no sigui tan agradable arribar-se fins a la Devesa, no? I, per tant, fa patir 
una mica, doncs, això, que segurament quan es desencalli tot això potser no serà la 
millor època per posar-ho en funcionament i patirem pel seu èxit. Voldríem saber com 
està aquest tema. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Albertí… 
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Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Una única 
pregunta, eh?, i molt simple: miri, el 8 de juny vàrem entrar a Secretaria una pregunta 
sobre el tema del quiosc de la plaça de Catalunya, que ja havia preguntat en el Ple 
anterior. I el dia 4 de juliol se’m va respondre que aquest…, nosaltres proposàvem que 
s’hi donés algun ús, doncs, ens contesten que aquest quiosc es desmuntarà per criteris 
urbanístics i de mobilitat. Tenint en compte que…, no ho sé, jo crec que…, és allà fa més 
de trenta anys? No exactament aquest, però un altre semblant, o més llarg i tot potser, 
segurament més anys i tot. Doncs, per tant, quins són aquests criteris, no?, quins són 
aquests criteris urbanístics, quins són aquests criteris de mobilitat i com és que es perd 
l’oportunitat de donar un ús a un habitacle que està ple… –perdó–, habitacle…, a un 
quiosc que està plenament integrat en el paisatge urbà. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Dues preguntes: una és amb 
relació al local per a l’Agrupació Escolta Vista Alegre, si algú ens podria explicar en quin 
moment es troba. Sé que s’han anat a visitar alguns emplaçaments, però cap d’ells té les 
característiques per poder desenvolupar-hi l’activitat. I si ens podria concretar en quin 
moment està de la negociació. 

I una segona pregunta seria amb relació…, hem entrat diverses preguntes a la regidora 
amb relació als casals i, concretament, als àpats que es donen als casals. Si ens podria 
concretar exactament en els casals que no hi ha servei de menjador com es cobreix 
aquest aspecte. Però, diguéssim, si pot concretar-ho, eh?, perquè a les respostes no ens 
ho ha concretat, i els tres o quatre casals en què no hi ha servei de menjador en el casal, 
com es concreta, és a dir, com es concreta exactament. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I la senyora Roca… 

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Dues preguntes i un prec. La primera pregunta és que sabem que hi ha previst fer un 
homenatge a l’artista Domènec Fita, que és un veí de Montjuïc. Aquest homenatge està 
impulsat per l’associació de veïns del barri; és un homenatge molt esperat per tothom, 
eh? En Fita és una persona molt estimada. I sabem que tot i el delicat estat de salut de 
l’artista, doncs, aquest homenatge ha estat posposat per l’equip de govern un parell de 
vegades, i ens agradaria saber quines són les causes de no haver-se fet encara. 

La segona pregunta és que voldríem saber quins són els criteris de l’elecció dels jurats 
de les beques Kreas i quina participació hi té actualment el Consell de les Arts. I referent 
al Consell de les Arts, saber quin és l’estat de funcionament i de vigència en què es troba 
aquest consell. 

I, després, pel que fa a aquesta petició queixa, és que hi ha actes als quals no avisen els 
regidors de l’oposició, i actes importants. Per exemple, la presentació d’aquest llibre, que 
a nosaltres ens va arribar la informació per un canal que no era el de l’Ajuntament, i a 
més a més, tenint en compte que era un llibre que al nostre grup…, va ser una 
presentació molt interessant, però és que al nostre grup ens interessava especialment, 
perquè són els alcaldes de la República, eh? I, per tant, doncs, ens va saber greu. 

I tampoc no vàrem ser avisats dels dos actes de les millors notes de nois i noies d’ESO i 
de batxillerat. I, és clar, ens sap greu, perquè si no ens avisen, nosaltres no podem anar 
als actes, eh? 
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I amb relació una mica, doncs, a això, és que nosaltres pensem que a l’agenda dels 
regidors, en aquells actes que són estrictament de representació, i quan vosaltres teniu 
la confirmació que algun regidor de l’oposició hi va, crec que hauria de sortir a l’agenda 
que hi va. I parlo, per exemple, del partit de futbol del Girona, de l’últim: va sortir que hi 
anaven una sèrie de regidors, però és que érem molts més dels regidors que va sortir. I 
hi havia alguns regidors, molts de l’oposició i alguns de l’equip de govern que estàvem, 
doncs, a baix, i que segur que tots havíem confirmat la nostra assistència, en què no es 
va dir mai que seríem allà animant el Girona. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ah, i el senyor 
Vázquez que volia…  

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Fer al·lusions a unes paraules del regidor Salellas 
ara en el torn de precs i preguntes. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Vol dir que val la pena, aquest 
prec?, que ja no sé ni a què es deu referir, ni crec que cap de nosaltres sincerament, i jo 
tampoc no he observat…  

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): És per al·lusions directes al meu partit. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Jo crec…, miri, estem a precs i 
preguntes, i crec que no. Ni jo mateixa m’he adonat que hagi al·ludit absolutament a cap 
partit, de veritat, senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): El regidor avui ha dit una cosa que no era certa i 
volia matisar això que ha dit que no… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Però ara a precs i preguntes? És 
que jo crec que no, senyora Pujola, de veritat, crec que no, perquè estem a precs i 
preguntes i crec que no és adequat. Me disculparà, eh? 

De la UMAT, crec que no hi havia res, senyor Rodríguez tampoc, la senyora Riera no sé 
si hi havia res, el senyor Sastre sí. 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, 
contestant a la pregunta de la regidora Ester Costa referent als crancs de les hortes de 
Santa Eugènia, el 10 de juny passat, si no m’equivoco va començar una campanya 
d’eliminació d’exemplars de cranc americà que encara està en curs, que consisteix en 
quatre onades que van uns operaris als diferents recs on s’ha detectat que hi ha més 
població de cranc americà i eliminen els exemplars que allà es troben. Els agafen amb 
pesca elèctrica i els eliminen. 

Actualment, com he dit, aquesta actuació encara està en curs. Les dades preliminars que 
tenim –perquè això també serveix per fer una mica de cens de quina és l’evolució del 
cranc de les hortes–, s’han trobat de moment menys exemplars que a l’última actuació, 
que va ser l’any 2014, quan es van caçar en total uns 1.500 exemplars. De moment, en 
aquests dos anys que hi ha hagut sembla que la població –i ho dic de manera 
preliminar– ha anat a la baixa. 

També vostè preguntava què es fa amb els forats dels crancs: aquests forats, com que 
són al fang, com que són a l’argila, normalment no es tapen, no va un operari a tapar una 
cosa, perquè en el mateix moment que elimines l’exemplar, ja per mateixa gravetat de 
seguida es degraden aquests forats i ja queden tapats per la mateixa… És a dir, el que 
és important aquí bàsicament és agafar l’exemplar. I de moment ara estem encara en 
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plena actuació i veurem d’aquí a un mes quin ha estat el resultat final, i ja tindrem 
l’avaluació. 

I, després, el regidor Lluc Salellas preguntava pel programa d’horts urbans, i aquí hem 
de dir que el programa per decisió meva s’ha suspès. Per què ho hem fet això? Quin ha 
estat el motiu d’aquesta decisió? Bàsicament perquè s’ha detectat que estàvem posant 
un programa, que estàvem creant una oferta en una qüestió en què tampoc hi havia 
massa demanda. A més a més, ara mateix a Girona tenim un estoc d’horts urbans, és 
veritat que tots centralitzats allà mateix, al que són les hortes de Santa Eugènia, 
aproximadament de tres-cents horts. Encara en queden alguns, pocs, que no estan en 
ús. Perquè ens entenguem, comparativament, en tot Barcelona n’hi ha cap a cinc-cents, 
és a dir, que proporcionalment Girona té molts més horts que no pas una metròpoli de 
les dimensions de Barcelona. 

En aquest sentit, el que sí que podem fer és si hi ha una demanda concreta, per 
exemple, en el cas de Montilivi hi havia un grup de veïns que s’hi havien interessat, es 
pot estudiar cas per cas més que crear una… És clar, què passa? Que cada vegada que 
fas un hort no és només posar el terreny, sinó que això implica fer una inversió, fer una 
inversió de tanques, aigua, és a dir, no és gratuïta. I en aquest sentit, s’ha preferit no 
derivar els diners, perquè tampoc hi havia una partida específica, sinó anar per 
actuacions en què realment hi hagi un rendiment molt més gran. 

Tot i així, la cosa queda de moment congelada, que no vol dir que s’hagi eliminat, i 
anirem més cas per cas, més que posar de seguida una gran oferta quan no sabem si 
realment tindran sortida. I tenim el gran paquet aquest, com he dit, de les hortes de 
Santa Eugènia. 

Després, el regidor Terés preguntava per la neteja de la Devesa: actualment la neteja de 
la Devesa està contractada a una empresa del tercer sector, que hi ha una periodicitat de 
neteja diària. És veritat que a les èpoques de bonança de temps hi ha més freqüentació i 
s’ha detectat que hi ha algunes actuacions, per exemple, de grups que van a fer botellón 
allà. I és veritat que això l’empresa mateixa ens ha dit: «Escolta, aquests dies tenim més 
feina que de costum.» 

Si veiem que realment la cosa va a més, es pot plantejar, per què no?, intentar fer un 
reforç. Però, de moment, amb una neteja diària, no només d’espai, sinó també de 
papereres, es creu que és suficient. Tampoc tenim entrada que ens consti una demanda 
en aquest sentit, que em consti, eh?, que, evidentment, ho podem mirar. 

També dir que s’han posat més papereres aquest anys, s’han canviat papereres dels 
models antics i se n’han posat algunes de noves en llocs que fins ara no n’hi havia. 

I fins aquí. 

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

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Senyor Vázquez, el tema dels sahrauís i 
l’estelada és tan senzill com que la recepció encara no s’ha fet, és aquest dijous, i per 
posar la notícia a la pàgina web, doncs, es va buscar una foto d’un any anterior i es va 
penjar aquesta, sense cap ànim d’utilitzar ningú, i menys a menors, no? 

De totes maneres, el que té el dret d’imatge d’aquests nens i nenes sahrauís és ACAPS. 
I jo vaig estar parlant amb ells i jo dubto, de veritat que ho dubto molt, que tant ACAPS 
com els nens o les famílies sahrauís estiguin en contra que hi hagi penjada aquesta foto 
a la pàgina web. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): No, en tinc una altra. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi. 

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): La senyora Costa, sobre el tema de Torre 
Gironella, bé, només dir-li que dimarts passat, el dia 5 de juliol, a les 11.30, vam tenir una 
reunió amb el vicealcalde Berloso, els tècnics i tres representants de l’associació de 
veïns, i vam prendre nota de tots els… –a més, demà precisament tinc concertada una 
visita a les 10.15, si em voleu acompanyar–, vam prendre nota de tots els problemes. I 
som conscients dels talls de llum: hi ha un problema que quan plou, doncs, no tenen 
llum. Estem fent gestions amb l’empresa per veure si és realment una avaria o bé hi ha 
un problema que és que la meitat de Torre Gironella tenen els postes de la llum sense 
soterrar. O sigui, podria ser això o podria ser que hi hagués una avaria; estem fent 
gestions per solucionar aquest problema. 

I respecte als altres: carrers estrets, la pista, doncs, que té el problema de la humitat…, 
els pressupostos, en tot cas, el senyor Berloso ja us els acabarà d’explicar, però que 
estem en contacte i demà a les deu del matí tinc visita per acabar de concretar. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Senyora Roca, el tema, diguem-ne, de festa homenatge al 
senyor Fita no vull posar-me tossuda, però jo que sàpiga només s’ha posposat una sola 
vegada; vostè deia dues. Jo sóc coneixedora d’una vegada, que justament estava 
programada per dissabte passat, però va ser –assumeixo la meva part de 
responsabilitat– una petita errada de coordinació entre la junta de l’associació de veïns i 
hi havia un problema d’agenda amb persones que crèiem que són imprescindibles que 
siguin en aquest acte, d’acord? 

Just ha coincidit ara que hi ha el canvi de junta de l’associació de veïns; jo em vaig reunir 
dimarts passat amb la junta entrant i els vaig fer un prec, i em consta que el respectaran, 
que és que la junta sortint tingui un paper destacat en l’homenatge del senyor Fita a 
Montjuïc. 

Li puc dir que mentre estàvem aquí al Ple m’acaben de comunicar que s’han reunit i que 
serà el dia de la festa major, que, a més, jo crec que és el dia que s’ha de fer un 
homenatge al senyor Fita, el dia de la festa major del barri, que hi estan tots convidats, 
que és el dia 17 de setembre. D’acord? 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Per decret, es van nomenar 
ja els membres del jurat de les beques Kreas. El que es fa bàsicament…, va haver-hi 
una modificació aquest any, i es parla amb les diferents entitats i associacions dels 
diferents àmbits: audiovisuals, músics, promotors perquè nomenin un seguit de noms 
que el poden conformar, perquè el que es busca és que hi hagi el màxim de 
professionals i tècnics possibles en el moment de la presa de decisió. I, finalment, els 
tècnics de l’Ajuntament són els que fan el cribratge final per definir els que el composen.  

Bé, estem oberts a qualsevol aportació que es vulgui fer al respecte. Creiem que ha anat 
força bé aquest sistema emprat.  

No hi intervé per res el Consell de les Arts perquè tristament el Consell de les Arts li puc 
dir que està totalment paralitzat. Ja m’he manifestat públicament que jo vull reconduir 
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aquest tema i vull tornar-lo a crear i, en conseqüència, jo ja li puc ben assegurar que 
tornat d’estiu es començarà a elaborar la llista del que ha de ser el nou Consell de les 
Arts com a ens assessor en l’àmbit cultural a la ciutat de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, la senyora Muradàs, 
diferents temes… 

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Dos temes: un és el tema de la cursa de 
RAC1, i, efectivament, quan hi va haver l’entrega de premis es va… (algunes paraules 
no se senten) unes ampolles de cava, diguéssim, per treure tot el líquid entre el públic. 

Estic d’acord que no és el moment més adequat, però és que estava pensant que això 
és el que ha fet el Barça quan ha sigut campió de lliga, quan ha sigut campió de tot…, és 
el que fan a les curses de la Fórmula 1, ho fem en el trial indoor, fins i tot. No dic que 
sigui un bon exemple, però és que no es fa amb la voluntat –no es fa amb la voluntat– 
que es begui alcohol, evidentment que no, sinó amb la voluntat de fer la broma d’un 
ruixat a la gent que hi ha assistit. No obstant això –no obstant això–, ho tindrem en 
compte i mirarem, en tot cas, que no es facin aquest tipus d’actuacions. Això és una de 
les qüestions. 

I l’altra, amb relació a la pregunta que feia la regidora Laia Pèlach, a veure, aquesta 
qüestió que m’ha comentat del treball coordinat entre l’escola bressol i l’escola no és 
l’única escola que fa aquest treball coordinat; és un model que forma part, no d’ara, sinó 
de fa molts i molts anys, del model de les escoles bressol municipals de Girona. Per tant, 
no és el cas d’aquesta escola, sinó del de totes. Per tant, aquestes situacions les podem 
trobar en el cas d’aquesta escola bressol i d’aquesta escola com en altres zones de la 
ciutat, com pot ser, per exemple, el Pont Major. I la situació és radicalment la contrària, 
perquè no depèn únicament del treball que facin les educadores, que el fan i el fan molt 
ben fet, sinó que depèn de la tipologia de les famílies i de la situació en què es trobi cada 
escola. 

Precisament per això, i perquè vostè ja sap i sap perfectament que els criteris de 
planificació no els fixa l’Ajuntament, sinó que els fixa el departament, en tot cas, el que sí 
creiem amb responsabilitat, tot i que no tinguem responsabilitat sobre aquests aspectes, 
sí que volem posar en marxa un procés de debat no per parlar sobre la zona –això ho dic 
des de ja–, no parlarem de les zones exclusivament, no obrirem un procés de debat per 
parlar de zones, perquè les zones és un dels elements que utilitza el departament per 
ordenar la planificació escolar, però n’hi ha molts més. I, per tant, el que volem posar en 
marxa és un procés de debat molt ampli en què es tinguin en compte tots els elements 
que cal tenir en compte per a la planificació escolar. Perquè, en tot cas, aquest en pot 
ser un, quin és el millor per al tractament de la diversitat, l’equitat, la igualtat. Tots 
aquests elements. Un altre que també ha sortit comentat abans, que ha comentat també 
el senyor Granados, com és el tema de la mobilitat, l’urbanisme. Hi ha molts aspectes. I, 
per tant, aquest serà un de tants dels que es tractaran. 

I, evidentment, també quins són els elements que tenen en compte les famílies a l’hora 
d’escollir l’escola. La proximitat és un d’ells, un, però no vol dir que sigui l’únic. I la prova 
la tenim, per exemple, senyora Pèlach, en l’escola de Pont Major. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Muradàs. 
No sé, senyora Plana, si hi havia algun tema. Potser no? Ah, sí, el Rosaleda. Exacte. 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): La senyora Veray ha preguntat pel pla estratègic. A 
veure, el pla estratègic, diferents àrees estem en procés de dissenyar diferents plans 
estratègics segons la temàtica. Llavors, vàrem quedar que atès que en aquests plans 
estratègics hi ha d’intervenir diferents àmbits de la ciutat, a nivell d’agents econòmics, 
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agents socials, etcètera, que aquests plans penjarien de l’Agència de Promoció 
Econòmica. 

Per exemple, la Taula de Promoció de la Ciutat està començant a dissenyar… 
començant a dissenyar no, té ja un diagnòstic, perquè abans de l’elaboració del pla 
estratègic s’ha se fer un diagnòstic. Doncs, aprofitant ja el diagnòstic que es va fer en 
tema de comerç l’altre dia que vàrem la reunió de la Taula de Promoció de la Ciutat, que 
crec que –que vostè no va venir, però sí que ho vam explicar– aquest seria un primer 
pas per fer el pla estratègic. 

En definitiva, dels diferents àmbits estratègics de la ciutat, ja sigui de comerç, de turisme, 
d’empresa i ocupació, d’indústria, etcètera, penjarà tot de l’Agència de Promoció 
Econòmica, a les seves diferents taules. Jo crec que és molt millor això que no crear una 
altra comissió… (veus de fons) Bé, en tot cas, ho podem fer penjar de sota de Promoció 
Econòmica. Jo ho dic perquè vostè tampoc no ha vingut mai a cap d’aquestes 
comissions, i potser si vingués algun dia dels que es convoquen, doncs, potser també 
veuria que realment val la pena fer-ho des d’aquí. Però, en tot cas, vostè rebrà les 
convocatòries que properament es faran de les diferents taules i es pot tractar en aquest 
àmbit. 

Quant a la Rosaleda, senyor Terés, totalment d’acord amb vostè, amb tota la mea culpa, 
total, perquè la primera interessada que el Rosaleda pogués obrir el juny-juliol era jo. Ha 
sigut un procés llarg, ho he anat explicant al llarg de tots aquests mesos. Ha sigut un 
procés llarg perquè en ser una col·laboració del tercer sector, doncs, no ha sigut fàcil 
poder parlar amb tots els agents implicats, etcètera. 

Ara estem en el moment… I és veritat que moltes vegades la cosa va al revés, que 
primer està l’objectiu abans que l’obra acabada, en aquest cas ha anat al revés: sí que 
és veritat que ara ja estem acabant d’ultimar els últims retocs per poder treure la 
concessió i a partir d’aquí, doncs, que surti el servei. 

No serà a l’estiu, segurament que serà el setembre, però jo crec que l’èxit estarà 
assegurat, perquè les persones implicades estan amb moltes ganes de poder-ho portar a 
terme. I, per tant, sí que haig d’entomar jo el mea culpa perquè potser no he sigut prou 
diligent a l’hora d’estar pressionant sobre aquest tema. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Respecte al casal del Pericot, només dir-los que 
no hi ha cap conversa en el sentit d’un traspàs entre la Generalitat i l’Ajuntament, que 
totes les converses que s’han tingut tant amb l’associació de veïns com amb el casal de 
gent gran, com amb la mateixa direcció han anat en el camí de millorar els diferents usos 
i franges horàries. 

Respecte a la Taula Social de les Pedreres, aquesta temporalitat és resultat d’un acord 
de la mateixa taula, que va crear una petita comissió de treball que havia d’elaborar un 
document, i per tant, vàrem quedar que quan aquest document –i les últimes notícies 
que tinc és que queden pocs dies– estigués a punt, convocaríem la taula. Això no 
obstant, s’ha mantingut la interlocució amb associacions de veïns i amb famílies 
afectades per anar treballant en altres àmbits que no eren els propis de la taula. 

I, finalment, senyor Calvo, la resposta que em demanava és una pregunta que vostè 
entra amb data 29 de juny, a la qual avui hem donat sortida, passarà per Secretaria –
crec que estem en els terminis establerts–, si quan rebi la resposta, no és de la seva 
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satisfacció, el contingut, que jo crec que sí perquè és molt detallat, doncs, en podem 
tornar a parlar. I no cal que entrin una nova pregunta i en parlem. 

En tot cas, també agrairia cert rigor en les respostes que donem, ja que fem l’esforç a 
fer-ho en temps i forma –ja aprofito–, perquè en una de les respostes que li vam donar 
sobre habitatge vaig veure després declaracions públiques de vostè que anaven en 
contra de la resposta que li havíem donat. Per tant, també li agrairia que ja que fem 
l’esforç, també vostès mantinguin el rigor a l’hora de fer les declaracions. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Paneque. 
Permetin-me contestar el temes que més o menys corresponen a Alcaldia o a 
Comunicació també. 

En primer lloc, hi ha un tema d’una…, se’ns planteja per part del senyor Vásquez unes 
estelades que estan penjades en alguns balcons d’aquí de l’Ajuntament. No són unes 
estelades que s’han penjat oficialment, jo no he donat cap instrucció de posar-les; és 
més, es percep que no està en un lloc institucional. Jo defenso i defensaré sempre la 
llibertat d’expressió si qualsevol treballador de la casa vol penjar això o qualsevol altra 
cosa, com recordaran vostès que durant anys van tenir penjats molts treballadors, i 
alguns encara ho tenen, protestes contra les retallades, i es referien a la Generalitat, fa 
dos o tres anys. Mai no hem fet retirar absolutament res a cap treballador ni a cap 
persona que ho vulgui fer. I jo mentre no rebi una ordre judicial en què es digui que és 
il·legal i que s’ha de treure per un jutge, doncs, jo no instaré cap treballador de la casa 
que vagi en contra de la seva pròpia llibertat d’expressió. 

Respecte al tema Adif, el que farem, si els sembla, és que aquesta setmana he de tenir 
resposta sobre… És que ja ho vam tractar a la Junta de Portaveus i aquesta setmana 
hem advertit que hem de tenir resposta de quina serà l’opció que emprendran a partir del 
que ja vam comentar. Sé segur que la tindré aquesta setmana, la resposta. Potser serà 
la que nosaltres desitgem o potser no. Tan punt la tingui aquesta setmana, els ho direm. 
I si no la tingués, convocarem Junta de Portaveus immediatament per acordar el que 
vam dir que podríem començar a treballar tots conjuntament. És perquè prefereixo 
també…, que ja ho parlarem en Junta de Portaveus, si els sembla. 

No hi ha cap més novetat que la que els vaig dir, eh?; estem esperant ara la resposta. 

Però els ho asseguro, eh?, vull dir que el divendres, si no, convoquem Junta de 
Portaveus quan els vagi bé, que ens vagi bé a tots. No hi ha d’haver problema. Ben 
urgent. 

Quant a Girona City Talent, és cert, era un esdeveniment important en què es treballava i 
es comunicava…, no, es treballava amb diferents persones que es dedicaven a aquest 
tema de les eines digitals. També hi ha un altre esdeveniment que era el Catosfera, aquí 
era temes de xarxes. Els fèiem per separat. Ja estem parlant amb els dos 
coorganitzadors per intentar a veure si ho podem ajuntar en un únic esdeveniment, 
perquè entenem que tenen gran relació l’un amb l’altre, i estem intentant, doncs, fer un 
esdeveniment una mica més potent, que segurament ens permetrà també estalviar 
recursos possiblement i, en canvi, pot donar uns resultats exponencials molt més alts 
que els dos per separat. 

Ho estem treballant. No vol dir que al final acabi sent així, perquè tampoc no som 
nosaltres sols, hi ha més persones. Però ens semblaria en principi adequat mirar de 
trobar, doncs, aquesta unió d’aquests dos esdeveniments. I ja els informarem de seguida 
que en tinguem la resposta també o de seguida que ho tinguem més ben estructurat. 
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Quant al tema de la Fundació Princesa de Girona, al qual s’han referit dos dels regidors, 
per una banda, respecte si van deixar o no entrar membres de la CUP, que, evidentment, 
si vostès diuen que no els van deixar entrar, doncs, estic segura que va ser així, però, de 
fet, es tracta d’una entitat privada. Ja ho vam comentar el dia en què es va reunir el 
patronat de l’auditori, han pagat les seves taxes d’ocupació de l’auditori. Només faltaria 
que en tots aquells actes que organitzen des del Col·legi d’Assessors fins a un 
espectacle musical, els regidors tinguéssim cap dret –cap dret– a dir-los que nosaltres 
perquè som regidors volem estar allà tant si els agrada com si no; són actes privats que 
paguen les seves taxes. I així com no se’ns acudiria en cap altre acte anar a exigir que, 
escolti, hem d’estar convidats sí o sí, jo crec que tampoc es pot exigir aquesta invitació, 
en el cas de qui sigui –de qui sigui.  

Que si a mi em sembla bé o malament, guaiti, és la meva opinió personal; jo puc trobar 
bé o malament que es convidin a tots o no a tots, els regidors també n’hi havia del 
Govern que no van ser convidats. Molts que no van ser convidats, molts. I això no ha 
obstat, vaja, que…, cregui si està bé o no. Què vol que li digui? És una entitat privada 
que està al seu dret. I ja està. Me sembla que, bé, també els altres regidors nostres que 
no van ser convidats, doncs, guaiti, no han sigut convidats. Em semblarà més bé o més 
malament, però no s’està fent res, en aquest cas, ja no il·legal, ja que sé que no ho diuen 
per aquí, ja ho sé, però guaiti, cada entitat convida a qui creu, i són amos del seu destí, 
de les seves decisions. 

Vostès estaran ben autoritzats per poder criticar aquesta decisió, me pot semblar 
correcte, i ells estan ben autoritzats, moralment tots dos, a dir que no els conviden 
perquè el que ells creguin també correcte. Entenc que és un joc de la democràcia i de la 
llibertat d’expressió i que cadascú de vostès han jugat les seves cartes, eh?  

Un altre tema és el de donar el suport o col·laborar amb aquesta entitat. No hem donat el 
suport i no hem donat ni mig cèntim d’euro, només faltaria, seria claríssimament 
contravenir l’acord a què es va arribar. Per tant, no hem donat cap subvenció. També he 
de dir que tampoc se’ns va demanar, eh? Però tampoc s’ha donat cap subvenció a 
aquesta empresa. 

Aquí recordin que venia el president de la Generalitat amb diversos consellers –amb 
diversos consellers. I que aquí hi ha situacions protocol·làries que crec que la ciutadania 
no entendria que no es produïssin: l’acolliment protocol·lari, eh? Estem parlant que hi 
havia el president de la Generalitat i diversos consellers. És més, guaiti, crec que, d’una 
banda, tenim l’esperança i el convenciment que arribarem a ser un país independent –jo 
ho crec, d’acord?– i li asseguro que si fos l’alcaldessa de la ciutat d’aquest país 
independent, jo rebria exactament igual el rei dels belgues, els reis de Dinamarca i igual 
que el president de la República Francesa, perquè són qüestions protocol·làries. 

Si estic d’acord o no que el meu model d’estat ha de ser una república o no, jo crec que 
ha quedat molt clar, sempre ho hem dit molt clar. Una altra cosa és que 
protocol·làriament, i així crec que ho entén la ciutadania de Girona, no s’han de fer 
determinats actes que no porten a més que… A més, tinguin en compte que l’auditori era 
ple amb 1.200 ciutadans gironins i gironines, que també, doncs, estaven allà i també 
acollint el president i els consellers, entre d’altres.  

Per tant, deixar clar que en cap cas es va donar ni mig cèntim d’euro per a l’organització, 
que no vaig intervenir entregant cap premi ni fent cap parlament públic ni cap recepció 
pública ni benvinguda pública. No ho vagi fer –no ho vaig fer–, eh?, precisament per 
donar compliment a l’acord del Ple. I que purament em vaig limitar a fer l’actuació 
protocol·lària que s’espera d’una alcaldessa en un espai amb una trobada, amb un 
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esdeveniment on compareix el president del meu Govern i diferents consellers d’aquest 
Govern. 

Després, respecte al Blow, ja sé que no seria tampoc de la meva competència, però jo 
aquí sí que és cert, s’ha tancat per un termini d’uns mesos i sí és cert part de la 
justificació ve dient que no s’adequava la llicència a… Però aquest tema seria interessant 
que també el tractéssim internament en una comissió informativa perquè me permetés 
transmetre-li millor i que no poguessin haver-hi problemes externs. No sé si me sé 
explicar, però prefereixo que ho parlem tots, si els sembla, en la propera Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Activitats, la que hi hagi, si els sembla. I m’entendran per què 
dic que millor que ho comentem tranquil·lament als regidors. 

I en següent lloc, el pla de govern –exactament que plantejava també el senyor Terés–, 
efectivament, es realitzarà aquest acte el proper dia 21 a les 12; hi estan tots convidats i 
els convidarem igualment formalment. No ho havíem dit públicament perquè primer els 
volíem informar a través de la invitació, però és igual, ja queden tots vostès convidats. 
Però igualment els arribarà formalment la invitació d’aquesta presentació del pla de 
govern. El dia 21 a les dotze. 

I en darrer lloc, doncs, també he de lamentar i demanar disculpes, és cert que sabem 
que no van arribar les invitacions a aquest acte. És més, des de la CUP també se’ns va 
fer arribar així. Per tant, ho lamentem moltíssim. És cert, tenim constància que és així. 
No obstant això, no seria igual quant al tema de les recepcions d’ESO i batxillerat, 
perquè surt a l’agenda pública que els enviem a tots vostès, eh?, no fem invitacions aquí. 
Aquí no invitem a ningú; senzillament ho posem a agenda pública. Ho dic perquè així ja 
sabrem cadascú. És més, hi havia, per exemple, representants de la CUP i n’hi havia de 
diferents grups. Aquí no es fan invitacions. 

I respecte al tema del futbol, ja ho parlarem, però no he entès a on no van sortir. Diu: 
«No vam sortir.» A on? No l’he entesa. (Veus de fons.) Ara, ah, d’acord. Doncs, ho 
lamento moltíssim també i, evidentment, doncs… Perquè pensava que sí que estaven 
allà tots. Clar, no es referien a no ser-hi ni a la invitació, sinó a… Doncs, evidentment, ho 
resoldrem i mirarem que no torni a succeir més.Gràcies. 

El senyor Berloso, seguidament. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, alcaldessa. Senyora Veray, respecte a les 
paneroles que en aquesta època, vull dir, solen aparèixer i han aparegut, diguem-ne, a 
diferents indrets de la ciutat, dir-li que des del mes de juny s’han fet diferents actuacions 
de prevenció. Sí que és cert que en alguns llocs, doncs, vejam, quan se fan aquestes 
actuacions en el clavegueram, la tendència de les paneroles, de l’escarabat, del que 
sigui, és sortir i escampar-se, no? Llavors, vull dir, sí que a pertot on hem tingut, diguem-
ne, notícies que han entrat en escales, botigues, que sí que és cert, llavors, vull dir, en 
lloc d’aplicar en aquesta prevenció que fan una espècie de gel –el nom tècnic no el sé–, 
però es veu que col·loquen una espècie de melassa o no ho sé, com goma, a la qual, 
vull dir, doncs, quan surten del clavegueram i així, queden enganxades, les paneroles. 
Estudiarem de cara a la propera temporada a veure si es pot fer una previsió amb més 
temps i que aquesta espècie de plaga, doncs, no pugui aparèixer. 

Aprofito també, vull dir, per al senyor Vázquez, que també hi ha fet referència, a un dels 
llocs a què ha fet referència, que és aquí al carrer Ultònia, que és un dels llocs on hem 
tingut contacte, dir-li que hem estat en contacte amb els veïns i que s’ha mirat també el 
clavegueram, però sembla que allà també tenen problemes que al pàrquing també, 
doncs, crien i surten i pugen per les canaleres dels desaigües i tal. Per tant, també s’està 
daixò… 
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Respecte a la neteja del carrer Bisbe Lorenzana i del pàrquing de Canalejas, el pàrquing 
de Canalejas, vull dir, ja ho ha dit vostè mateix, potser es fa la neteja, però després com 
que hi para tant d’autobús, doncs, queden acumulades més escombraries. A un i altre 
lloc ho miraré i mirarem de resoldre aquestes situacions. 

Dir-li també, vull dir, informar que precisament en tota la qüestió aquesta s’està fent tot 
un treball. I precisament avui amb l’alcaldessa hem tingut l’empresa de neteja i per a 
aquest final de mes de juliol ens han de presentar quin era el pla de neteja que, d’alguna 
manera, estava contractat, que és el que s’hi ha afegit de més, per detectar les zones 
que, en tot cas, vull dir, no estan contemplades i trobar-hi la solució. 

Quant al senyor Costa…, la senyora Costa –perdó–, vull dir, quedava per contestar el 
que eren els pressupostos participats i el pàrquing, que diu que des del 2013 o el 2014 
estava contemplat i encara no se’ls ha arreglat. Quan vàrem tindre aquesta reunió amb 
el senyor Cristóbal l’altre dia, ja va aparèixer i ja se’ls va dir que tot el que hi ha pendent 
de temps enrere, és a dir, des del 2014 i 2015, i si quedés alguna altra cosa, aquest 
2016, a finals de 2016 quedarà tot executat, eh? I que tot el que s’ha previst el 2017 se 
començaria a executar…, ai, el 2016, allò aprovat, vull dir, se començaria a executar el 
2017. 

Respecte, vull dir, doncs, a la qüestió –també ja ho ha explicat el senyor Cristóbal– dels 
talls de llum i tal, no és competència, no és qüestió d’ajuntament, sinó que és qüestió de 
companyia davant, diguem-ne, de la instal·lació deficitària quant a seguretat que existeix 
allà en aquell sector. Tornarem a insistir a la companyia i vejam com se soluciona 
aquesta qüestió. 

Senyor Salellas, quant a les emissions, en aquest moment jo no li sé contestar, però, en 
tot cas, vull dir, m’informaré i ja li contestaré per escrit. I per veure després el perquè no 
està penjat també a la web, si és que això és el compromís que existia. 

Dir-li que de totes formes sí que hi ha hagut unes diferents reunions amb el personal 
tècnic d’allà i aquesta primera fase que era situar, diguem-ne, la incineradora a una 
situació no òptima, però sí segura i que complís amb les finalitats imprescindibles, està 
previst per aquest 2016 això quedi solucionat i després el 2017 tota la resta de totes 
les…, per acabar de donar-li, diguem-ne, l’eficàcia a la planta. Però tot i així, quant a les 
emissions i tot això, ja li contestaré demà per escrit o verbalment. 

I, després, al senyor Calvo respecte al local dels escoltes d’aquí Vista Alegre, sí, aquesta 
és una qüestió en la qual fa temps que estem treballant. En la zona aquesta de Vista 
Alegre - Carme no disposem de locals. Sí que, buscant-los solucions, teníem un local al 
carrer del Carme, una nau la qual no reuneix les condicions, diguem-ne, d’habitabilitat o 
d’ocupació. Se’ls va ensenyar per si ells podien disposar de fórmules per poder-s’ho 
arreglar i tot això. Vàrem quedar que se faria un pressupost, que miraríem si amb la 
col·laboració dels pares i nosaltres posant material, vull dir, doncs, podríem donar una 
solució a aquell local. I, per tant, estem treballant ara en aquest sentit. 

Tot i així, doncs, hi ha uns altres locals que se’ls va oferir que no són exactament al 
sector Vista Alegre, però que són molt pròxims i així, i estem fent unes gestions vejam si 
se’ns cedeixen per uns anys aquests locals, a fi i efecte de poder-los-els deixar a ells. I si 
en aquest període de temps podem trobar la solució econòmica per a aquell local o que 
n’aparegués algun altre. 

I em sembla que tinc contestat tot el que tenia. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Berloso. Ara 
la senyora Planas… 
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Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Sí, bé, tinc dues preguntes. La primera que el 
senyor Salellas, em sembla que és, em demanava que l’ordre del dia del Ple no estava 
penjat. Certament no sé per què, preguntaré si és que hi ha hagut algun error tècnic, 
perquè normalment sempre està penjat. I potser hi ha hagut algun error i realment no ens 
ho han comunitat. Hauré de preguntar-ho perquè jo no sabria dir-li el què. 

I, llavors, jo no he entès la senyora Pèlach quan me parlava del cercador…, no he entès 
bé el que em demanava respecte al cercador de la pàgina web. Si m’ho pogués tornar a 
repetir, si us plau.  

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, era un prec, diguéssim, demanant 
que en el taulell d’anuncis si es podria incorporar algun sistema d’avisos de manera que 
la persona es pot registrar a aquells temes que li interessen i facilitant un correu 
electrònic rep una notificació cada vegada que apareix o que es publiqui en el taulell 
d’anuncis alguna cosa dels ítems que ha marcat. 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Parlaré amb els tècnics si això seria possible 
fer-se, i jo crec que no ha d’haver-hi cap inconvenient si és possible tècnicament. 
Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I en darrer lloc, el senyor Alcalà. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Començaré contestant 
al senyor Toni Granados, que parlava sobre la línia del bus escolar i sobre les 
necessitats que parlava de la zona de Taialà, de Domeny en aquells centres escolars. 
Allà no està prevista una línia que connecti els diferents centres escolars, la línies ara per 
ara no estan concebudes per fer de bus escolar, i allà realment s’ha generat una 
problemàtica. De tota manera, ja li ha avançat la regidora Isabel Muradàs que la 
planificació escolar tindrà en compte aspectes de mobilitat i, en aquest sentit, de poder 
treballar junts. 

Pel que fa als solars bruts, des d’Urbanisme fan requeriments. Si vostè en té 
coneixement, ens ho passi a nosaltres sistemàticament anem passant requeriment a la 
propietat. 

Després, ha comentat sobre els passos de vianants que n’hi ha alguns que no tenen 
continuïtat; hi ha diferents opcions, si me’n pot concretar algun, després li podria explicar 
el motiu, o potser en alguns casos sí que siguin a millorar. En tot cas, em comenta el cas 
en concret i li podria donar una explicació. 

La senyora Ester Costa preguntava sobre la mobilitat entre els diferents municipis… 
(veus de fons) Ah, així no he entès la pregunta. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona):  Que el setembre és la Setmana de la 
Mobilitat, i jo el que preguntava era si tenien previst fer alguna actuació en concret i 
també si ens posaríem d’acord amb poblacions veïnes, perquè, per exemple, Salt estaria 
interessada a fer alguna cosa conjuntament amb l’Ajuntament de Girona.  

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): D’acord, gràcies. Hi va haver una comissió dintre de 
la Taula de Mobilitat en la qual es va decidir o es va parlar de diferents punts, es va 
recollir i això es va transmetre a l’ATM que és amb qui coordinem totes les activitats que 
fem durant la Setmana de la Mobilitat. Entre elles, recordo, que és una típica, que es fa 
el desplaçament des de diferents municipis –ja s’ha convertit en tradicional– utilitzant els 
diferents mitjans. O sigui que estem en línia amb això que em comentava vostè. 

El senyor Lluc Salellas preguntava sobre el cartell sexista que…, jo no he vist aquest 
cartell. En tot cas, sempre que trobin alguna cosa d’aquestes, ens la passen o truquen a 
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la policia i la policia aixeca acta, i amb l’acta es pot actuar. No serveix el d’un 
funcionari…, bé, o de qualsevol persona dels que es dediquen a retirar-lo, si no hi ha una 
acta policial feta per un funcionari, en la qual hi ha la presumpció de veracitat, després és 
difícil tirar-ho endavant.  

La senyora Laia Pèlach em comentava sobre el carril bici de Nestlé: efectivament, és una 
mesura compensatòria per les obres que fa la fàbrica. És va fer un avanç d’un projecte 
bàsic en el qual vam poder determinar la quantia econòmica i la fàbrica Nestlé ens la va 
donar. Aquests diners els tenim a l’Ajuntament. Hi va haver una esllavissada allà on 
s’havia de fer i això ho ha fet endarrerir. I ara el tècnic que porta aquest tema està 
treballant en un altre que era més urgent, perquè aquest ja disposem dels diners i no té 
la continuïtat; per tant, n’estem prioritzant un altre. Però ho farem i disposem de la 
quantitat econòmica. 

El senyor Pere Albertí preguntava sobre el tema del quiosc i la resposta en la carta que 
se li va dir: recordar-li que el Pla de mobilitat contempla la mobilitat entre el que és la 
plaça de Catalunya, i aquí es considera que s’havia de fer i per això aprofitem per retirar 
aquest element per fer un itinerari més recte de comunicació entre la Rambla, pont de 
Pedra, plaça del Lleó i Pompeu Fabra, que ara sembla una mica un laberint, com es 
passa en allà. Hi ha un flux de persones molt important i és fer camins més rectes. Crec 
que ho he contestat tot. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. La senyora 
Maria Isabel Muradàs volia fer una apreciació també en el tema de mobilitat. I veig que 
me posen ulls rodons com plats, però els recordo que hi ha Iniciatives i Projectes. 
Senyora Muradàs… 

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Per completar la informació que donava el 
regidor Joan Alcalà a la regidora Costa: tant des de Mobilitat com des d’Educació, per 
exemple, hem enviat un correu a les escoles plantejant a veure quines escoles es volen 
afegir a fer activitats dins d’aquella setmana en el carrer, diguéssim, de referència de 
l’escola, perquè es miraria de fer un tall i de fer activitats al voltant, per exemple, de la 
Setmana de la Mobilitat. Per tant, a nivell d’Educació també, juntament amb Mobilitat, 
s’estan plantejant actuacions. 

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

Doncs, donaríem per acabat el Ple. El públic ha de desallotjar la sala de plens. 

Moltes gràcies. 

I dit això, quan són les dotze de la nit i vint-i-tres minuts s’aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 
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