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A la ciutat de Girona, a tretze juliol de dos mil quinze. 
 
A dos quarts de vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es 
reuneix  el  Ple  de  la  Corporació  per  celebrar  sessió  plenària  ordinària.  Presideix 
l'alcalde Carles Puigdemont i Casamajó i hi concorren els tinents i tinentes d'alcalde 
Isabel Muradàs i Vàzquez, Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Maria Àngels 
Planas  i  Crous,  Eduard  Berloso  i  Ferrer,  Joan  Alcalà  i  Quiñones  i  els  regidors  i 
regidores Carles Ribas i Gironès, Eva Palau i Gil, Cristòbal Sánchez i Torreblanca, M. 
Mercè Roca i Perich, Ricard Calvo i Pla, Pere Albertí i Serra, Martí Terés i Bonet, Laia  
Pèlach  Saget,  Lluc  Salellas  Vilar,  Ester  Costa  Fita,  Toni  Granados  Aguilera, 
Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal, Manuel 
Martín  Vertedor,  Juan  Maria  Castel  Sucarrat,  Míriam  Pujola  Romero  i  Concepció 
Veray Cama. 
 
Dóna fe de l’acte el secretari general en funcions, Lluís Pau Gratacós. També hi 
assisteix l’interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

El senyor alcalde pregunta si s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de 
data 29 de juny d’enguany, del qual s’ha tramès còpia a tots els membres del 
Consistori tot significant que abans d’aprovar l’acta, si hi hagués alguna esmena a fer 
la corregiríem, i si no, la donaríem per aprovada, la del dia 29 de juny. Entenc que no 
hi ha res a esmenar i per tant l’acta queda aprovada.  
I abans dels informes  de Presidència, els voldria fer saber, a la reunió de la Junta de 
Portaveus em va semblar que podíem llegir una declaració institucional sobre una 
problemàtica que ens havia arribat i que ens havia preocupat, però després de la 
resolució de què hem tingut coneixement, no hi ha motiu per llegir aquesta declaració. 
Però sí que voldríem fer un recordatori d’una situació que s’ha produït i que de 
moment està resolta. 
Com saben, hi ha hagut molts ajuntaments catalans que havien rebut ordres del 
Ministeri d’Hisenda per embargar ajuts socials a persones o a famílies amb pocs 
recursos pel fet de tenir deutes anteriors amb l’Administració pública. Bé, això ara ja 
no és així, hi ha una resolució dient que les ajudes públiques a col·lectius amb risc 
d’exclusió estaran exemptes de l’embargament. I, per tant, des d’aquest punt de vista 
nosaltres informarem tota la cadena dels treballadors socials, el Defensor del Ciutadà 
perquè estiguin amatents al que és l’ordre vigent que no és com era inicialment la 
intenció embargar aquelles ajudes socials a persones que tinguessin deutes, sinó, 
justament declarar-les inembargables. 
Estarem amatents per si hi hagués alguna inflexió en aquesta norma que ens sembli 
lesiva per als interessos de la gent, sobretot la que ho passa pitjor, però de moment 
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també hem d’assenyalar que aquesta inquietud ara ja no té el fonament que tenia 
abans de la celebració d’aquest Ple. 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Intervé el Sr. Alcalde, qui explica, els regidors que ja hi eren saben de què va, els que 
són nous potser no en tenen coneixement, però a l’inici d’aquest Ple m’agrada fer una 
referència, una pinzellada d’un informe –que vostès haurien de tenir, si no el tenen 
se’ls facilitarà, perquè segurament avui no se’ls ha facilitat, però abans de començar al 
Ple vostès l’haurien de tenir en còpia–, l’informe socioeconòmic que dóna compte en 
aquest plenari de les darreres dades socioeconòmiques de què tenim coneixement 
que afecten directament la ciutat de Girona i que són les que es publiquen oficialment. 
Portem fent-ho a l’anterior mandat, ens agradaria continuar-ho fent en aquest mandat, 
si no hi tenen inconvenient. I és perquè així tots prenguem consciència de quina és 
l’evolució de les dades que ens afecten des de la nostra gent. 
En concret, pel que fa a l’evolució del nombre d’aturats a la ciutat de Girona, podem 
observar una dràstica reducció amb relació a l’interanual i també al mes anterior; 
concretament, amb relació al mes anterior són 389 persones menys a les llistes de 
l’atur. Però sobretot el que cal assenyalar és que en el primer semestre el 
comportament de les dades és significatiu perquè estem parlant que en els primers sis 
mesos de l’any la reducció és de més de mil persones, 1.044. De fet, és la reducció 
més significativa des d’abans del 2006. Que la variació interanual també és la més 
destacada des d’abans de la crisi: estem parlant d’una reducció interanual de 764 
persones a juny, de juny del 2015 a juny del 14, que és superior a la que hi havia 
hagut al 2014 amb relació al 2013, que fins aleshores havia estat positiva, és a dir, hi 
havia hagut més increment de l’atur en el període. Les dades del primer quadrimestre i 
del segon trimestre van exactament en aquest sentit.  
I el que sí que voldria destacar és dues dades més que completen aquesta fotografia 
final: per un costat, l’evolució del nombre d’afiliats a la seguretat social: per segon any 
consecutiu augmenten, ens situem ja a una xifra superior, similar al 2006, 
lleugerament per sota del 2009 i del 2010, però ja per sobre del 2011, 2012, etcètera. 
És a dir, que hi ha una tendència clara a l’augment d’afiliats a la seguretat social. I 
finalment, el nombre de contractacions vigents registrades al mes de juny passat 
també ens donen una xifra digne de retenir: si el 2014 el nombre de contractes que 
s’havien signat al mes de juny era 3.745 a la ciutat de Girona, al mes de juny del 2015 
se n’han signat 5.177, que és la dada de contractes signats més alta de la sèrie que 
tenim comptada des d’abans, des de partir del 2006. 
Si agafem estrictament el primer semestre, és a dir, primers sis mesos de l’any, que ja 
és un període que dóna una dada prou consistent, també ens trobem amb la xifra més 
alta des del 2006: 24.340, que és superior als 19.398 d’ara fa un any i molt superior als 
que havíem registrat el 2009, 10, 11, 12 i 13, i també superior al 2008 i també al 2006. 
Només hi ha el 2007 també està lleugerament per sota de la xifra de contractes 
signats a la ciutat de Girona, contractes laborals, al primer semestre de l’any. 
Dit això, diem ara tots els peròs que hi ha en aquestes xifres: som conscients que no 
tenen res a veure ni els contractes que s’han signat ara ni els llocs de treball creats ni 
el que representa la disminució de l’atur perquè estem parlant sovint de feines amb 
contractes curts, contractes temporals, contractes que tenen una retribució inferior a la 
que seria desitjable. I, per tant, si bé és cert quer les xifres ens permeten assenyalar 
una tendència molt diferent, en cap cas podem dir que hem sortit de la precarietat o de 
la crisi o dels efectes que aquesta crisi té sobre la gent de Girona. Les dues coses són 
certes: tant és cert que, efectivament, no podem en absolut dir que hem acabat o que 
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estem a prop d’acabar amb els problemes que genera la crisi a la ciutat de Girona, 
però també és cert, tanmateix, que la tendència, amb aquestes xifres que ja són 
sensiblement diferents de les que manejàvem els darrers anys, ens permet parlar d’un 
canvi de tendència en el comportament de les dades socioeconòmiques de la ciutat de 
Girona. 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 
* Sentència núm. 298, de 17 d'abril de 2015, del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, que desestima el 
recurs  d’apel·lació  núm.  290/2014,  interposat  pel  recurrent  contra  la  
sentència núm.   214,   de   16   de   desembre   de   2013,   dictada   pel   Jutjat   
Contenciós Administratiu  núm.  3  de  Girona,  en  el  recurs  contenciós  
administratiu  núm. 518/2010,   interposat   contra   la   inactivitat   de   
l'Ajuntament   de   Girona   en   la resolució de l'expedient de responsabilitat 
patrimonial iniciat per Decret d'Alcaldia de 7 de gener de 2004, en motiu de la 
reclamació formulada per lesions i danys ocasionats per una col·lisió amb el 
ciclomotor contra una tanca situada a l'alçada del número 34 del carrer Santa 
Clara d'aquesta ciutat. La sentència imposa les costes  a  la  part  apel·lant  i  
l'import  de  la  reclamació  desestimada  s'eleva  a 33.157,44 €. 

 
* Sentència de 21 d'abril de 2015, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós 

Administratiu, Secció Cinquena, en virtut de la qual es declara que no hi ha lloc 
al recurs de cassació núm. 94/2013, interposat per l'Ajuntament de Girona, 
contra la sentència dictada en data 19 de setembre de 2012, per la Secció 
Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, per  la  que  es  va  estimar  el  recurs  contenciós  
administratiu  núm.  445/2004, interposat per l'associació recurrent contra la 
resolució de 14 de juny de 2004, del  Conseller  de  Política  Territorial  i  Obres  
Públiques  de  la  Generalitat  de Catalunya,  per  la  que  es  va  aprovar  el  
recurs  de  reposició  interposat  contra  la revisió del PGOU en el sector 
delimitat pel PEMU 03 l'Aurora. 

 
* Sentència núm. 503, de 7 de maig de 2015, del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya,  Sala  del  Contenciós  Administratiu,  Secció  Primera,  que  estima  
el recurs contenciós administratiu núm. 264/11, interposat per la societat 
recurrent contra l'ordenança fiscal de l'Ajuntament de Girona reguladora de la 
taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, 
per empreses que  prestin  serveis  de  telefonia  mòbil,  publicada  en  el  
Butlletí  Oficial  de  la Província  de  Girona  de  21  de  desembre  de  2010,  
que  s'anul·la  per  no  ser conforme a dret. 

 
* Sentència núm. 504, de 7 de maig de 2015, del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya,  Sala  del  Contenciós  Administratiu,  Secció  Primera,  que  estima  
el recurs contenciós administratiu núm. 324/11, interposat per la societat 
recurrent contra l'ordenança fiscal de l'Ajuntament de Girona reguladora de la 
taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, 
per empreses que  prestin  serveis  de  telefonia  mòbil,  publicada  en  el  
Butlletí  Oficial  de la Província  de  Girona  de  21  de  desembre  de  2010,  
que  s'anul·la  per  no  ser conforme a dret. 
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* Sentència núm. 100, d'11 de maig de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.1 de  Girona,  que  estima  parcialment  el  recurs  contenciós  
administratiu núm. 151/2014, interposat per la societat recurrent contra el 
Decret d'Alcaldia de data  19  de  febrer  de  2014,  pel  que  es  va  desestimar  
el  recurs  de  reposició interposat contra l'anterior Decret d'Alcaldia de data 4 
de desembre de 2013, pel que es varen aprovar les modificacions del contracte 
i el pressupost final de les obres  d'urbanització  del  carrer  Migdia,  Ultònia  i  
Pl.  Calvet  i  Rubalcaba  des  del carrer de la Creu fins l'avinguda Jaume I, 
declarant-lo nul i desestimant la resta de  les  pretensions  de  la  demanda,  en  
concret  que  se  li abonin les millores contractuals ofertades  atès  que 
implicaria enriquiment   injust  per  part  del contractista. 

 
* Sentència núm. 218, de 15 de maig de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 94/15, 
interposat pel recurrent contra el Decret d'Alcaldia de data 18 de desembre de 
2014,  pel  que  se  li  va  imposar  una  sanció  d'amonestació  en  resolució  de 
l'expedient  disciplinari  incoat,  per  la  comissió  d'una  falta  lleu  consistent  en  
la incorrecció cap als seus superiors, companys, subordinats o ciutadans 
tipificada en  l'article  50.a)  de  la  referida  Llei,  confirmant-la  íntegrament.  La  
sentència imposa les costes del procés a la part recurrent. 

 
* Sentència  de  10  de  juny  de  2015,  del  Tribunal  Suprem,  Sala  del  

Contenciós Administratiu,  Secció  Cinquena,  que  desestima  el  recurs  de  
cassació  núm. 3901/2014 i la reclamació de 2.154.955,39 €, interposat per la 
societat recurrent contra  les  Interlocutòries  de  dates  24  d'abril  de  2014  i  
16  de  juliol  de  2014, dictades  pel  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  
Catalunya,  en  execució  de  la sentència ferma dictada en el recurs 787/06, en 
virtut de les quals es va establir una indemnització de 541.643,61 €, a abonar 
solidàriament per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona. La 
sentència imposa les costes processals del recurs de cassació a la societat 
recurrent. 

 
* Sentència  núm.  124,  d'11  de  juny  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós  

Administratiu núm.  1  de  Girona,  que  estima  en  part  el  recurs  contenciós  
administratiu  núm. 90/2015, interposat pel recurrent contra la desestimació per 
silenci administratiu del  recurs  de  reposició  interposat  contra  la  resolució  
del  sergent  en  cap  de l'Oficina de Planificació de la Policia Municipal de 
Girona de 31 d'octubre de 2014 i  contra  les  desestimacions  per  silenci  
administratiu  dels  recursos  de  reposició interposats  contra  les  ordres  
generals  del  Servei  de  la  Policia  Municipal  de Girona de 2 de desembre de 
2014, d'assignació provisional d'agents i de 15 de desembre de 2014, 
d'assignació definitiva d'agents. 

 
* Sentència núm. 265, de 15 de juny de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm.  3  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
88/2015, interposat per la societat recurrent contra la desestimació del recurs de 
reposició  interposat  contra  la  sanció  imposada  per  infracció  de  
l'Ordenança Municipal   de   Circulació,   per   estacionar   un   vehicle   
destorbant   greument   la circulació  a  l'estació  d'autobusos,  el  dia  12  de  
març  de  2014.  La  sentència imposa les costes a la part recurrent. 
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* Interlocutòria núm. 83, de 15 de juny de 2015, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, en virtut de la 
qual  no  s'admet  el  recurs  d'apel·lació  interposat  per  la  recurrent  contra  la 
sentència   de   data   12   de   febrer   de   2015,   dictada   pel   Jutjat   
Contenciós Administratiu   núm.   3   de   Girona,   que   va   desestimar   el   
recurs   contenciós administratiu   núm.   82/2011,   interposat   contra   la   
desestimació   per   silenci administratiu  de  la  reclamació  de  responsabilitat  
patrimonial  formulada  per  les lesions  sofertes  en  motiu  de  la  caiguda  que  
va  patir  al  carrer  Santa  Clara  de Girona,  en  relliscar  quan  passava  per  la  
vorada  d'acer  que  hi  ha  en  aquest carrer. La reclamació desestimada 
s'elevava a la quantia de 20.689,60 €. 

 
* Sentència núm. 4054, de 19 de juny de 2015, del Tribunal Superior de Justícia 

de  Catalunya,  Sala  del  Social,  en  virtut  de  la  qual  es  desestima  el  
recurs  de suplicació núm. 2625/2015, interposat per la societat recurrent contra 
la sentència de data 20 de gener de 2015, dictada pel Jutjat Social núm. 3 en el 
procediment de demanda núm. 1123/2013, seguida en matèria de determinació 
de contingència. La sentència imposa les costes del procés a la societat actora. 

 
* Decret de l'Alcaldia de data 22 de maig de 2015 relatiu a adquisició per part 

de  l'Ajuntament  d'accions  a  CAIXABANK  SA  de  la  societat  Cementiri  
de Girona, SA. 
 
1.  L'adquisició  de  44  accions  del  soci  financer,  per  un  valor  nominal  total  
de 24.933,48€  (44  accions  a  un  valor  nominal  unitari  de  566,67€),  amb  
càrrec  a l'aplicació pressupostària 2015 100 92011 22614. 
2. Sol·licitar informe al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
3. Obrir un termini d'informació pública de 30 dies mitjançant la publicació dels 
edictes  en  el  BOP,  el  DOGC,  el  tauler  d'anuncis  de  l'Ajuntament  i  la  seu 
electrònica als efectes d'al·legacions i reclamacions. 
4. Facultar, tan àmpliament com pertoqui segons dret, a l'Alcalde President, Sr. 
Carles  Puigdemont  i  Casamajó,  i  subsidiàriament  a  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. 

 
* Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2015 relatiu al nomenament del Sr. 

Lluís Pau Gratacós, Secretari General de la Corporació en funcions. 
 
Primer.- Nomenar Secretari General de la Corporació, en funcions,   al Sr. Lluís 
Pau   Gratacós,   funcionari   d'admnistració   local   amb   habilitació   de   
caràcter nacional de Secretaria categoria superior. 
Els efectes del nomenament ho són a partir del dia 01 de juny de 2015 amb les 
diferències  retributives  corresponents,  i  fins  a  la  provisió  del  lloc  de  treball  
en qualsevol de les formes legalment previstes, de conformitat amb el que 
disposa l'article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i el RD 
1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
Segon.- Del present decret se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que 
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es celebri. 
 
* Nomenament del Sr. Enrique Urreta Alvarez, personal eventual. 
 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  el  
senyor Enrique Urreta Álvarez amb NIF 46352366Y, assessor del grup 
municipal de C's, assimilable al grup B (Nivell CD 21) tècnic de grau mig, amb 
una dedicació de 19 hores setmanals i una retribució íntegra mensual de 911,89 
€ , amb efectes del dia 01 de juliol de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  DOG,  i  
es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

 
* Nomenament del Sr. Narcís Sastre Fulcarà, personal eventual per ocupar 

el lloc de treball de Coordinador de Sostenibilitat.  
 

Nomenar el Sr. Narcís Sastre Fulcarà amb NIF 40348251H per ocupar el lloc de 
treball de Coordinador de Sostenibilitat, adscrit a l'Àrea d'Hisenda i 
Sostenibilitat, assimilable al grup A, amb un nivell de CD 28 i amb la 
consideració de personal eventual de confiança i assessorament especial, amb 
efectes del dia 07 de juliol de  2015,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  
articles  12  de  la  Llei  7/2007,  de  12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  
28 d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  
les retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-
cents noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es 
publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

 
* Nomenament del Sr. Albert Riera Pairó, personal eventual.  
 
  Nomenar  el  Sr.  Albert  Riera  Pairó  amb  NIF  40299998L  per  ocupar  el  

lloc  de treball de Coordinador Gerent, adscrit a l'Àrea d'Alcaldia, assimilable al 
grup A, amb un nivell de CD 30 i amb la consideració de personal eventual de 
confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 01 de juliol de 2015, 
d'acord amb el que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei  7/2007,  de  12  
d'abril,  l'article  53.1.i)  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  
28 d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  
les retribucions íntegres en còmput anual seran de setanta-dos mil noranta-un 
euros amb setze cèntims (72.091,16 €). 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es 
publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

 
* Nomenament del Sr. Jordi Moner Caner, personal eventual per ocupar el 

lloc de treball de coordinador de programes període 2015-2019. 
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Nomenar  el  Sr.  Jordi  Moner  Caner  amb  NIF  40303675Q  per  ocupar  el  
lloc  de treball de Coordinador de Programes, adscrit a l'Àrea d'Hisenda i 
Sostenibilitat, assimilable al grup A, amb un nivell de CD 28 i amb la 
consideració de personal eventual de confiança i assessorament especial, amb 
efectes del dia 01 de juliol de  2015,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  
articles  12  de  la  Llei  7/2007,  de  12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  
28 d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  
les retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-
cents noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €).  
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es 
publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

 
* Nomenament del Sr. Francesc López Fernández, cap de Gabinet de 

l’alcalde com a personal eventual, període 2015-2019. 
 

Nomenar el Sr. Francesc López Fernández amb NIF 40555843N per ocupar el 
lloc  de  treball  de  Cap  de  Gabinet  de  l'Alcalde,  adscrit  a  l'Àrea  d'Alcaldia, 
assimilable al grup A, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal 
eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 01 de juliol 
de  2015,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei  7/2007,  
de  12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 
9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  
28 d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  
les retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-
cents noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es 
publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

 
* Nomenament del Sr. Joaquim Oliva Sala, com a personal eventual. 
 

Nomenar al Sr. Joaquim Oliva Sala amb NIF 40434440A  per  ocupar  el  lloc de 
treball d'Assessor Jurídic, assimilat al grup A, nivell CD 28 i dedicacio 40 hores 
setmanals i  amb la consideració de  personal  eventual  de  confiança i 
assessorament especial, amb efectes del dia 30 de juny de 2015, d'acord amb el 
que disposen l'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
D'acord amb el que disposa l'article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril 
s'estableix que la jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions 
íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents  noranta-
quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  el  DOGC,  
i  es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

 
* Nomenament del Sr. Carles Ferreira Torres, personal eventual. 
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Nomenar personal eventual de confiança  o  assessorament  especial  al  
senyor Carles  Ferreira  Torres  amb  NIF  41555417Y,  assessor  del  grup  
municipal  de ERC, assimilable al grup B (Nivell CD 16) tècnic de grau mig, amb 
una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.799,78 € , 
amb efectes del dia 30 de juny de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació de la present resolució  en  el  BOP  i  en el DOGC, i 
es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

 
* Nomenament del Sr. Daniel Planas Vila, personal eventual.  
 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  el  
senyor Daniel Planas Vila amb NIF 77 916 217 Z, assessor del grup municipal 
de CIU, assimilable al grup D (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una 
dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27 € , amb 
efectes del dia 30 de juny de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  DOG,  i  
es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

 
* Nomenament del Sr. Biel de Montserrat Valls, personal eventual.  
 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  el  
senyor Biel  de  Montserrat  Valls  amb  NIF  40358915X,  assessor  del  grup  
municipal de CUP, assimilable al grup B (Nivell CD 21) tècnic de grau mig, amb 
una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.799,78 € , 
amb efectes del dia 30 de juny de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació de la present resolució  en  el  BOP  i  en  DOG,  i  es 
publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

 
* Nomenament de la Sra. Sònia Cebrián Torres, personal eventual. 
 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la 
senyora Sònia  Cebrián Torres amb NIF 40334603D, assessora del grup 
municipal de CIU, assimilable al grup B (Nivell CD 16) tècnica de grau mig, amb 
una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.799,78 € , 
amb efectes del dia 30 de juny de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  DOG,  i  
es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

 
* Nomenament del Sr. Francesc Xavier Ten Costa, personal eventual per 

ocupar el lloc de treball de Coordinador d’Arts Escèniques.  
 

Nomenar el Sr. Francesc Xavier Ten Costa amb NIF 38806512S per ocupar el 
lloc de treball de Coordinador d'Arts Escèniques, adscrit  a  l'Àrea  d'Alcaldia, 
assimilable al grup A, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal 
eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 25 d'agost 
de  2015,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei  7/2007,  
de  12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 
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9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  
28 d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  
les retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-
cents noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es 
publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

 
* Nomenament de la Sra. Maria Teresa Carpintero Campal, personal 

eventual. 
 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  
senyora Maria  Teresa  Carpintero  Campal  amb  NIF  43677398F,  assessora  
del  grup municipal de PPC, assimilable al grup D (Nivell CD 16) auxiliar 
administratiu, amb una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual 
de 1.305,27 € , amb efectes del dia 30 de juny de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  DOG,  i  
es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

 
* Nomenament de la Sra. Dolors Martín Sánchez, personal eventual. 
 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  
senyora Dolors  Martín  Sánchez  amb  NIF  44997200T,  assessora  del  grup  
municipal de CIU, assimilable al grup D (Nivell  CD  16)  auxiliar  administrativa,  
amb  una dedicació  de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  
1.305,27  €  ,  amb efectes del dia 30 de juny de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  DOG,  i  
es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

 
* Nomenament de la Sra. Georgina Andreu Mur, personal eventual, per 

ocupar el lloc de treball de Coordinadora de Promoció i Ocupació.  
 

Nomenar la Sra. Georgina Andreu Mur amb NIF 46781504X per ocupar el lloc 
de treball de Coordinadora de Promoció i Ocupació, adscrita a l'Àrea de 
Promoció i Ocupació, assimilable al grup A, amb un nivell de CD 28 i amb la 
consideració de personal eventual de confiança i assessorament especial, amb 
efectes del dia 15 de juliol de 2015, d'acord amb el que disposen els articles 12 
de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  
28 d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  
les retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-
cents noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es 
publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

 
* Nomenament de la Sra. Maria Clara Sánchez-Castro Bonfill, personal 
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eventual, per ocupar el lloc de treball de Coordinadora de Ciutadania.  
 

Nomenar  la  Sra.  Maria  Clara  Sánchez-Castro  Bonfill  amb  NIF  43629327Y  
per ocupar  el  lloc  de  treball  de  Coordinadora  de  Ciutadania,  adscrita  a  
l'Àrea  de Ciutadania, assimilable al grup A, amb un nivell de CD 28 i amb la 
consideració de personal eventual de confiança i assessorament especial, amb 
efectes del dia 13  de  juliol  de  2015,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  
articles  12  de  la  Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  
28 d'abril, s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  
les retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-
cents noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es 
publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

 
* Nomenament de la Sra. Aïna Subiñà Casals, personal eventual. 
 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la 
senyora Aïna Subiñà Casals amb NIF 38862090W, assessor del grup municipal 
de PPC, assimilable al grup B (Nivell CD 21) tècnic de grau mig, amb una 
dedicació de 19 hores setmanals i una retribució íntegra mensual de 911,89 € , 
amb efectes del dia 06 de juliol de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  DOG,  i  
es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

 
* Esmena del Decret d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, pel que es 

nomenava la Sra. Dolors Martín Sánchez, personal eventual.  
 

Esmenar el Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015 en el sentit que la Sra. 
Dolors Martín Sánchez amb NIF 44997200T, és nomenada personal eventual 
de confiança o assessorament com assessora del grup municipal d'ERC, 
assimilable al grup D (nivell CD 16) auxiliar administrativa, amb una dedicació 
de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27 € amb efectes del 
dia 30 de juny de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  el  DOG,  
i  es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, aprofito 
per fer una petició, per descomptat que estem d’acord que es continuï amb la dinàmica 
de presentar aquest informe en cada Ple; demanaríem que s’hi afegís, si és possible, 
l’estat d’execució del pressupost, que sap que en el mandat anterior nosaltres havíem 
demanat que se’ns anés enviant cada mes el tancament de l’execució del pressupost. 
Penso que seria bo que tots els grups municipals, doncs, el rebéssim juntament amb 
aquest informe socioeconòmic. 
Sobre els decrets, en aquest Ple tenim al davant tots els decrets de nomenaments de 
càrrecs de confiança d’aquest Ajuntament de Girona, i dues reflexions molt breus en la 
línia d’allò que també varem expressar en el Ple de cartipàs: un primer aspecte és que 
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ens semblen excessius, hi ha un creixement, i per tant, ens sembla que créixer en 
aquest model de càrrecs de confiança no és el més adequat en aquests moments per 
la implicació econòmica que té. Però no només per això, sinó perquè teníem 
l’oportunitat d’afegir –com varem dir– una transversalitat en aquest equip de govern 
integrant regidors escollits de manera democràtica per a l’acció directa, i s’ha optat per 
un model d’un govern amb minoria, però amb càrrecs que, evidentment, tindran un pes 
polític i prendran decisions de caire polític, però que no han estat escollits directament 
per la ciutadania. 
Per tant, aquest és un primer aspecte que volíem valorar sobre el nomenament, no 
tant de les persones que l’ocupen –evidentment, l’alcalde és qui té potestat per fer-ho i 
pot fer-ho ben legítimament, d’escollir les persones que han d’ocupar aquests càrrecs–
, però sí sobre el model escollit. 
I un segon aspecte: el nostre grup municipal, ja ho va dir en el seu programa, ens 
varem comprometre a un polític - un càrrec - un sou. Pensem que en aquests 
moments els sous han de ser austers i ajustats, dignes però ajustats a les 
circumstàncies econòmiques actuals. I demanaríem també des del nostre grup 
municipal que la resta de regidors tinguessin aquest mateix compromís.  
El primer aspecte és pel bé de la democràcia i de l’elecció directa dels càrrecs electes 
polítics, i el segon, perquè tant els partits més vells com els meus nous pensem que 
per donar resposta a la inquietud que hi ha entre la ciutadania sobre l’acumulació de 
sous i càrrecs seria bo per a tots nosaltres adoptéssim aquesta mena de 
compromisos.  
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, amb relació als decrets, al llistat de decrets, diguéssim, que s’han donat 
compte, hi ha un tema que diversos casos de policies a les quals, arran d’una prova 
psicotècnica se’ls ha retirat el permís d’armes. Llavors, en aquests casos, tenim una 
sèrie de preguntes amb relació a cada quan es fan aquestes proves per saber una 
mica, bé, això, quant de temps estan aquests policies que no han passat un 
psicotècnic. 
També, una mica quina tasca s’assigna ara a aquest agents que no poden tenir 
armes.  
Si se suspenen repetidament aquestes proves, què passa amb aquests agents? 
I, llavors, si es retira el permís per a qualsevol tipus d’arma o hi ha algun tipus d’arma 
que sí poden portar. I en aquest cas, quines són aquestes armes que sí poden portar o 
que es faciliten a aquests agents. 
Amb relació a aquest decret, diguéssim, del tema de les barraques de fires, només 
constatar que una vegada més, doncs, a la candidatura d’Unitat Popular se li ha vetat 
la possibilitat de tenir barraca de fires tot i ser una entitat consolidada i molt activa a la 
ciutat. 
Hi ha un altre tema que és el d’Eumes, que hem vist que, Eumes a la Marfà, que hem 
vist que s’han previst unes reformes i, llavors, voldríem saber si això va a càrrec tot de 
l’Ajuntament o si Eumes en paga una part. És una entitat privada que sí que se li 
cedeixen uns espais, però no sé fins a quin punt l’Ajuntament ha de costejar, unes 
reformes per a l’activitat d’aquesta entitat. 
També en relació al tema dels càrrecs de confiança, sí que més enllà de qüestionar el 
model sí que qüestionem, doncs, que els decrets de nomenament –hem anat a veure 
els expedients– no inclouen ni tan sols un currículum que acrediti una mica, la 
idoneïtat o l’experiència, el bagatge d’aquestes persones. Llavors, ens sembla que 
hagués estat bé també com a mínim, acreditar una mica la idoneïtat d’aquestes 
persones per ocupar aquests càrrecs. 



 

 
 

13

Volíem denunciar també que aquesta pràctica dels càrrecs de confiança serveixi per, 
en definitiva, recol·locar persones que són persones de partit. I tenim casos concrets,  
de persones, com la Clara Sánchez Castro, que ve de ser la mà dreta de la senyora 
Muradàs a la diputació, i ara, doncs, que se li ha acabat la feina allà, la recol·loquem 
aquí. Llavors, volíem denunciar una mica aquest cas o casos com aquests. 
Llavors, també amb relació al cementiri, simplement dir que celebrem, que es vagi 
augmentant la participació de l’Ajuntament; si això és una mica en via de la 
municipalització, doncs, felicitats. 
I, llavors, també volíem comentar que esperàvem veure entre aquests decrets alguna 
referència a l’activitat aquesta –porto el cartell perquè es vegi–, que és, bé, una 
activitat sobre cinema en la qual fins i tot, doncs, ja hi ha el logo de l’Ajuntament, i, 
llavors, esperàvem veure algun decret que fes referència, bé, al moment o al conveni o 
a l’acord de col·laboració al qual es va arribar amb aquesta entitat per saber una mica 
què ha passat amb això. I, llavors, bé, una mica preguntar també què ha passat, 
doncs, amb això.     
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, a veure, unes qüestions purament metodològiques: 
a l’apartat de decrets a donar compte a l’ordre del dia moltes d’aquestes qüestions no 
hi figuren, i per tant, formarien part, en tot cas, de l’apartat de precs o preguntes o de 
l’apartat de petició d’informació del Govern. 
  
Intervé la Sra. Pèlach, qui exposa, són amb relació a decrets concrets. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, per exemple, alguns d’ells no estan a l’apartat de 
l’ordre del dia, alguns decrets. Del que es dóna compte en el Ple és d’allò que la llei 
obliga a donar compte en el Ple, que no són, per sort dels que ens segueixen per 
Internet, tots els decrets de l’Ajuntament, perquè n’hi ha molts. Aleshores, dels que es 
dóna compte són dels que figuren a l’ordre del dia. 
Pel que fa al decret de la policia i al tema d’armes, nosaltres venim molt limitats per la 
Llei de protecció de dades, com es pot imaginar en casos d’aquest tipus, però, en tot 
cas, no tinc cap inconvenient que després en una reunió amb el regidor de seguretat 
puguin conèixer exactament allò que els preocupa, exactament per què s’han pres les 
decisions, quin nombre de persones afecta. Però, en qualsevol cas, sempre se 
segueix el protocol que marca la llei i per damunt de tot hi ha el que és el bon servei al 
ciutadà, del qual la policia n’és el primer garant i és el primer cos interessat que el 
servei sigui de la màxima qualitat i eficàcia. I, per tant, és normal que hi hagi sempre 
allò que els ciutadans reclamen, que són controls, proves periòdiques, actualitzacions, 
formació. La policia està en permanent formació. I, probablement és dels 
departaments –segur, vaja– d’una institució que més controls passa per raons òbvies. 
Per tant, pot passar que en algun moment determinat a algú un test psicotècnic doni 
un resultat diferent del que tenia quan se li va atorgar el permís d’armes. 
Però, en qualsevol cas, jo no li puc donar la relació, ni ho puc fer públicament, dels 
agents afectats, això forma part de la Llei de protecció de dades, però sí que allò que li 
ha preocupat a vostè i que és normal que es faci aquestes preguntes els ho podrà 
aclarir el regidor.  
Sobre la senyora Paneque, en primer lloc, l’estat d’execució, de fet, està publicat en 
temps real a la pàgina web. És tan senzill com anar a la pàgina web, entrar a l’apartat 
d’execució del pressupost i veuran l’evolució mes a mes del pressupost municipal 
capítol a capítol. Si volen els ho podem descarregar i imprimir-los-ho. Jo crec que no 
cal, sincerament, crec que ho tenen a disposició. 
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Enllaçant la seva pregunta amb la que formulava també la portaveu de CUP - Crida 
per Girona, en fi, assessors hi són a tots els governs; hi són en aquells que podrien 
passar per ser menys oberts i potser sobretot hi són en aquells governs a Catalunya 
que passen per ser els abanderats de la participació i la transparència, com és el de 
Barcelona. A tot arreu hi ha assessors. El que li garanteixo és que nosaltres no 
col·locarem a cap parella de ningú, ni cap familiar directe de ningú. El que farem serà 
les persones que coneixem, les persones que sabem que poden donar el resultat que 
esperem i no tenen –i s’equivoquen molt a esmentar algun nom– cap filiació política, 
sinó que busquem la seva eficàcia. I com que ja venim de quatre anys en què l’eficàcia 
ja es pot mesurar, i el ciutadà l’ha pogut mesurar, i jo estic absolutament convençut 
que aquest lleuger creixement del que són assessors de confiança del Govern –no 
confondre amb el total que té l’Ajuntament–, es podrà demostrar, en fi, que estan 
perfectament justificats.  
I, probablement, si en alguns havíem pressuposat la coneixença de tots vostès, que 
faltava alguna explicació sobre el seu currículum, no tindrem cap problema a donar-
los-el, perquè, efectivament, l’han de tenir. Bé, en tot cas, els posarem a la seva 
disposició.  
Sobre el tema de les barraques de fires, nosaltres no vetem a ningú, no es veta a 
ningú; hi ha un reglament que, diguem-ne, «prima» o privilegia les entitats netament 
gironines. I entenem que això passa per damunt dels partits polítics. Ja sé que a 
vostès potser no els agrada que són un partit polític, però és que ho són. Llavors, clar , 
tots els partits polítics fem un pas enrere en les barraques de fires en favor de les 
entitats de Girona que treballen directament sobre el territori de Girona, i ja sé que això 
potser pot afectar les nostres finances, però em sembla que és bo per al conjunt de la 
ciutat. Però, en tot cas, vetar la presència de ningú no s’ha vetat. 
El cas de l’Eumes ja li sabré respondre, ara mateix no tinc les dades aquí, per tant, no 
li podria improvisar una resposta que no tinc. 
Sobre el tema de nits de cine és veritat, en tot cas, al precs i preguntes en pot parlar i 
podem debatre sobre això, hi havia una proposta. Va haver-hi, jo mateix vaig formular 
una contraproposta, no ens varem posar d’acord, i, en tot cas, això no va en detriment 
que no tinguem ganes de fer aquesta activitat. Si no pot ser aquest any, l’any que ve, 
en un lloc en què casin bé els interessos que hi ha en joc aquí, de tothom: que presti 
un bon servei al ciutadà, que estigui en un indret que ens sembli que es adequat que 
es faci i que, a més a més, la ciutadania més propera no tingui cap inconvenient a fer-
ho.  
Però, en tot cas, si vol, després en els precs i preguntes en podem parlar a bastament, 
atès que aquest no és un decret d’aquells que s’hagin de donar compte en el Ple. 
 
4. CONVALIDACIONS 

* Declaració obres d’especial interés o utilitat municipal.  

 DECLARAR, d'acord amb l'article 103.2.a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, als efectes 
de l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres, que  les  obres  del  
carrer Bonaventura  Carreras  13  són  d'especial  interès  o  utilitat  municipal,  
segons  el previst en la pròpia ordenança fiscal. 

* Decret d’alcaldia de data 7 de juliol de 2015, relatiu a la correcció d’errades 
materials i omissions detectades en els acords adoptats en sessió plenària 
de 29 de juny de 2015 i decrets d’alcaldia de 25 de juny de 2015, 
assabentats en la mateixa sessió. 
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 Primer.- Corregir les errades materials i omissions detectades en els següents 

acords adoptats en sessió plenària de 29 de juny de 2015 i decrets de l'Alcaldia 
de dates 25 de juny de 2015 assabentats en la mateixa sessió plenària: Acords 
adoptats en sessió de 29 de juny de 2015: 

 
- Punt 4 de l'ordre del dia de la sessió. Expedient 2015009038- C.10.025.081. 
En l'apartat 5. PATRONATS I FUNDACIONS. Subapartat 5.4 ha de dir:   
"Fundació Joan Bruguera". 
 
En  l'apartat  7.  REPRESENTACIÓ  EN  CONSELLS  ESCOLARS.  Subapartat  
7.1 ha de dir:  
"Escola Migdia: Carles Ribas i Gironès.  
Escola Pericot: Isabel Muradàs i Vàzquez" 
 
Subapartat 7.2 ha de dir:  
"Institut Santiago Sobrequès: Carles Ribas i Gironès 

Institut Cartanyà: Carles Ribas i Gironès 

Subapartat 7.6 ha de dir: 

EE Font de l'Abella: M. Àngels Planas i Crous".  

Decrets de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015: 

- Decret de l'Alcaldia relatiu a nomenament de tinents d'alcalde. L'apartat Primer 
ha de dir: "5è tinent d'alcalde: Sr. Eduard Berloso i Ferrer 

6è tinent d'alcalde: Sr. Joan Alcalà i Quiñones" 
 
-  Decret  de  l'Alcaldia  relatiu  a  constitució  de  la  Junta  de  Govern  Local  i 
nomenament dels seus membres. L'apartat Segon, per ordre de col·locació, on 
diu: "Joan Alcalà Quiñones" ha de dir "Eduard Berloso Ferrer" i on diu "Eduard 
Berloso Ferrer" ha de dir "Joan Alcalà Quiñones". 
 
-  Decret  de  l'Alcaldia  relatiu  a  la  creació  de  les  àrees  d'organització,  
àmbit material  i  competencial  i  delegació  d'atribucions  competencials  als  
regidors  i regidores. L'apartat Segon ha de dir: 
 
3. ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS. 

"1. Llicències 
2. Oficina del Pla General Municipal 
3. Plans especials 
4. Oficina de Projectes 
5. Planejament, gestió i disciplina urbanística. 
6. Inspecció urbanística 
7. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) 
8. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA) 

 
6.  ÀREA  DE  SEGURETAT,  MOBILITAT  I  VIA  PÚBLICA.  Subapartat  
Mobilitat  i Via Pública. 
13. Estació d'autobusos. 
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17. Taula de Mobilitat". 
 
-  Decret  de  l'Alcaldia  relatiu  a  delegacions  funcionals  a  regidors.  En  la  
part expositiva ha de dir: "Aprovat   el   decret   de   creació   de   les   diferents   
àrees, així  com  les  delegacions  als regidors i regidores en data 25 de juny de 
2015 i de conformitat amb l'article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i 
l'article 8 de  la  Llei  26/2010  de  3  d'agost  de  Règim  jurídic  i  de  
procediment  de  les Administracions Públiques de Catalunya." 
 
L'apartat Segon, subapartat a) ha de quedar redactat de la següent manera: "a) 
Les resolucions dels expedients que es tramitin per part d'aquest Ajuntament a 
petició de tercers i que es refereixin a l'atorgament o denegació de llicències per 
ocupació  de  la  via  púbica  en  les  seves  diferents  modalitats,  i  en  la  
matèria objecte de la seva àrea de gestió." 
S'hi afegeix el següent apartat: 

Sisè.-  Les  delegacions  conferides  incorporen  així  mateix  la  contractació  de 
despeses que no superin els 1.000 € IVA inclòs, formalitzada mitjançant val de 
comanda el qual serà intervingut i comptabilitzat al pressupost corrent." 
 
- Decret de l'Alcaldia relatiu a la composició de la Mesa de Contractació. La part 
dispositiva ha de quedar redactada de la següent manera: 
 
"Primer.- La mesa de contractació com a òrgan de contractació per 
assistir  a  les licitacions que convoqui l'Ajuntament estarà formada per: 
President/a 
L'alcalde:  Sr.  Carles  Puigdemont  i  Casamajó/suplent:  tinents/es  d'alcalde  
per ordre establert per a les tinences d'Alcaldia. 
 
Vocals 
La tinenta d'alcalde d'Hisenda i Sostenibilitat: Maria Àngels Planas i Crous 
suplent: Eduard Berloso Ferrer 
 
El/la   tinenta   d'alcalde   o   regidor/a   de   l'àrea   corresponent,   en   funció   
de l'objecte  de contractació, o el/la cap d'àrea, o cap de servei. 
 
Un  regidor/a  de  cada  un  dels  grups  municipals  constituïts  en  la  
Corporació  i  a proposta de cada grup: 
 
CIU: 
Titular: Joan Alcalà Quiñones 
Suplent: Carles Ribas Gironès 
 
ERC-MES-AM: 
Titular: Maria Mercè Roca i Perich 
Suplent: Pere Albertí i Serra 
 
CUP-Crida per Girona:  
Titular: Laia Pèlach i Saget 
Suplent: Lluc Salellas i Vilar 
 
PSC-CP: 
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Titular:  Sílvia Paneque Sureda 
Suplent: Manuel Martín Vertedor 
 
C's: 
Titular: Juan Maria Castel Sucarrat 
Suplent: Míriam Pujola Romero 
 
PPC 
Titular: Concepció Veray Cama 
 
El secretari general de la Corporació o, en el seu cas, el vicesecretari o el lletrat 
que  exerceixi  les  funcions  de  secretari  accidental  o  altre  lletrat  dels  
serveis jurídics. L'interventor de la Corporació o, en el seu cas, la 
viceinterventora o un funcionari de serveis econòmics. 
 
Secretari/a 
El/la  funcionari/a  que  es  designi  per  l'Alcaldia,  a  proposta  de  la  Regidora 
d'Hisenda i Sostenibilitat. 
 
Segon.-  L'esmentada  composició  es  podrà  ampliar  quan  la  matèria  
específica objecte de contractació ho requereixi i potestativament es podrà 
incorporar a la Mesa el Defensor de la Ciutadania quan se'l requereixi." 
 
Segon.-  El  present  decret  serà  ratificat  en  la  primera  sessió  plenària  que    
se celebri. 

 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, en 
resposta de l’estat d’execució del pressupost, perquè aquesta discussió l’hem tingut 
diverses vegades, fins i tot amb la regidora: el format que hi ha a la pàgina web no és 
el que hem estat demanant aquests quatre últims anys; el demanem amb 
modificacions de crèdit.  
No tinc cap inconvenient que sigui aquest el que aparegui al web i que, per tant, no 
només me’l pugui descarregar jo mateixa, els nostres regidors, sinó qualsevol ciutadà. 
Per qualsevol de les fórmules ens és adequada, el que busquem és tenir la informació 
total. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, mirarem que l’execució pressupostària reflecteixi si 
hi ha alguna cosa que no és exactament allò perquè hi ha hagut modificacions 
pressupostàries, que quedi clar, perquè la voluntat nostra quan varem obrir aquesta 
pàgina web va ser, precisament, que el ciutadà pogués fer un clic, veiés exactament 
partida a partida què estava previst i quin grau d’execució percentual hi havia d’aquell 
pressupost. Per tant, si hi ha alguna modificació, efectivament, la incorporarem. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal CUP-Crida per Girona, qui exposa, 
només en el 4.2 nosaltres ens abstindrem per denunciar també una mica, les presses 
amb què es va fer tot això. El fet que nosaltres vinguéssim aquí al Ple sense saber ben 
bé què anàvem a votar. És amb relació al tema del cartipàs i totes les modificacions 
que hi han hagut. I, llavors, bé, volem abstenir-nos una mica per denunciar aquest fet, 
que ens sembla, com va anar tot el procés i els canvis continus que hi van haver i que 
ara encara haguem de votar fins a deu modificacions del que es va portar a Ple, 
doncs, volíem denunciar-ho. 
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Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, que en queda constància i sotmeses les 
convalidacions a votació s’aprova per vint-i-un vots a favor dels grups municipals de 
CiU, ERC-MES-AM, PSC-CP, C’s i el PPC i quatre abstencions del grup municipal de 
la CUP-Crida per Girona. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I ACTIVITATS 

5. Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  del  Pla  Especial  del  Barri 
Vell en l'àmbit del Pla Especial de la Unitat d'Actuació del Pou Rodó. 
 
La  Junta  de  Govern  Local,  en  sessió  del  dia  13  de  març  de  2015,  va  adoptar 
acord de suspendre la tramitació dels instruments de planejament i de gestió, així com 
l'atorgament de llicències d'obres i d'activitats, a l'empara del que disposa l'article 73 
del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, als efectes de tramitar la 
modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell en l'àmbit del Pla Especial de la 
Unitat d'Actuació del Pou Rodó. 
Així  mateix,  es  va  acordar,  simultàniament,  l'aprovació  inicial  de  l'esmentada 
modificació, sotmetent-se l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, 
mitjançant  edictes  publicats  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
núm.  6840,  de  27  de  març  de  2015;  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Girona núm. 63, del dia 1 d'abril de 2015; i en el Diari de Girona, també del dia 1 d'abril  
de  2015,  sense  que,  en  el  seu  decurs,  s'hagi  presentat  cap  escrit d'al·legacions. 
 
Vist  l'anterior,  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme  i  Activitats  proposa  al  Ple 
l'adopció del següent acord: 
 
APROVAR provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell en 
l'àmbit del Pla Especial de la Unitat d'Actuació del Pou Rodó, de conformitat amb el 
que disposa l'article 96, en relació amb l'article 85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; i donar-ne trasllat a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona, de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, si s'escau. 
  
Presenta la proposta la Sra. Marta Madrenas i Mir, regidora delegada d’Urbanisme i 
Activitats, qui exposa, ara ja fa vint anys, de fet, vint anys justos, perquè el text refós 
es va aprovar el 13 de juliol del 95, que es va modificar el Pla especial del Barri Vell 
amb la unitat d’actuació del Pou Rodó.  
Es va motivar en aquell moment, la modificació d’aquesta unitat d’actuació, per 
permetre en aquest àmbit la renovació del teixit urbanístic existent, preveient, entre 
d’altres actuacions, doncs, dotar d’aparcaments aquesta àrea. 
Es preveia que aquest aparcament estigués format per dues plantes soterrànies, amb 
un total de 116 places d’aparcament, però que finalment, temps enrere, l’anterior 
Govern, doncs, per no assumir riscos tècnics va decidir que no hi hagués les dues 
plantes i, per tant, només se’n va construir una, i va passar de cent setze places 
d’aparcament a quaranta, la qual no era la xifra que en el seu moment es va 
considerar òptima quan es va pensar o definir, doncs, aquella unitat d’actuació. 
Actualment, aquest Pla especial de la unitat d’actuació del Pou Rodó està quasi 
plenament executat, però queden un parell de finques en estat pràcticament ruïnós, 
concretament dues, que donen en aquesta plaça del Pou Rodó. 
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De fet, l’objectiu d’aquesta modificació, de la modificació que proposem té a veure 
amb els mateixos fonaments motivadors que es van utilitzar o emprats l’any 95, és a 
dir, la renovació total ja homogènia de tot el teixit urbanístic existent mitjançant, entre 
altres actuacions que es van dur a terme, la dotació d’una miqueta més d’aparcament. 
Per tant, per tal de fomentar la rehabilitació, aquesta rehabilitació cohesionadora d’ús 
residencial al Barri Vell i, concretament, per finalitzar aquest procés d’homogeneïtzació 
i de renovació integral de la plaça del Pou Rodó que es va iniciar el 95 i que ha quedat 
aturada en aquestes dues finques, doncs, amb la modificació que proposem es pretén 
admetre, en definitiva, la planta baixa únicament a l’ús d’aparcament per a residents, 
per tant, per habitants del mateix Barri Vell, sempre que només es tracti en aquells 
edificis que siguin objecte d’una gran rehabilitació. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, 
simplement per anunciar l’abstenció del meu grup en aquest punt. Aquest matí ja li he 
traslladat a la regidora que atès, que és una aprovació provisional i que nosaltres 
tenim alguns dubtes de si això pot crear algun precedent amb relació a altres 
actuacions en altres zones de la ciutat, preferim, fer una abstenció i anar seguint i 
estar amatents a l’evolució que faci aquest expedient i si finalment se’ns esvaeixen 
tots els dubtes, doncs, donar-hi suport al final de la tramitació. 
 
Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal C’s, qui exposa, en aquest punt 
nosaltres anunciar el nostre vot favorable. Des del nostre grup entenem també i ha 
quedat, crec que manca recordar que una d’aquestes finques també podria haver 
tingut una accessibilitat per Rei Martí, cosa que és inviable per la tipologia del carrer. 
Per això estem donant aquesta accessibilitat en aquests baixos per a la rehabilitació i 
l’adequació. Estem parlant del Pou Rodó, una zona sensible dintre l’àmbit de l’oci 
nocturn, el tenim delimitat. Entenem que ha de quedar totalment adequada, aquesta 
zona, i per això, el nostre vot favorable en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Martín, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, comentar que 
hem assistit a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Activitats i hem consultat 
l’expedient que permet aquest accés rodat i l’ús d’aparcament a les plantes baixes 
dels edificis residencials, tal com ha comentat la nostra regidora. En concret, hem 
identificat aquestes dues parcel·les que estan sense rehabilitar. 
La plaça del Pou Rodó té una sèrie de característiques específiques: té una continuïtat 
clara amb el Barri Vell, té accessos i tot l’entorn té les característiques de ser per a 
vianants i sense trànsit rodat, la plaça té diferents usos per ser de trobada, el conjunt 
dels edificis de la plaça estan rehabilitats, exceptuant aquests dos.  
Cal dir que el nostre grup municipal està a favor de polítiques que fomentin la 
rehabilitació i la regeneració del teixit urbà. Es va iniciar fa ja unes quantes dècades un 
procés d’apartar el trànsit de motor del Barri Vell, crec que és una conseqüència de 
tots que facilita espais per a la convivència dels veïns i veïnes i també l’activitat 
econòmica al centre. 
Els resultats obtinguts fins avui són satisfactoris tant per als residents, els comerciants 
i per a Girona. Nosaltres proposem ampliar per als vianants, ampliar les zones per a 
vianants i no reduir-les, desenvolupar actuacions urbanes d’interès públic i no privat.  
Som conseqüents de la necessitat d’aparcament al Barri Vell i pensem que aquesta 
modificació puntual no és una solució: obliga a modificar la plaça, els seus paviments, 
les circulacions interiors, la distribució dels espais, el control per permetre l’accés 
d’aquests nous vehicles pel mig de la plaça cap als seus habitatges. 
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Com ja us podeu imaginar, i per acabar, el vot del nostre grup municipal serà contrari a 
aquesta modificació. 
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, la senyora Madrenas en la seva intervenció ha plantejat aquesta proposta 
com una mena de solució al problema de l’aparcament al Barri Vell. Ha vingut a dir: 
«Home, s’havien previst molts d’aparcaments en el seu moment, no van ser tants, ara 
nosaltres proposem una proposta que va per revertir això.» Crec que la proposta, 
sincerament, no va en aquesta línia o jo no l’he sabut interpretar bé.  
Crec que la proposta –i nosaltres, diguéssim, ja avanço que hi votarem contràriament 
també– és una proposta que ens preocupa que creï un precedent, un precedent que 
no sabem –com també deia la senyora Veray– per on pot anar, què pot suposar per a 
un futur, quina discrecionalitat acabarem aplicant al conjunt del Barri Vell per aquesta 
situació d’avantatge per a aquestes dues finques i els seus propietaris. 
I una mica també en la línia del que deia el company, del Partit Socialista de 
Catalunya, nosaltres també estem per un model, que crec que el Barri Vell s’ha anat 
fent a poc a poc, de vianants, de prioritzar, doncs, l’ús de la ciutadania d’anar a peu i 
també ens agradaria la bicicleta, encara que ja s’ha vist que això és més complicat en 
els últims dies. I creiem que propostes com aquesta van en un sentit contrari i van 
contra un model del que ens agradaria a nosaltres que fos el Barri Vell. 
Estem molt d’acord que hi ha un problema, i així ens ho han transmès, els veïns, 
d’aparcament. Això és un problema que existeix al Barri Vell. També és cert que en 
aquella zona, hi ha una zona, és, diguéssim, ja sigui per la plaça Sant Pere i els seus 
voltants, que sí que hi ha un accés d’aparcament millor que en altres zones del barri. 
I, en tot cas, també volíem fer-li una última pregunta, doncs, a la senyora Madrenas, 
que seria: nosaltres hem consultat també l’expedient i no ens va quedar clar el dia de 
la comissió quina garantia exacta tenim d’aquesta rehabilitació que passi si fem 
aquesta modificació. És a dir, perquè jo a l’expedient no he sabut trobar ni una 
garantia, diguéssim, de cap tipus que ens digui que segur que passarà això que vostès 
diuen que passarà si fem aquesta modificació. 
Per tot plegat, ens hi oposarem en la votació. 
 
Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES-AM, qui manifesta, en el 
nostre cas, el nostre grup, estima un dels motius que s’ha argumentat que és el de la 
rehabilitació al·legant, un dels motius que és la seguretat, en aquest cas, a nosaltres 
ens sembla que aquest punt no és suficient, creiem que aquesta és una responsabilitat 
del propietari i, per tant, que la solució que es proposa per afavorir la rehabilitació, de 
fet, hauria de ser ja una responsabilitat dels propietaris actuals. I, per tant, en aquest 
cas ens genera dubtes. 
D’altra banda, també creiem que aquesta modificació puntual és oferir una solució 
particular per a aquests propietaris directament afectats, i ens sembla que l’ideal en 
general seria que les solucions fossin de caràcter més general. I, per tant, doncs, que 
seria oportú oferir una solució equitativa a tota la unitat d’actuació del Pou Rodó que 
no pogués generar sobretot cap greuge tant en l’actualitat com en un futur possible, en 
què els baixos que actualment estan ocupats per activitat poguessin deixar-ho d’estar. 
I, per tant, aquest tipus de solucions particulars no les acabem de veure massa clares,  
Dit això, pel que fa a la proposta que es fa arribar de permetre aquests aparcaments 
en els baixos afectats, no és que ens sembli del tot malament. És veritat que la 
rehabilitació dels edificis és necessària i sobretot que es pugui afavorir que s’ocupi per 
veïns del Barri Vell i no per altre tipus d’activitats, com podrien ser apartaments 
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turístics, tot i que no tenim res en contra dels apartaments turístics, però creiem que 
cal propiciar que l’ocupació sigui per part de veïns. 
Dit això, bé, nosaltres optarem per l’abstenció. Però voldria aprofitar per fer una 
consideració que crec que es podria repetir en els altres punts de l’àmbit urbanístic, 
perquè creiem recordar que en l’anterior mandat qui era llavors el regidor d’Urbanisme 
es va comprometre amb la resta de grups a posar la informació dels punts sotmesos a 
aprovació a la seva disposició amb un mes d’antelació. Creiem sincerament que 
aquest és el període mínim per tal que els qui ostentem la representació ciutadana 
puguem analitzar amb profunditat i amb l’assessorament dels experts corresponents i 
així ens puguem generar una opinió més fonamentada que la que hem tingut temps de 
fer en aquest cas. Per tant, agrairíem que fos aquest el període mínim.  
I, tanmateix, també demanaríem –i també això seria aplicable en els altres casos–, 
doncs, que a part de disposar d’aquesta prerrogativa, que es modifiqui el procediment 
actual d’accés a la informació pública. És a dir, ens sembla que és una mica arcaic, 
per dir-ho així, haver d’anar a consultar els expedients en persona i en aquestes 
condicions que se’ns ofereix, quan creiem que l’ideal seria poder disposar d’aquesta 
informació de forma digitalitzada per tal que nosaltres la poguéssim compartir, doncs, 
evidentment, amb el nostre grup i, per tant, poder-la valorar, analitzar i fer-ne, per tant, 
un posicionament més adequat. D’aquesta manera avui i en aquest punt, ens veiem 
en l’obligació d’abstenir-nos.  
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui exposa, només fer dues o tres aportacions: en primer 
lloc, agrair a tots aquests grups municipals que permeten l’aprovació d’aquest punt de 
l’ordre del dia. En segon lloc, en absolut l’objectiu final d’aquesta modificació és crear 
més pàrquings, no era aquest. Jo crec que he explicat bé que es tracta de fomentar la 
rehabilitació, d’habitar finques que estan creant perill per a la seguretat. Evidentment, 
ha de respondre el propietari, però també si se’ls pot oferir una opció per a la 
rehabilitació i per arribar al final d’aquella renovació que es va iniciar ja el 95 i amb 
criteris correctes, doncs, acabar-la. Per tant, no era la finalitat aconseguir dues places 
d’aparcaments, que són les que s’aconseguiran. 
I, per últim, lamentar, al senyor Terés, en definitiva, a tots els grups, és cert que he 
anat amb molt poca antelació, era el meu primer Ple i, per tant, la meva primera 
comissió informativa en aquests temes. Els garanteixo que això no passarà més i que 
podrem parlar molt abans, tots aquests temes. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per dotze vots 
a favor del grups municipals de CiU i C’s, vuit vots en contra dels grups municipals de 
CUP-Crida per Girona, PSC-CP i cinc abstencions dels grups municipals ERC-MES-
AM i el PPC.    
 
6.   Verificar el text refós de la modificació puntual del TR del PGOU núm. 51 - PA 
89 L'Aurora, que incorpora les prescripcions imposades per acord de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 2 de juny de 2015. 
 
La  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Girona,  en  sessió  del  dia  2  de  juny  de 
2015, va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Text refós del 
PGOU  de  Girona  núm.  51  -  PA  89  l'Aurora,  supeditant-ne  la  publicació  a  la 
presentació  d'un  text  refós,  que  incorporés  les  prescripcions  imposades  en  el 
propi acord. 
D'acord amb l'anterior, els serveis tècnics municipals han procedit a la redacció del 
corresponent text refós. 
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Vist  l'anterior,  la  Comissió  Informativa  d'Urbanisme  i  Activitats  proposa  al  Ple 
l'adopció del següent acord: 
Verificar el text refós de la modificació puntual del TR del PGOU núm. 51 - PA 89 
L'Aurora,  que  incorpora  les  prescripcions  imposades  per  acord  de  la  Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 2 de juny de 2015, i donar-ne trasllat a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la 
seva publicació i executivitat de la mateixa. 
 
Presenta la proposta la Sra. Madrenas, regidora delegada d’Urbanisme i Activitats, qui 
exposa, de fet, es tracta d’una moció bastant de tràmit, de fet, es tracta de donar 
compliment al darrer tràmit exigit per la mateixa Comissió d’Urbanisme, en el sentit de 
verificar el text refós per validar jurídicament la modificació, que ja va ser àmpliament 
debatuda en el Ple i que va ser aprovada ja fa molt temps. 
Per tant, ja està aprovada aquesta modificació definitivament i només està supeditada, 
la publicació i, per tant, la seva vigència, a aquesta verificació del text refós, que és el 
que se porta avui a aprovació. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, 
simplement, com deia la senyora Madrenas, crec que aquest ha sigut un dels grans 
debats que varem tenir a la legislatura passada i que, a més, crec que va començar 
amb veus molt crítiques en tot allò que tenia a veure amb l’Aurora i que es plantejava i 
que va acabar, doncs, amb una ampli consens en aquest plenari. 
Avui crec que és la primera vegada dels últims quatre anys que portem o sotmetem a 
votació una cosa que té a veure amb l’Aurora i no hi ha un regidor que ens diu que ell 
s’absentarà del Ple perquè no votava aquests punts, que era el senyor Bonaventura, 
de Reagrupament, el qual, doncs, ja cada vegada que ho teníem al Ple ja tots rèiem 
perquè ja esperàvem que ell ens digués que sortia del Ple. I ho dic com a anècdota 
perquè, efectivament, en varem parlar molt i en varem debatre molt. 
I, per tant, jo tinc el convenciment i l’esperança, doncs, que aquesta sigui una votació 
avui que també tingui un ampli consens, perquè crec que demostra i és un exemple de 
la manera de treballar amb relació, doncs, en aquesta legislatura passada, i que 
nosaltres esperem que continuï en la legislatura que ara comencem, que quan hi ha 
dubtes, quan es demana en un plenari més temps per revisar expedients, més temps 
per estudiar i fins i tot més temps perquè se’ns ensenyi i se’ns expliqui in situ allò que 
se’ns vol o se’ns demana que votem en un plenari, doncs, es pugui fer. Que és, en 
aquest cas, tot el que té a veure amb la tramitació de l’Aurora, d’aquest Pla de 
l’Aurora, que és el que varem fer.  
I, per tant, en aquest sentit, nosaltres, reafirmar-nos en el nostre vot positiu i afirmatiu 
en aquest punt, que –com deia la senyora Madrenas– és l’últim, és el darrer tràmit i, 
per tant, esperem que tiri endavant i que un cop estigui aprovat definitivament ja pugui 
ser una realitat tot allò que cal fer en aquesta zona. 

Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal del C’S, qui exposa, nosaltres 
anunciem també el nostre vot favorable a aquest punt, afegint que aquest futur de què 
parlem ha de venir donat aquest canal que ens ve i travessa fins a Pont Major, poder 
donar-li una visió i poder començar a treballar amb una visió com la que hem fet amb 
el riu dels Galligants. El que hem fet, aquella actuació que s’ha fet a l’altra banda  de 
llera de la carretera, diguem-ne, amb aquell passeig, aquella adequació, que tots els 
veïns també de Pont Major, de Pedret i de Girona puguin gaudir d’aquest sector un 
cop ja passat aquest tret i aquest punt de l’ordre del dia. 
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Intervé el Sr. Martín, regidor del grup municipal del PSC-CP qui exposa, el nostre grup 
municipal amb relació a aquesta modificació puntual durant la Comissió Informativa 
d’Urbanisme i Activitats se’ns va dir que les cessions obligatòries dels propietaris de la 
unitat d’actuació en lloc d’entregar la nau per convertir-la en un museu, en el museu de 
la indústria, s’abonaria el cost de la compra d’un passeig fluvial entre l’Aurora fins 
passat el poliesportiu de la Devesa. D’aquesta manera, s’ampliaria l’anella verda i 
s’integraria el riu dins de la trama urbana. Però a l’expedient no hem pogut comprovar 
que s’hagi tramitat la compra d’aquest passeig amb tots els propietaris involucrats ni 
tampoc hi ha estipulada cap garantia que aquest objectiu, que compartim, sigui 
possible de manera segura.  
Per aquestes prudències, tot i que compartim que l’avenç de l’anella verda és una 
bona notícia, el nostre vot serà l’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, nosaltres celebrem que finalment, doncs, aquest punt sigui avui l’últim tràmit, 
diguéssim, per aprovar el que és aquesta modificació. 
Nosaltres som conscients que hem tardat molts anys a aconseguir, doncs, un projecte 
com aquest amb el consens de totes les parts implicades. Nosaltres voldríem 
destacar, en aquest sentit, la tasca de l’Associació de Naturalistes de Girona, que han 
treballat molt perquè el projecte fos un projecte que fos d’acord amb l’entorn natural 
que tenim a la ciutat i que volem potenciar. I en aquest sentit, doncs, els voldríem 
agrair avui des d’aquí tota la feina que han fet per a aquest projecte i per a la resta de 
la ciutat. 
I també, doncs, creiem que aquest és un projecte –com ja hem dit reiteradament– que 
és una bona solució per al barri, per a Pont Major, per a Pedret, i que ens ajudarà a 
anar desenvolupant aquesta anella verda que volem per a la ciutat. 
Per tot això, votarem a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES-AM, qui exposa, en relació 
a la modificació puntual que es dona compte del projecte de l’Aurora entenem això 
mateix, que després de tants anys de tràmits, litigis, la solució final ha estat 
consensuada i pactada entre l’Ajuntament, els propietaris i l’Associació Naturalistes de 
Girona. Per aquest motiu, però no pas perquè en aquest cas haguem pogut disposar 
també de tota la informació en la forma que expressàvem en l’anterior punt, el nostre 
sentit de vot serà favorable. 
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui exposa, només aclarir el dubte únic que ha plantejat el 
regidor Martín en el sentit que ja des de la primera instància, del 2012, per part de 
l’únic propietari del canal, aquest canal d’en Casas, que va fins a la resclosa, accepta 
el que suposa el recurs hidrogràfic, ja ell insistentment ha anat oferint la possibilitat 
que se compensi l’increment aquest del valor, que és un import petit, que es produeix 
pel canvi d’ús com pel tema de les zones verdes, que se canviï per aquesta cessió 
d’aquest canal. 
És més, el divendres mateix va presentar una altra instància per assegurar que si això 
arribava a bon termini, doncs, evidentment, s’obligava a realitzar aquest canvi. Per 
tant, està perfectament assegurat. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-un 
vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES-AM, CUP-Crida per Girona, C’s, 
PPC i quatre abstencions del grup municipal del PSC-CP. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 
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18. Estimar en part les al·legacions presentades durant el termini d'informació 
pública i aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU 
de Girona núm. 59 per a la supressió del PMU 13 Ctra. Barcelona i delimitació 
dels Polígons PAU 116 (Ctra. Barcelona - Avellaneda - Clínica) i PAU 117 (C/ 
Barcelona - nord). 
 
El  Ple  de  l'Ajuntament,  en  sessió  celebrada  en  data  9  de  març  de  2015,  va 
adoptar  acord  d'aprovar  inicialment,  per  segona  vegada,  la  modificació  puntual 
del TR del PGOU núm. 59, supressió del PMU 13 C/ Barcelona i delimitació dels PAU 
116 (C/ Barcelona - Avellaneda - Clínica), i PAU 117 (C/ Barcelona - nord). 
L'expedient  fou  sotmès  a  informació  pública,  pel  termini  d'un  mes,  mitjançant 
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 57, de 24 de 
març de 2015; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6835, del dia 20 
de març de 2015; i en el Diari de Girona del dia 25 de març de 2015. 
Simultàniament es varen sol·licitar els preceptius informes a la Direcció General 
d'Aviació  Civil,  que  fou  emès  en  sentit  favorable;  i  al  Ministeri  de  Foment, 
Direcció  General  de  Ferrocarrils,  així  com  a  l'Administrador  d'Infraestructures 
Ferroviàries (ADIF), els quals no han estat rebuts encara, no obstant cal dir que 
l'ordenació dels polígons compleix amb les prescripcions de l'informe del Ministeri de  
Fomento  del  dia  23  d'abril  de  2015,  i  els  mateixos  seran  degudament 
incorporats a l'expedient en el seu moment. 
Així  mateix,  es  va  sol·licitar  també  el  preceptiu  informe  a  l'Oficina  Territorial 
d'Acció i Avaluació Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, el qual reitera el contingut de l'emès anteriorment, amb les  
mateixes  prescripcions  a  tenir  en  compte  en  el  moment  de  l'execució  del 
planejament. 
L'acord plenari del dia 9 de març de 2015 es va notificar individualment a tots els 
propietaris inclosos en l'àmbit d'aquesta actuació urbanística. 
Durant  el  termini  d'al·legacions  s'ha  personat  a  l'expedient  l'entitat  mercantil 
Promotora  de  Estudios  del  Ocio,  SA  (re  20150200192);  Repsol,  Comercial  de 
Productos  Petrolíferos,  SA  (re  2015020235  -  2015021416);  Caixabank,  SA,  en 
nom propi i de Sociedad de Gestión de Activos procedents de la Reestructuración 
bancaria, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA i del Banco Popular  Español,  SA  
(re  2015021086  i  2015023675)  i  Desarrollos  Inmobiliarios Fluvià, SL, representada 
pels Srs. Pedro Izquierdo i Pablo Ruiz (re 2015024127); i finalment, la Direcció 
General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (re 2015017705). 
Les al·legacions han estat degudament estudiades i informades, tal i com consta en  
l'informe  que  obra  a  l'expedient,  emès  pels  assessors  tècnics  i  jurídics externs, 
consensuades, així mateix, pels serveis tècnics i jurídics del departament d'urbanisme 
i activitats, i que motiven les modificacions del projecte que  es  porta  a  aprovació  
provisional,  sense  que  l'estimació  parcial  de  les mateixes, suposi Canvis  
substancials,  en  el  sentit  que  disposa  l'article  112  del Decret  305/2006,  de  18  
de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei d'urbanisme, al no afectar-se ni 
el model d'ordenació del territori, ni tampoc nous criteris respecte a la classificació del 
sòl. 
Dels  anteriors  informes  se'n  donarà  trasllat  als  al·legants,  en  la  seva  part 
necessària. 
 
Per tot l'anterior, i prèvia declaració d'urgència, l'Alcalde proposa al Ple l'adopció del 
següent acord: 
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Primer.-   ESTIMAR   en   part   les   al·legacions   presentades   durant   el   termini 
d'informació  pública,  presentades  per  Promotora  de  Estudios  del  Ocio,  SA; 
Repsol, Comercial de Productos Petrolíferos, SA; Caixabank, SA, en nom propi i de 
Sociedad de Gestión de Activos procedents de la Reestructuración bancaria, del  
Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria,  SA  i  del  Banco  Popular  Español,  SA;  i 
Desarrollos  Inmobiliarios  Fluvià,  SL,  representada  pels  Srs.  Pedro  Izquierdo  i 
Pablo  Ruiz;  i  la  Direcció  General  de  Patrimoni  de  la  Generalitat  de  Catalunya, 
d'acord amb els informes tècnics i jurídics que consten a l'expedient, que motiven el  
present  acord,  del  que  se'n  donarà  trasllat  als  al·legants  en  la  seva  part 
necessària. 
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU de 
Girona núm. 59 per a la supressió del PMU 13 Ctra. Barcelona i delimitació dels  
Polígons  PAU  116  (Ctra.  Barcelona  -  Avellaneda  -  Clínica)  i  PAU  117  (C/ 
Barcelona - nord) de conformitat amb el que disposa l'article 96 en relació amb l'article 
85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i donar-ne trasllat a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
aprovació definitiva, si s'escau. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, tenim un assumpte d’urgència, que com que és de 
naturalesa urbanística demanaria de poder, si fos el cas que s’aprova la urgència, 
substanciar-lo en aquest apartat i no esperar al final, si els sembla bé. abans de la 
substanciació, debat i votació de la proposta, cal votar la urgència d’això. No sé si 
podem votar directament la urgència i després argumentar, però, en tot cas, ens deixin 
que el regidor argumenti la justificació de la urgència. I centrar estrictament el debat 
ara sobre la urgència, no sobre el contingut. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, bé, la urgència 
s’ha repetit –sentia ara fa un moment la senyora Concepció Veray parlar de l’Aurora–, 
crec que el tema que estem parlant i debatent avui, que ja es coneix com el tema 
clínica Girona, és una de les qüestions que va debatre amb major mesura el passat 
any de la legislatura. La urgència ve determinada per l’estat en què es troba l’accés 
sud de la ciutat de Girona, la degradació absoluta d’un espai, amb un complexitat 
econòmica intrínseca i jurídica del mateix espai i la negociació que ha dut aquest equip 
de govern per intentar, resoldre aquesta realitat tant amb la propietat afectada com els 
que són legitimats de manera directa o indirecta, que són les entitats financeres que 
graven aquest espai. 
Entenem que és una oportunitat per resoldre, un estat de degradació molt important a 
la ciutat. I la urgència vindria determinada per deixar que aquest espai deixi de 
degradar-se i pugui realment començar a iniciar l’obra en aquest espai i resoldre 
aquest conflicte. 
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, la urgència, diguéssim, de la zona sud de la qual parla el senyor Ribas és 
evident que hi és, hi ha sigut en els últims mesos, en els últims anys, però el que no 
hem entès nosaltres és que, diguéssim, no hi hagi hagut capacitació per portar-lo com 
un tema més en el Ple i entrar-lo en els punts de l’ordre del dia que ens podien haver 
arribat tranquil·lament dijous al migdia, perquè sabem que és un tema que s’ha estat 
treballant, i dubtem sincerament que hi hagués alguna cosa que es desencallés dijous 
al matí o dijous al migdia i que en possibilités haver-ho entrat com un punt, diguéssim, 
en l’ordre del dia normal i que ara hagi d’entrar per urgència. 
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En aquest sentit, com que no hem entès aquest procediment, votarem en contra de la 
urgència. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la urgència a votació s’aprova per disset vots 
a favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP, C’S i el PPC, quatre vots en contra del 
grup municipal de la CUP-Crida per Girona i quatre abstencions del grup municipal 
ERC-MES-AM. 
 
Presenta la proposta el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, 
com indicava el secretari de la corporació, bàsicament, feia un record que el 9 de març 
del 2015 es va adoptar un acord per part d’aquest Ple d’aprovar per segona vegada 
inicialment el que seria la modificació puntual número 59, que afectava el Pla de 
millora urbana número 13, que era conegut per tots com carretera de Barcelona, per 
transformar-lo i delimitar-lo en dos polígons d’actuació urbanística, que és el 116 i el 
117. 
Fonamentalment, com deia abans –i em permetrà el senyor Salellas que aprofiti ara 
que parlo per poder-lo contestar–, la urgència venia determinada també per moltes 
qüestions, és a dir, aquí hi han molts agents que han intervingut en aquesta situació, i 
s’ha pogut constatar amb les al·legacions que van presentar a l’última aprovació 
inicial. De ben segur, senyor Terés, també dirà que ha tingut poc temps per estudiar 
un tema, però és un tema que ja ha passat per dues vegades en el Ple, ha sigut 
d’informació pública dues vegades a la ciutat de Girona; per tant, és un tema que 
l’hem tingut a les mans durant molt de temps. 
Arran de les al·legacions que hi han hagut durant aquests trenta dies, que la Llei 
d’exposició pública, evidentment, tant els particulars com les empreses, com les 
entitats financeres han fet les seves al·legacions respecte a la proposta que feia 
l’Ajuntament de Girona i aquest equip de govern a fi i efecte de poder resoldre aquesta 
urgència que teníem a l’entrada sud de la carretera de Barcelona. 
Els tècnics han estudiat les al·legacions existents, va crear-se, com saben vostès 
perquè es va informar a l’anterior mandat, una taula on hi havien diversos juristes de 
reconegut prestigi externs com els juristes pròpiament de la casa i els tècnics, a fi i 
efecte d’un tema delicat jurídicament i econòmicament, doncs, poder-lo resoldre de la 
millor manera possible amb la incorporació d’un ens que, tot i que és privat, juga un 
paper fonamental de caràcter públic a la ciutat de Girona, com és la Clínica Girona. 
La incorporació d’aquests dos elements, tant de la clínica com l’equipament que se 
situa en la zona nord pròpiament de l’espai, ha de permetre la potenciació d’aquestes 
actuacions urbanístiques i permetre resoldre, doncs, aquest conflicte que tenim en 
aquest punt de la ciutat. 
Les al·legacions han sigut estimades en la seva major part. Evidentment, hi havia una 
qüestió que afectava pròpiament el tant per cent d’edificabilitat. Hem de recordar, i ho 
he explicat diferents vegades, que inicialment a raó de l’afectació del soterrament del 
tren convencional s’havia dotat en un conveni d’una edificabilitat d’1,89. Evidentment, 
aquest equip de govern va plantejar reduir-la a 1,48, però, evidentment, davant de la 
realitat econòmica i sobretot compensant els interessos i càrregues que hi havien en 
aquest punt, doncs, ha donat a aconsellar, doncs, establir un tant per cent d’1,60, que 
permeti el desenvolupament i, efectivament, l’acord de tots els privats implicats a la 
zona. 
Avui el que portem bàsicament és la resolució d’aquestes al·legacions en aquest 
sentit. També recordar que ens hem separat els vint metres que estableix la legislació 
ferroviària, a fi i efecte de no tindre el punt d’afectació amb el traçat actual del tren 
convencional. I tal com va preguntar algun portaveu, això no té cap mena d’element 
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que pugui sentenciar el sí s’està d’acord o no s’està d’acord amb el soterrament del 
tren convencional. L’únic que fem és separar-nos del límit que legalment s’estableix, 
per tant, no té a veure una cosa amb l’altra, sinó adequar-nos a la realitat legislativa 
del moment. 
I portem, doncs, aquest últim tràmit en aquest Ple després de dues aprovacions 
inicials –ara ja vindria la provisional– per poder portar, la proposta a la Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte de ser aprovada 
definitivament. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, 
com ens recordava el senyor Ribas, el títol, enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia és 
molt llarg, però al final tots ens entendrem si diem és Clínica Girona. Jo crec que, ho 
deia el senyor Ribas i té tota la raó, n’hem debatut a bastament en aquest plenari 
durant la legislatura passada, durant la campanya electoral també. Crec que totes les 
forces polítiques en els diferents debats que van tenir els caps de llista van dir quina 
era la seva posició o què pensaven amb relació al trasllat de la Clínica Girona. I, per 
tant, bé,  sí que entenc que hi ha regidors nous en aquest ajuntament, però, bé, crec 
que hi ha grups polítics que nous del tot no són i, per tant, la informació estic 
convençuda que la tenen, perquè, en aquest cas, durant els últims mesos com a 
mínim varem tenir cinc regidors que es deien no adscrits, però que formaven part d’un 
grup polític que ara forma part d’un grup polític d’aquest Ajuntament. 
Per tant, al final crec que les coses també s’han de dir una mica pel seu nom i la gent 
ha de dir clar si està a favor o no està a favor que la Clínica Girona es quedi a Girona. 
Jo quan he entrat al Ple i ara aquí mirava, la pancarta que porten les persones que 
estan assegudes en un dels primers bancs d’aquest Ple d’aquest Ajuntament, que són 
els treballadors de la Clínica Girona i diuen que es volen quedar a Girona. Nosaltres 
també volem que la Clínica Girona es quedi a Girona, no només pels treballadors, que 
també i ho saben, sinó també per tots els usuaris, els que viuen a la ciutat de Girona i 
els que vénen de la resta de les comarques gironines a utilitzar aquest equipament 
sanitari de gran –de gran– qualitat, d’excel·lència, crec, que tenim a la ciutat de Girona 
com és aquesta clínica. 
La veritat és que el treball que s’ha fet crec que ha sigut un bon treball amb relació a 
consensuar les al·legacions presentades en allò que des de l’Ajuntament crèiem que 
havia de tenir aquest pla d’actuació i, per tant, allò que anirà ubicat a l’entrada sud de 
la ciutat, que tots compartim que és urgent que rehabilitem i que li canviem o li 
netegem la cara, perquè tots hem estat d’acord que fa una mica de pena quan entres 
per aquella zona de la ciutat. I, per tant, aquest consens i aquests acords i aquest 
diàleg hi ha sigut, però també, doncs, amb altres col·lectius de la ciutat de Girona, 
aquells que estaven afectats per la marxa de la Clínica Girona de la ubicació actual, 
però també aquells que poden veure’s afectats per la nova ubicació d’aquesta clínica. 
El meu grup municipal ha donat sempre suport a aquest pla d’actuació en allò que 
se’ns plantejava, s’ha mostrat sempre d’acord que la Clínica Girona es quedi a Girona 
–i no tenim res contra el municipi de Fornells, només faltaria–, però jo crec que cada 
Ple de cada ajuntament ha de vetllar pels seus interessos i per allò que interessa i 
necessita, en aquest cas, el seu municipi. I, per tant, nosaltres no canviarem el vot en 
aquest sentit, seguirem donant suport a tot allò que tingui a veure amb la construcció 
de la nova Clínica Girona a l’entrada sud de la ciutat. I aquest, doncs, avui serà el 
nostre vot favorable també en aquest punt i en els que calgui durant aquesta 
legislatura, perquè un cop hagi anat a Urbanisme, que deia el senyor Ribas, haurà de 
tornar a aquí per ratificar, tot allò que Urbanisme ens digui que s’ha de ratificar. 
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Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal C’s, qui exposa, en aquest punt, 
trobem des del meu grup municipal que assolim dos grans trets: un, com vèiem en 
aquesta pancarta, els treballadors –com ja ha fet esment la companya del Partit 
Popular–, els treballadors que es volen quedar a Girona; el servei també volem que no 
tinguéssim aquesta possible fugida cap a un altre municipi, sense tenir res en contra 
d’aquest municipi, però entenem el fet que aquest servei, tant per als treballadors com 
per als usuaris que l’utilitzen, és fonamental.  
I l’altre gran tret i repte, d’on venim? Venim d’aquells anys dos mil o començaments 
dels anys dos mil, recordem que tota aquesta part sud era aquella indústria, aquella 
petita i mitjana empresa, on varem començar a crear polígons i varem començar a 
ubicar aquestes empreses en els polígons perimetrals de la ciutat de Girona, inclús en 
els municipis de Riudellots, com varen marxar algunes de les empreses que en allà es 
trobaven.  
Què vull dir amb això? Tot aquest aspecte de deteriorament, tot aquest aspecte 
negatiu d’una de les entrades de la nostra ciutat, on comencem a visualitzar aquest 
possible arranjament ja que pot comportar una realitat. També haurem de fer molts de 
plantejaments un cop passi per la Comissió d’Urbanisme: l’accessibilitat a Clínica 
Girona d’aquells vehicles que ens puguin venir donats de carretera Barcelona en el 
sentit de Barcelona cap a Girona. És a dir, vull dir, també haurem de prioritzar molt 
com i de quina manera acabem donant aquesta accessibilitat.  
No serà el meu grup el que s’oposi en aquest punt, perquè des del meu grup tota la 
campanya municipal hem estat defensant aquell gran replantejament que també 
proposàvem des de plaça Marquès de Camps fins a Emili Grahit, en una primera 
actuació, i d’Emili Grahit a la zona Hipercor, en una segona actuació. Evidentment que 
aquella tercera actuació que és l’entrada estem portant-la a ple en aquest punt de 
l’ordre del dia avui. 
Creiem que haurem de tenir moltes converses per com i de quina manera aquesta 
accessibilitat a Clínica Girona l’acabem fent. Possibilitats n’hi haurà moltes i entenem 
que hi haurà d’haver un diàleg i un discurs molt obert en aquest sentit. 
Per això, anunciar el nostre punt i el nostre vot favorable en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Martín, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, en primer 
lloc, agrair l’assistència dels treballadors de la Clínica Girona per recordar-nos que la 
Clínica Girona és de Girona i per a Girona.  
Entenem que l’aprovació d’avui és l’últim pas d’aquest trasllat de la Clínica Girona. 
Esperem que a més a més de totes les virtuts que ja han comentat contribueixi a 
l’embelliment de la porta més important de la nostra ciutat, la porta sud, que en aquest 
moment i desgraciadament es troba en un estat molt millorable. 
El punt d’avui és un punt, per tant, de tràmit i finalització i hi votarem a favor. 

Fa ús de la paraula el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida, per 
Girona, qui manifesta, celebro que a la senyora Veray avui li agradi que hi hagin 
pancartes a la sala, normalment quan no li van a favor, aquestes pancartes, doncs, les 
ha criticat i ha dit que aquest Ple a vegades es convertia en segons què. I avui, doncs, 
que les pancartes van a favor de la seva proposta, avui les ha celebrat. Benvinguda. 
Nosaltres, diguéssim, celebrem les pancartes i les expressions dels treballadors i de la 
gent que ve al Ple sempre i cada dia que sigui així. 
Dit això, nosaltres sempre ens hem oposat, diguéssim, a com s’estava fent aquest 
projecte; no ens oposem, evidentment, que la Clínica Girona es quedi a la ciutat. Això, 
doncs, és un debat que a nosaltres, evidentment, ens sembla bé que estigui allà on 
més ciutadans puguin anar o més usuaris tingui aquesta clínica. Però sí que el 
projecte de la manera com s’ha anat desenvolupant i el sentit que ha pres, no ens ha 
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convençut. I detallaré una mica el que ja anteriorment el portaveu anterior del grup, 
que era en Jordi Navarro, doncs, havia anat comentant. 
Primer de tot, el procés, he sentit a dir també per la senyora Veray, que ha opinat que 
havia sigut parlat i debatut amb tots els actors que estaven immersos en això. Crec 
que això no és del tot cert. I no és del tot cert perquè jo formo part d’una associació de 
veïns, que és l’Associació de Veïns de l’Eixample, de la qual reiteradament varem 
demanar, si us plau, saber en quin punt es trobava aquest projecte de la Clínica 
Girona per la part que ens afectava pel fet de l’edifici actual de la clínica que deixaran, 
diguéssim, en part buit si tira endavant aquest projecte. I això no va ser possible. No 
va ser possible aquest ni va ser possible fer un procés obert i participatiu del que ha 
d’anar a la carretera Barcelona; no ha sigut possible, no s’ha fet, no s’ha treballat, i 
més per un sector, diguéssim, prou ampli, prou gran, que des del nostre punt de vista 
que creiem bastant en la participació política i cívica dels nostres conciutadans, ens 
hagués agradat que fos de forma molt més col·lectiva, debatuda i consensuada. I això 
no ha estat possible o no ha volgut que sigui així el regidor Ribas o l’equip de govern 
de Convergència i Unió. I, per tant, nosaltres, doncs, ho lamentem. Creiem que és 
incomprensible que aquest projecte s’hagi desenvolupat així, perquè ara mateix no 
sabem exactament què n’opina el conjunt de la ciutadania.   
D’altra banda, també he sentit al principi de les intervencions: «Parlem clar, això és el 
projecte de Clínica Girona, no el projecte de la carretera Barcelona.» Ho ha dit també 
la senyora Veray. Home, a mi em preocupa, em preocupa sincerament que això sigui 
el projecte de Clínica Girona, jo em pensava que estàvem parlant, precisament, 
segons he entès del senyor Ribas, de tota una zona de la ciutat i de fer que aquella 
zona que ara malauradament, la tenim com la tenim, desatesa, pobra, bruta i que, 
diguéssim, no ens agrada a cap dels que estem aquí, doncs, tingui un nou 
plantejament. Un nou plantejament que segons hem pogut veure, doncs, dels plànols i 
de la informació que el senyor Ribas ens va trametre la setmana passada, doncs, 
inclou moltes coses, però que l’únic que sabem realment ara mateix és la Clínica 
Girona. És a dir, hi ha una previsió que passaran moltes coses, però no sabem 
realment què es concretarà de tot allò: no hem parlat de l’equipament públic, no hem 
parlat realment de si la zona que anirà al voltant de la Clínica Girona tindrà tots els 
beneficis que es diuen que hi haurà. I, malauradament, a mi això em recorda certs 
projectes i certes idees que es feien fa deu, quinze anys d’ampliació, d’extensió, però 
que al final algunes d’elles no s’han dut a terme i ens hem quedat, doncs, una mica a 
mig camí i amb un projecte de desenvolupament que no ha sigut el que es deia al 
principi. 
Per tot això i perquè, diguéssim, malgrat que nosaltres, doncs, no tenim cap oposició 
al fet que la clínica es quedi –jo això vull tornar-ho a dir–, perquè no és aquest el punt 
de debat per nosaltres, sinó que és tot un projecte de la ciutat que s’ha desenvolupat i 
que s’està, doncs, portant al Ple amb una línia molt determinada, ens hi oposarem. I 
també perquè crec que l’eixample, en la part de l’eixample, que és la que no, 
diguéssim, no n’hem parlat aquí, doncs, com ha acabat tot plegat per al barri de 
l’Eixample, a part de la petita, diguéssim, ampliació del pati de l’escola, del col·legi 
Verd, no hem aconseguit que hi hagi res més per al conjunt de veïns i veïnes de 
l’Eixample, tal com reclamaven.  
 
Intervé el senyor Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES-AM, qui exposa, bé, de 
fet, com avançava el senyor Ribas, un dels comentaris que hem de fer, evidentment, 
té a veure amb relació a la facilitació de la informació, però no d’aquella que ja ha estat 
aprovada, sinó d’aquelles modificacions que se sotmeten a votació, que és al que 
nosaltres ens estem referint. És a dir, no exposem dificultats d’accés a la informació 
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d’allò que ja ha estat aprovat i que possiblement està penjat a la pàgina web a l’apartat 
d’urbanisme, sinó d’aquelles modificacions que hi han hagut entre la segona aprovació 
inicial i aquesta aprovació que se’ns planteja en aquest moment. 
I ara, per exemple, tenim dubtes, i per tant, en el nostre cas, se’ns plantegen dubtes 
amb relació a aquest augment del coeficient d’edificabilitat, que passa d’1,48 a 1,60. 
Entenem les raons, però, evidentment, voldríem poder disposar de tota la informació 
tècnica per poder-ho valorar amb més profunditat, de la mateixa manera que també no 
acabem de veure clar el paper que juga el Bosc de la Pabordia en aquesta operació. 
Entenem que és una operació d’urbanisme creatiu i segurament hem d’estar agraïts 
que s’hagi trobat algun tipus de solució per desencallar tot aquesta zona, però alhora 
també entenem que l’esperit de la llei urbanística el que vol és que els veïns d’una 
determinada zona disposin d’una àrea verda. I, per tant, en aquest cas no acabem de 
veure clar, aquesta possibilitat, d’aquest discontinu que es plantejava. 
També ens sembla que hi ha hagut poca transparència en tot el procediment pel que 
fa als promotors i als bancs implicats sobretot, i aquestes negociacions i contractes 
privats que estan vinculats a aquesta operació. I, per tant, segurament potser, 
possiblement, és un tema, d’aquesta facilitació d’informació que comentàvem abans. 
Ens sembla que la nostra actitud ha de ser de responsabilitat i, per tant, doncs, igual 
que en els altres temes que hem exposat fins ara, la nostra votació, doncs, serà una 
abstenció. 
També entenem que segurament era un tema prou treballat per entrar-lo de forma 
ordinària en l’ordre del dia, i, per tant, tampoc acabem d’entendre, el fet que s’hagi 
plantejat de forma urgent. 
Per contra, com a positiu, evidentment, ens sembla oportú que la Clínica Girona pugui 
quedar a la trama urbana de la ciutat, per evitar sobretot un problema de major 
mobilitat, que si anés en algun altre municipi, no perquè estiguem en contra d’una 
perspectiva d’àrea urbana, que nosaltres sempre hem defensat i que, per tant, en 
aquest cas seguim mantenint. Però, segurament, el major nombre d’usuaris del 
municipi de Girona porta a la lògica, que per evitar problemes majors de mobilitat, 
aquest equipament pugui seguir a la ciutat. 
D’altra banda, també valorem com a positiu el fet que la ciutat guanyi un equipament 
en aquella zona, però també ens sembla que cal garantir que hi hagi una participació 
ciutadana en la definició dels usos d’aquest nou equipament. 
I, per tant, doncs, per tots aquests motius, que són alguns a favor i d’altres contraris, 
però que vénen tots sota el paraigua d’una impossibilitat d’accedir a una major 
informació, el nostre vot, pel que fa a aquest punt, serà l’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, únicament, des de l’equip de govern i l’equip de 
Convergència i Unió, donar les gràcies als diferents partits o grups que han donat el 
vot favorable o s’han abstingut així mateix, que farà que aquest projecte pugui tirar 
endavant. 
Jo només faré una menció que jo crec que és important fer-la, i sense ànim de generar 
polèmica, senyor Salellas: justament, crec que aquest punt té com a finalitat la lluita 
contra les polítiques d’extensió a les quals vostè feia referència fa un moment. Perquè 
jo crec que la gran virtut que té aquest punt és ser capaç de tractar un espai sotmès a 
una política extensiva urbanística brutal en el moment d’especulació increïble que va 
fer comprar a un preu exageradíssim aquest terreny i que davant la realitat, com deia 
el senyor Terés, amb més o menys foscor per part de les entitats financeres el que hi 
havia aquí al darrere, arribar a un consens de poder establir a cada punt, a cada 
vèrtex d’aquest segment de la carretera de Barcelona, doncs, un equipament, ja sigui 
privat, però amb treball públic, com és la Clínica Girona, i a l’altra banda un 
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equipament de caràcter purament públic, crec que estableix dos nodes que poden 
permetre que aquest moment extensiu es retrotregui i pugui desenvolupar-se aquest 
àmbit. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, abans de passar a la votació, només un comentari, 
atesa la importància i la transcendència que té aquest assumpte: crec que molts dels 
que ja s’han expressat ho han fet en aquests termes, sobretot els que integraven 
l’anterior mandat. Aquest no és un assumpte qualsevol, és un assumpte que té una 
gran transcendència, i per tant, agraeixo moltíssim aquells grups que donen suport o 
que permeten la seva aprovació perquè pot canviar, i així ho esperem, la fesomia de 
manera relativament ràpida d’una part que ens preocupa a tots, els que hi vivim i els 
que ens visiten. I, a més a més, que concilia uns interessos que afecten pel cap baix, 
com a mínim, una població d’usuaris que supera les 700.000 persones a l’any.  
Per tant, tot això em sembla que val la pena de retenir-ho i tenir-ho en compte i de 
posar-ho en valor, perquè a vegades en els plens municipal prenem decisions més o 
menys transcendents, però aquesta és una de gran transcendència per a la ciutat. 
Molt. I no ha estat fàcil: avui culminem un recorregut que arrenca de lluny, que ha estat 
carregat, en fi, de problemes que han estat resolts amb molta eficàcia i molta solvència 
per part de l’equip tècnic de la casa, per part del regidor Carles Ribas, per part també 
de les altres parts que hi han intervingut, perquè o aquí tothom cedia una mica o això 
no es tirava endavant. 
Per tant, aquí també hi ha hagut una gran dosi de generositat per part de tothom, i de 
paciència. 
Ara completem un recorregut, ens en felicitem i esperem, que sigui per molts anys i 
puguem veure-ho amb la pressa amb què tots esperem veure aquests grans projectes 
per a la ciutat. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per disset vots 
a favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP, C’s, PPC, quatre abstencions del grup 
municipal d’ERC-MES-AM i quatre vots en contra del grup municipal de la CUP-PA.  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I SOSTENIBILITAT 

7. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de béns i drets 
afectats per  l'execució del  projecte  d'eliminació  de  la  Unitat  d'Actuació 
Tomàs Mieres 3. 
 
Prèvia la tramitació corresponent, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de la 
Generalitat de Catalunya, en sessió del dia 12 de març de 2015, va adoptar l'acord 
d'aprovar definitivament la Modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona 
núm. 60 per a l'eliminació de la UA Tomàs Mieres 3. 
L'acord d'aprovació definitiva i les normes urbanístiques corresponents han estat 
publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6866 de 7 de maig de 
2015, esdevenint executiva l'esmentada figura de planejament, de conformitat amb el 
que disposa l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret  
legislatiu  1/2010,  de  3  d'agost,  modificat  per  la  Llei  3/2012,  de  22  de febrer. 
L'objectiu de la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 60 és establir 
l'execució  de  l'ordenació  del  PGOU,  que  comporta  l'obtenció  del  sòl  afectat  de 
vialitat  i  la  seva  urbanització  com  a  actuació  aïllada.  Amb  aquesta  finalitat 
s'elimina la delimitació del PA 25 Tomàs Mieres 3 del plànol d'ordenació del sòl urbà  i  
es  deixa  sense  efecte  la  fitxa  corresponent  de  l'annex  normatiu  de 
desenvolupament i execució en sòl urbà del PGOU vigent. 
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L'esmentada  modificació  contempla  l'expropiació  de  la  totalitat  de  les  finques 
corresponents als números 24 i 26 de l'Avinguda de Santa Eugènia. En aquest sentit,  
en  la  memòria  de  l'instrument  de  planejament  esmentat  es  motiva  i justifica  la  
utilitat  pública  i  l'interés  social  de  l'actuació,  atès  l'elevat  grau  de deteriorament 
de les edificacions existents, de conformitat amb el que disposen els articles 9 i 16 de 
la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, en relació amb l'article 110 
del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
Procedeix   doncs   iniciar   expedient   d'expropiació   dels   béns   i   drets   afectats 
d'expropiació   continguts   dins   l'àmbit   del   projecte   d'eliminació   de   la   unitat 
d'actuació Tomàs Mieres 3 i aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la 
relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats per l'execució. 
Article 212 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'Urbanisme. 
Article 17 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa. 
 
Per tot l'anterior, la Comissió Informativa d'Hisenda i Sostenibilitat proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Iniciar  expedient  d'expropiació  dels  béns  i  drets  afectats  d'expropiació 
continguts  dins  l'àmbit  del  projecte  d'eliminació  de  la  unitat  d'actuació  Tomàs 
Mieres 3. 
Segon.- Aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la relació concreta i 
individualitzada de béns i drets afectats per l'execució del projecte d'eliminació de la  
unitat  d'actuació  Tomàs  Mieres  3,  que  s'adjunta  com  annex  a  l'acord,  pel termini 
de 15 dies, d'acord amb el que disposa l'art. 212 del Decret 305/2006, de 18  de  juliol,  
pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  d'Urbanisme,  en  relació amb l'art. 17 
del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa. 
Tercer.- Facultar a l'Alcalde-President Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, i 
subsidiàriament el Tinent d'Alcalde o Tinenta d'Alcalde o Regidor delegat o Regidora  
delegada  en  qui  delegui o el  que  exerceixi  les  seves  funcions,  per  a totes les 
actuacions derivades de l'execució del present acord. 
 
Presenta la proposta la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Sostenibilitat, qui 
exposa, el Pla general d’ordenació municipal de Girona va ser aprovat definitivament 
per la conselleria de Política Territorial el 28 de febrer de l’any 2002. Aquest pla 
preveia l’actuació d’eixamplament del carrer Tomàs Mieres, que, bé, estava afectat i 
que necessitava una ampliació pel que fa al carrer Bonastruc de Porta, entre els 
carrers Ferran Puig i l’avinguda de Santa Eugènia. I, per tant, hi havia la integració 
urbana en el viaducte del ferrocarril. Per a l’obtenció de la urbanització del sòl 
qualificat de viari es delimitaven quatre àmbits, i un d’aquests àmbits d’actuació era 
Tomàs Mieres.  
Es va passar en el Ple del mes de març, crec que es va passar del sistema de 
reparcel·lació de modalitat de cooperació al sistema d’expropiació. I, per tant, es 
procedeix a la seva execució com una actuació aïllada. 
Aquest canvi de sistema, aquesta modificació contempla l’expropiació de la totalitat de 
les finques dels números 24 i 26 de l’avinguda Santa Eugènia. I ve justificada, en 
primer lloc, perquè, com hem dit, és un vial que és continuació de Bonastruc de Porta, 
i, a més a més, també per interès social, ja que hi ha un elevat grau de deteriorament 
d’aquestes edificacions existents. I, per tant, el que nosaltres portem aquí és iniciar 
aquest expedient d’expropiació i poder aprovar inicialment i sotmetre’l a informació 
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pública. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, anunciar el vot 
favorable a aquest punt de l’ordre del dia. La senyora Planas hi feia referència, aquest 
és un punt que ve derivat d’allò aprovat en el Ple del mes de març amb relació, doncs, 
a aquesta unitat d’actuació, i per tant, en coherència amb allò que nosaltres varem 
votar en el Ple del mes de març, que va ser donar suport en aquell moment a aquesta 
actuació, doncs, avui donarem suport també a allò que es deriva de l’actuació 
aprovada el mes de març. 
 
Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, tenim una 
aprovació inicial de la unitat d’actuació Tomàs Mieres, el nostre vot serà favorable en 
aquest sentit. 
Pensem que venim d’una zona –com ha dit la regidora de l’àrea– des de Ferran Puig 
fins a Santa Eugènia, any darrere any, una zona degradada, on hem intentat fer i hem 
visualitzat invents diversos. Venim d’aquella zona inicial on varem reinventar el 
pàrquing actual, que ha anat derivant en aquest pàrquing o mitjanament pàrquing amb 
dificultats inclús d’accés en moments donats en el temps, on tenim aquestes finques 
condicionades en una millora no possible perquè estan afectades, i hem d’anar en 
aquest procés. 
Sí cal i volem des del meu grup posar-hi èmfasi, és una aprovació inicial; també 
estarem molt amatents a com i de quina manera es porta aquest procés d’expropiació i 
les dificultats que hi puguem trobar. 
I també volem conèixer de primera mà en aquest procés quin serà el parer dels 
diferents propietaris. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui 
exposa, simplement per anunciar el nostre vot favorable en coherència amb allò que 
varem votar al Ple de març i que venia derivat, de totes les converses i crec que 
ajudes a l’Àrea d’Urbanisme que el regidor Ramon Ceide havia tingut i en les quals 
havia col·laborat. En coherència amb la seva feina i també amb el nostre 
posicionament, el nostre vot serà favorable. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, en coherència amb el que varem votar al Ple de març, hi votarem en contra, 
perquè ens genera molts dubtes, aquesta actuació, i el fet, que quan un propietari, 
d’alguna manera, deixa degradar com aquests edificis, llavors hàgim de ser nosaltres 
qui hàgim d’actuar a cost nostre. 
I, llavors, bé, ens genera molts dubtes amb relació a tot, aquest procés i, per tant, hi 
votarem en contra. 

Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES-AM, qui exposa, el nostre 
grup és coneixedor, perquè així ho reflecteixen les actes d’aquest Ple, que amb relació 
a aquest tema de Tomàs Mieres 3 s’havia de crear una comissió tècnica amb regidors 
dels diferents grups municipals, que encara no ha estat convocada. 
D’altra banda, i per la informació de què disposem, s’estima que amb aquest 
procediment d’expropiació, que hauria de ser el darrer recurs per part de 
l’Administració, l’expropiació, pot suposar un cost de 300.000 euros més el cost de 
l’enderroc, valorat en uns 78.000 euros. 
L’únic que demanava el nostre grup era disposar de més temps d’informació –un altre 
tema més, i ja en van quatre–, en el sentit, doncs, que ja he expressat en els altres 
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temes corresponents a urbanisme, i aquest n’és un tema derivat, per tal d’actuar amb 
la responsabilitat que se’ns pressuposa i veure si la solució proposada, que representa 
prop de 400.000 euros a les arques de l’Ajuntament, és la més adequada. 
Creiem que en aquests procediments cal ser curosos, ja que amb una expropiació 
com aquesta es pot generar un precedent per a altres casos semblants a la ciutat. 
La comissió que abans esmentava hagués pogut analitzar si hi havia alguna forma per 
evitar que fos inviable econòmicament, agafant segurament un àmbit d’actuació 
superior.  
I, en qualsevol cas, els arguments que tenen a veure amb la seguretat de l’immoble, 
creiem que tampoc justifiquen aquesta operació, ja que amb la informació de què 
disposem, l’actuació hauria de córrer a càrrec dels propietaris, i en darrer terme, 
l’Ajuntament podria actuar subsidiàriament. 
Amb la informació i temps de què hem disposat per analitzar aquest tema, doncs, ens 
preguntem per què davant de l’estat ruïnós de l’edifici, l’Ajuntament en lloc d’incoar un 
expedient de disciplina urbanística i executar subsidiàriament un enderroc a costa de 
la propietat opta per aquesta expropiació de la finca i fer pagar aquesta operació a la 
ciutat. És un dubte que se’ns generava. 
I, d’altra banda, també reconeixem que cal donar alguna sortida a la situació actual de 
l’immoble, és evident que aquella zona està molt degradada i que cal procedir d’alguna 
manera, no es poden deixar les coses paralitzades. Però és possible que els nostres 
dubtes s’hagin generat només per una manca d’accés a aquesta informació en el 
temps i forma esmentats. 
Per tots aquests motius i com ja és un costum en aquests temes, ens abstindrem. 
 
Intervé la Sra. Planas, qui exposa, dir que aquest edifici, no sé si m’heu entès bé, està 
afectat de l’any 2002. L’any 2002 se va dir per aquest edifici que passaria un vial, per 
tant, els propietaris han estat durant tretze anys esperant quina solució donava 
l’Ajuntament. Vostès entendran que ningú no pot vendre un edifici que està afectat per 
un vial i tampoc pot fer-hi grans rehabilitacions quan no sap si al cap de dos mesos o 
tres l’hi tiraran a terra. 
Per tant, jo crec que és responsabilitat del Govern, és la nostra responsabilitat no 
deixar tretze anys un edifici a veure què passa. Són uns ciutadans més, els propietaris 
d’aquests edificis, i, per tant, és responsabilitat nostra donar-los una solució. Aquests 
edificis a part d’estar afectats per un vial, estan totalment degradats, no viu ningú en 
aquests edificis.  
I nosaltres hem vist que l’afectació d’expropiació era la millor, la millor manera que 
hem vist que es podia fer, ja que durant tretze anys no hi ha hagut cap solució. Vull dir, 
se n’ha parlat. Jo ja entenc que vosaltres me digueu, bé, que no se n’ha parlat; jo els 
puc dir que en aquest Ple se n’ha parlat diverses vegades. És cert que vostès no 
estaven al Govern i, per tant, per a vostès és nou, però dir-los que sí que se n’ha 
parlat. I que me tenen per a qualsevol consulta, no tinc cap problema a explicar-los 
quina és aquesta situació. 
Simplement dir que són tretze anys, i tretze anys per a un propietari és molt de temps. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, de fet, són més de tretze, és de finals dels anys 
vuitanta, l’afectació.  
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per disset vots 
a favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP, C’s i PPC, quatre abstencions del grup 
municipal d’ERC-MES-AM i quatre vots en contra del grup municipal de la CUP-Crida 
per Girona.  
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8. Aprovar l'acta de cessió per part del Ministeri de Foment del Pont sobre el riu 
Ter de 485,50 metres ubicat entre els barris de Sant Ponç i Pedret per millorar els 
accessos de la zona nord-est de la ciutat. 
 
El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Girona,  en  sessió  del  dia  23  de  juliol  de  2003,  va 
acordar  subscriure  un  conveni  amb  el  Ministeri  de  Fomento  per  la  construcció 
d'un pont sobre el riu Ter, en el qual es disposava que aquesta infraestructura seria  
cedida  a  l'Ajuntament un  cop  les  obres  haguessin  estat  finalitzades i rebudes, 
incloent dita cessió la vigilància, conservació i explotació de les mateixes, per la qual 
cosa es disposava la formalització d'una acta de cessió de titularitat de la totalitat de 
les obres a l'Ajuntament. 
El  Ministeri  de  Fomento  ha comunicat  que  en  data  17  de  març  de  2015  ha 
recepcionat les obres de l'empresa adjudicatària i ha tramès a l'Ajuntament l'acta de 
cessió per tal de procedir a la seva signatura. 
Vist el document d'acta de cessió proposat pel Ministeri de Fomento. 
Vist l'informe de valoració emès per l'Àrea d'Urbanisme incloent sobre el preu de l'obra 
que consta en l'acta de cessió, l'estimació dels costos de les enginyeries de redacció 
del projecte i els de control i vigilància. 
Vist l'informe emès pel servei de patrimoni. 
Procedeix doncs l'aprovació de l'acta de cessió del pont sobre el riu Ter facultant a  
l'Alcalde  President  per  la  signatura  del  document  i  demés  actuacions  que siguin 
necessàries. 
Per tot l'anterior, la Comissió Informativa d'Hisenda i Sostenibilitat proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'acta de cessió gratuïta per part del Ministeri de Fomento del pont  
sobre  el  riu  Ter  de  485,50  metres  ubicat  entre  els  barris  de  Sant  Ponç  i Pedret   
per   millorar   els   accessos   de   la   zona   nord-est   de   la   ciutat,   que 
s'acompanya  com  annex,  en  compliment  del  conveni  de  col·laboració  signat 
entre ambdues administracions i aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 23 de 
juliol de 2003. 
Segon.- Facultar a l'Alcalde-President Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, i 
subsidiàriament el Tinent d'Alcalde o Tinenta  d'Alcalde o Regidor delegat o Regidora  
delegada en qui delegui o el que  exerceixi  les  seves  funcions,  per  a totes les 
actuacions derivades de l'execució del present acord. 
Tercer.-  Donar  d'alta  l'operació  en  el  programa  de  gestió  de  patrimoni  GPA  i 
incorporar la infraestructura a l'inventari municipal. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Règim Interior, qui 
exposa, el Ple de l’Ajuntament en sessió del 23 de juliol del 2003 va acordar 
subscriure un conveni amb el Ministeri de Foment en el qual es construïa el pont del 
riu Ter i un cop es disposés d’aquesta infraestructura passaria a l’Ajuntament. Un cop 
ha estat finalitzada, aquesta infraestructura passa a l’Ajuntament, tal com diu el 
conveni, amb tot el que inclou, que és la vigilància, la conservació i l’explotació del 
mateix pont. 
El Ministeri de Foment ens va comunicar la finalització de les obres el 17 de març del 
2015 per tal de nosaltres fer la petició, per tal que nosaltres també recepcionéssim 
aquestes obres un cop ells ho han fet de l’empresa adjudicatària. I, per tant, el que 
portem aquí és la cessió d’aquest pont. 
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Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, qui exposa, només fer una intervenció. Sí que  
votarem a favor de la cessió, el que passa que volíem fer pales el fet aquest, que 
critiquem l’obra en si i que creiem que és un pont que no era necessari, que la ciutat 
no el necessitava. Creiem que ha tingut un cost molt elevat, si bé no l’hem assumit 
directament nosaltres, doncs, sí que l’hem assumit, diguéssim, com a ciutadans i 
ciutadanes. 
I, llavors, simplement, a més a més, afegir que, a més a més, ha generat, problemes o 
està generant problemes, per exemple, en temes com el carril bici.  
Per tant, bé, hi ha una sèrie de coses d’aquest pont que creiem que tampoc són 
adequades o no s’han fet bé. 
Per tant, hi votarem a favor, però sí que volíem fer aquest matís. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Albertí, regidor del grup municipal d’ERC-MES-AM qui 
exposa, nosaltres també el nostre grup municipal, Esquerra Republicana de Catalunya 
- Moviment d’Esquerres, volem anunciar el nostre vot favorable a la cessió. Però, no 
obstant, voldríem fer un seguit de consideracions sobre aspectes del projecte no 
assumits per l’empresa, millor dit, per l’entitat constructora, el Ministerio de Fomento. 
En aquest aspecte, creiem que la cessió caldria que comportés actuacions sobre 
aquells aspectes, sobretot de seguretat, que preocupen els veïns i que reiteradament 
han aparegut als mitjans de comunicació; aspectes de seguretat a les rotondes 
d’accés al pont, especialment a la situada a la zona de Pedret - Pont Major, que si bé 
és cert que s’ha millorat notablement la senyalització i que ha comportat una 
minorització de l’accidentabilitat, que recordem que entre el setembre del 2014 i el 
febrer del 2015 es varen produir divuit accidents en aquest punt, el veïns demanen 
algun element a la rotonda que la faci més visible i vistosa. També demanen algun 
tipus d’element o senyalització que faci reduir la velocitat d’accés a la rotonda dels 
vehicles que circulen per la ronda de Pedret i pel pont. 
Seguretat també en l’aspecte del carril bici: en el pont conviuen un carril per a vehicles 
motoritzats i un carril de bicicletes separat únicament per dues franges pintades a la 
carretera, no com, per exemple, en altres carrils situats en entorns molt similars, com, 
per exemple, el pont de Fontajau, on hi han elements a la calçada que fan –elements 
reflectants a la calçada– que els vehicles que hi circulin, doncs, puguin com a mínim 
saber que estan envaint el carril bici. 
I, sobretot, un tema important: en tot el llarg del recorregut –encara el vaig fer ahir– 
només hi ha una senyalització de prohibició de més de cinquanta a l’entrada del pont, 
al llarg dels quatre-cents i escaig metres no hi ha cap més senyalització que indiqui 
que aquesta ha de ser la velocitat.   
I, finalment, és una nova entrada a Girona i aquesta nova entrada a Girona, nosaltres 
creiem que caldria dignificar-la. A l’obra de construcció es va deteriorar una part de la 
vegetació de ribera que hi havia en l’entorn; creiem que seria important que un cop 
cedit se fessin actuacions de rehabilitació d’aquest entorn. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, només a tall d’aclariment, senyora Veray, vostè 
havia demanat la paraula abans i no l’he vist, si té a veure amb el projecte crec que 
podré fer l’explicació que vostè està esperant, perquè cregui’m que el Govern, no, no, 
ningú no ha carregat contra, deixi’m dir breument…  
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, simplement 
trenta segons, senyor alcalde. Miri, el que s’ha fet en aquest pont, que ens ha costat 
molt de fer i que hauria d’haver estat acabat fa quatre o cinc anys i, finalment, l’hem 
acabat ara, per voluntat política d’aquells qui governen en aquests moments al Govern 
d’Espanya, que és precisament el Partit Popular, s’ha fet allò que s’havia quedat amb 
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l’Ajuntament i s’havia firmat per conveni. Un conveni, que vull recordar que Esquerra 
Republicana estava al Govern quan es va signar amb el Ministeri de Foment i, per 
tant, que es va permetre tot allò. 
I una altra cosa, jo agrairia que abans de parlar de seguretat vial amb aquesta 
lleugeresa, que veig que no es coneixen ben bé quines són les normes que s’han de 
complir, s’estudiés bé perquè no cal esverar la gent. I, per tant, la senyalització que hi 
ha és aquella que correspon a les normes i a la normativa vigent i estricta de la 
seguretat vial per la qual ens marquem no només a dins d’una ciutat, sinó a qualsevol 
carretera de l’Estat. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, només un parell de precisions: crec que podríem 
estar d’acord amb el que ha dit la senyora Pèlach, probablement, si aquest Govern 
hagués hagut de signar un conveni amb el Ministeri de foment sobre una obra d’una 
envergadura segurament no hauria triat el pont del Ter. Això ja ho he dit diverses 
vegades. I, per tant, des d’aquest punt de vista ens posaríem fàcilment d’acord. 
Senyor Albertí, moltes de les observacions que ha fet no tenen a veure amb l’obra de 
Foment, la rotonda és de l’Ajuntament, les millores que hem fet les ha fet l’Ajuntament 
i, per tant, els defectes que hi havia eren nostres, no eren de ningú més. Però crec que 
s’ha millorat notablement. 
I tercer, i finalment, nosaltres érem conscients que el carril bici té unes mancances, en 
som conscients, però pensi que aquell era un pont de quatre carrils, dos i dos. I en 
això crec que estem bastant d’acord tots que no ens convé, perquè no es tracta de 
fomentar la velocitat o crear la sensació d’autovia en un lloc que no volem que la gent 
corri, sobretot per la banda del Pont Major. 
Què varem demanar? Home, l’intel·ligent era demanar espai per a bicicleta. És veritat 
que està com està, però justament no hi podem intervenir fins que no hi hagi això que 
aprovarem avui.  
Ara la recepció ens permetrà millorar tots aquells aspectes que compartim amb vostè 
que s’han de millorar i que els ciutadans que n’han fet ús, entenen que han de millorar.  
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
9. Modificar  l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'estudi, anàlisi  i 
expedició de documents. 
 
D'acord amb les facultats que confereixen al Ple Municipal la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les bases de règim local i les disposicions del Reial Decret Legislatiu 
2/2004,  de  5  de  març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes  locals,  en  ordre  a  la  potestat  reglamentària  en matèria d'hisendes locals 
i als requisits per a la imposició i gestió dels ingressos de dret públic de les  Entitats 
Locals, prèvia convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i informe de  
l'interventor,  es  proposa  al  Ple  Municipal l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Modificar  l'article  4  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  a 
l'estudi, anàlisi i expedició de documents, segons el següent redactat: 
En  relació  als  punts  a)  i  b),  paràgraf  U.9,  apartat  2  Urbanisme  de  l'article  5 
d'aquesta ordenança, taxa per anàlisi expedient de llicències corresponent a 
comunicacions prèvies i llicències d'obres majors i menors: Gaudiran d'una bonificació   
del 90%, aquelles obres de reparació, reforma, rehabilitació, restauració,  conservació  
o  manteniment,  que  recaiguin  sobre  immobles  que  es trobin dintre de l'àmbit 
d'aplicació previst en la convocatòria per a l'atorgament de subvencions  a  les  
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persones  titulars  dels  immobles  directament  afectats  per  les obres de llarga 
durada del tren d'alta velocitat, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 3 de març de 2014, i publicada al BOP de Girona nº 52 de data  17  de  març  de  
2014.  Aquesta  bonificació  serà  vigent  per  les  obres sol·licitades o comunicades 
fins el dia 31 de desembre de l'any 2017. 
Segon. Exposar al públic el present expedient en els termes previstos en l'article 17  
del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  text refós  
de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  amb  la  precisió  que,  de  no 
presentar-se cap al·legació o suggeriment, la modificació es considerarà aprovada 
definitivament i es publicarà el seu text íntegre al BOP. 
No obstant el Ple Municipal, amb superior criteri, acordarà el que calgui. 
Per tant, passaríem, doncs, al següent punt de l’ordre del dia, que és el novè. 
 
Presenta la proposta la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Règim Interior, qui 
exposa, tal com ha dit el secretari, el que portem és la modificació de la taxa 
d’expedient de llicències corresponents a les comunicacions prèvies i a les llicències 
d’obres de majors i menors. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent totes aquelles 
obres que hi hagin de reforma, de reparació, rehabilitació i restauració i conservació 
que estiguin en aquells immobles que estiguin afectats per les obres del tren d’alta 
velocitat. 
Perquè ho portem ara i no esperem–que se m’han fet aquestes preguntes per 
diferents grups–, per què ho portem ara i no esperem a les ordenances que tindran 
lloc a l’octubre o novembre? Bé, perquè hi ha molta gent que ja s’ha vingut a 
interessar per fer les obres i, per tant, si nosaltres ho aprovéssim, no tindrien caràcter 
retroactiu, molta gent ja vol començar les obres i fer les rehabilitacions en les seves 
cases o en els seus edificis. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
10. Aprovar el Compte General de l'exercici 2014 
 
En  data  7  d'abril  es  constituí  la  Comissió  Especial  de  Comptes  amb  la  finalitat 
d'iniciar un primer període d'anàlisi del Compte General de la corporació relatiu a 
l'exercici 2014 per part dels membres que constitueixen la Comissió esmentada. 
Des  d'aquest  dia,  7  d'abril  i  fins  el  4  de  maig  els  documents  i  justificants  que 
constitueixen aquest Compte General varen estar a disposició dels regidors d'aquesta 
comissió especial, i després d'emetre dictamen, en data 15 de maig es publicà edicte 
al BOP d'informació pública, iniciant un període de 15 dies (fins el 2 de juny) de 
possible consulta per part de qualsevol interessat i 8 dies més (fins el 11 de juny) 
únicament als efectes de presentar al·legacions, que no s'han produït. 
Atès  que  segons  estableix  l'art  212.4  del  Text  refós  de  les  Hisendes  Locals 
donada la situació d'inexistència d'al·legacions procedeix sotmetre a aprovació el 
Compte General degudament informat, 
1r. Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2014 de l'Ajuntament  
de  Girona  i  els  seus  organismes  autònoms,  integrats  pels  estats bàsics que es 
detallen a l'informe adjunt, així com els criteris per a la quantificació dels deutes 
d'impossible o difícil recaptació segons informe. 
2n. Aprovar la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i 
comptes anuals i pels annexos també detallats a l'informe adjunt. 
3r. Aprovar definitivament els estats anuals exigits per la normativa mercantil per la 
única societat íntegrament municipal, Iniciatives i Projectes Municipals SA. 
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4t. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l'exercici  econòmic  2014,  a  la  Sindicatura  de  Comptes,  d'acord  amb  el  que 
determina l'art. 212 i 223 del RD 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i en els formats establerts en l'acord del Ple de la 
Sindicatura de 8 de maig de 2013. 
 
Presenta la proposta la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Règim Interior, qui 
exposa, el 7 d’abril es va constituir la Comissió especial de Comptes. La finalitat 
d’aquesta comissió era iniciar el primer període d’anàlisi del compte general de la 
nostra corporació de l’exercici 2014 per tal que tots els membres de la comissió 
poguessin presentar les al·legacions oportunes. 
Del 7 d’abril fins al 4 de maig, els documents i tots els justificants varen restar a 
disposició de tots aquests regidors i seguidament es va emetre el dictamen. En data 
15 de maig es va publicar al BOP per a la informació pública, i es va iniciar un període 
de 15 dies, fins al 2 de juny, de possible consulta per part de qualsevol interessat. I 
vuit dies més, fins a l’11 de juny, únicament a efectes de presentar al·legacions. No 
s’ha presentat cap al·legació per part de ningú.  
I avui el que presentem al Ple és la seva aprovació definitiva, iniciant el procediment 
de control per part ara dels òrgans externs, en aquest cas per part de la Sindicatura de 
Comptes. I només dir que aquests comptes anuals del 2014 posen de manifest que 
aquesta corporació es troba en una situació de solvència i ara tenim un estalvi net 
positiu d’1.436.449 euros. Això indica que els ingressos corrents liquidats a l’exercici, 
és a dir, del capítol I al capítol V, superen les obligacions reconegudes, amb les 
despeses corrents, els capítols I, II i IV. També tenim un romanent de tresoreria 
positiu, que són 192.455.000 euros. L’endeutament està molt per sota del que marca 
la normativa: estem a un 57 per cent d’endeutament. I que el període mitjà de 
pagament és de trenta dies. 
I, bé, tots els indicadors aplicats en els ens locals d’estabilitat pressupostària els 
complim, el compliment de l’estabilitat. I estem en termes de capacitat de finançament, 
tot i l’execució que hi ha hagut dels romanents. Respecte als exercicis anteriors tenim 
uns ingressos no financers de 111.927.000 euros, una despesa no financera de 
109.385.388 euros. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, per anunciar 
l’abstenció en aquest punt de l’ordre del dia en coherència amb allò que varem votar 
en el pressupost de l’any 2014 d’aquest Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, el vot del meu 
grup serà l’abstenció en coherència que el meu grup municipal en aquells i en aquest 
exercici no es trobava en aquest plenari. Confiem plenament en la feina que es fa des 
de la Intervenció d’aquest Ajuntament, i ara, posteriorment, en la Sindicatura de 
Comptes. I estarem amatents als resultats i a l’informe. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui 
exposa, el nostre vot finalment –i hem estat en converses amb la regidora per tal de 
definir-lo, perquè hi havia algunes qüestions que volíem aclarir– serà contrari a 
l’aprovació d’aquest compte general, no perquè considerem que tècnicament no 
compleixi tots els requisits –el document és impecable i sempre hem agraït tant l’ajut 
com la feina dels serveis econòmics d’aquesta casa–, sinó perquè hi ha una sèrie de 
consideracions polítiques, per tant, entengui que aquest és un vot en termes polítics i 
no tècnics, que sí que en discrepem i que volem valorar.   
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Per què no ho hem fet en forma d’al·legacions? I en això, finalment, vostè i jo haurem 
d’arribar a un acord: quan fem al·legacions polítiques, la resposta que se’ns dóna és 
que tècnicament no entra en aquells supòsits que vénen estipulats per la llei, i la 
resposta és tècnica. Si a una al·legació política ens donessin resposta política, 
nosaltres no tindríem cap inconvenient de presentar aquestes consideracions 
polítiques en la fase on entenem que pertocaria, que és la d’al·legacions. 
En qualsevol cas, es basa en dues consideracions: una primera, quan aprovem els 
pressupostos –i vostè sap que això requereix unes negociacions habitualment llargues 
i feixugues–, finalment, el que fem és una declaració d’intencions, de línies polítiques, 
de prioritats polítiques i les quantifiquem en partides i en recursos. Si posteriorment es 
donen modificacions d’aquestes partides, desvirtua allò que s’ha pactat i s’ha acordat 
en el seu moment. I ho dic en general i ho dic pel mandat passat. 
Hi ha algunes modificacions en el pressupost –i pensem que són modificacions 
importants– que ens han preocupat i tampoc hem tingut l’ocasió, doncs, d’aclarir si és 
que anaven a altres partides similars o desapareixien o quina era la seva finalitat. Per 
exemple, el programa d’alimentació infantil ha tingut una reducció o una modificació de 
20.000 euros a la baixa; atenció a les famílies, ara hi ha 28.000; hi ha hagut 
increments d’alguns plans de desenvolupament comunitaris, com el de Santa Eugènia, 
però que pràcticament no s’ha executat. No sabem quin és el motiu perquè bé sabem 
que a Santa Eugènia s’han donat problemàtiques que requerien aquest pla i, en canvi, 
s’ha executat només en la meitat. Tenim també reduccions en el Pla de foment de la 
lectura, en accions comunitàries als barris. No sabem si aquesta reducció ha anat 
destinada al pla del sector est o no. 
Per tant, hi ha tota una sèrie de consideracions i de moviments i de modificacions 
pressupostàries, i per això dèiem, alcalde, que ens agradaria tenir aquesta informació 
més enllà de la pressupostària, les modificacions que hi ha al pressupost. Jo penso 
que és en bé de la transparència i que seria bo per a tothom per tal de poder-les 
valorar a temps i que no ens trobéssim en aquesta tessitura d’avui. 
Però hi ha un segon aspecte que sí que ens preocupa i que també l’hem transmès, 
que és la tendència creixent que hi ha hagut en aquest pressupost del 2014 
d’adjudicació de contractes menors, de contractes d’obres i serveis per sota dels 
cinquanta mil euros. No estem dient que no s’estigui complint amb allò que està vigent 
i amb el que regula l’adjudicació d’aquests contractes; diem que el creixement 
econòmic en recursos ha estat molt sorprenent aquest any 2014. I aquest és un tema 
que ens preocupa, perquè pensem que més enllà de la legalitat o no del procediment, 
sí que no és desitjable que s’utilitzi aquesta via quan en tenim d’altres que tenen més 
controls de transparència i controls democràtics. 
I la nostra aposta seria, precisament, perquè tots aquests contractes d’obres anessin 
per una via més oberta i de les quantitats superiors a cinquanta mil euros, i no que hi 
hagués aquest creixement que pot anar en pro, doncs, de la poca transparència a 
l’hora d’adjudicar obres i serveis. 
Per tant, per tot això exposat, el nostre vot serà contrari. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui exposa, nosaltres com que varem votar en contra el pressupost, no volem 
votar a favor d’aquesta aprovació del compte general, però tampoc hi votarem en 
contra per respecte, diguéssim, i perquè creiem en el treball tècnic que s’hi ha fet. 
Volem agrair també, als treballadors i treballadores tècnics i tècniques d’aquest 
Ajuntament, doncs, la predisposició sempre a informar-nos i també la feina feta. I, per 
tant, el que farem és abstenir-nos.  
El que passa que sí que volíem fer èmfasi també i aprofitar, aquesta aprovació per 
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tornar, diguéssim, a reiterar la importància que creiem que aquest tipus de processos 
en els pressupostos des dels inicis fins a l’aprovació del compte general, doncs, sigui 
més participatiu, sigui més obert i sigui més transparent, de manera que es faciliti 
l’accés a les dades en molts sentits –alguns els comentava també la senyora Sílvia 
Paneque–, però també, en termes de llenguatge o en termes de desglossar el detall 
de les partides o a l’hora de fer-los manejables, comparables. En definitiva, diguéssim, 
facilitar la tasca de control sobre el pressupost, la seva execució i, en definitiva, tot el 
que fa referència a aquests comptes que aprovem avui. 
Intervé la Sra. Planas, qui exposa, res més, només donar les gràcies a tothom que ens 
ha recolzat I dir que, bé, nosaltres no hem disminuït cap partida de les essencials. Dir 
que els serveis socials en aquests quatre anys han augmentat més de 2 milions 
d’euros. I crec que hem demostrat sobradament que creiem en la transparència i en el 
bon fer de la manera que ha anat avançant durant aquests quatre anys el nostre 
Govern. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per catorze 
vots a favor dels grups municipals de CiU i ERC-MES-AM, set abstencions dels grups 
municipals de CUP-PA, C’s i PPC i quatre vots en contra del grup municipal del PSC-
PC. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde qui exposa que el punt onzè de l’ordre del dia queda 
sobre la taula a l’espera de poder tenir un temps més ampli sobretot per a la gent que 
vol presentar-hi al·legacions, i, en tot cas, el veuríem al setembre, que és una mica 
l’acord que hi ha entre tots. 
 
11. Ordenança  general  de  subvencions  de  l'Ajuntament  de  Girona,  els  seus 
organismes autònoms i entitats que en depenen. 
 
Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi. 

12. Modificació pressupost 2015: transferència entre partides.  

El Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Girona per a l'exercici 2015 aprovat 
definitivament en data 24 de febrer de 2015, preveu una partida d'inversió per als 
barris  el  crèdit  de  la  qual  serà  executada  novament,  com  l'exercici  anterior,   a 
partir d'un procés de participació ciutadana. 
Analitzats els projectes a executar segons resultat de la consulta mencionada i vist  
l'informe  del  servei  de  participació,  es  fa  necessari  procedir  a  modificar  la 
imputació  pressupostària  inicialment  prevista  al  elaborar  el  pressupost  per  tal 
d'ajustar l'objecte de la despesa a tramitar i atenent als criteris de classificació 
orgànics, per programes i econòmics. 
Així  mateix,  l'acord  plenari  de  29  de  juny  de  2015  requereix  suplementar 
determinades  consignacions  pressupostàries  per  donar  cobertura  al  cost  a 
meritar  de  juny  a  desembre  segons  nova  organització  municipal,  a  més  de 
procedir a ajustar la classificació pressupostària segons requeriments de la Llei 
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, a partir de la modificació de la Llei  
27/2013,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  l'Administració  Local,  que estableix  
que  el  personal  eventual  s'assignarà  a  serveis  generals  de  l'Entitat Local ( àrea 9 
serveis generals segons Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre). També derivat de 
l'adaptació de l'organigrama al nou cartipàs s'ha considerat necessària la dotació de 
recursos econòmics per a suport a l'àrea de servei a les persones. 
Per  últim  es  considera  necessari  procedir  a  realitzar  actuacions  al  Parc  de  la 
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Devesa i segons informe de l'àrea de sostenibilitat, Vistos els informes derecursos 
humans, serveis econòmics, unitat d'associacions, participació i voluntariat i 
sostenibilitat, 
 
Atès el disposat a l'art. 179 i 180 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el  
Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  i  la  base  12a.  del 
pressupost municipal d'enguany. 
 
Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit del pressupost 2015 per a la 
transferència de crèdit entre les partides següents : 
 
- Transferència negativa : 
 
2015.300.15100.60924 - Millores a barris procés participatiu : 199.623,00 
 
2015.400.01100.31000 - Interessos operacions llarg termini : 209.922,75 
 
2015.410.92000.11000 - Personal eventual hisenda i gestió econòmica : 778,00 
 
2015.501.34000.11000 - Personal eventual esports : 26.465,08 
 
2015.400.01100.31000 - Interessos operacions llarg termini : 90.000,00 
 
2015.313.33811.48000 - Convenis promoció : 10.000,00 
 
- Transferència positiva : 
 
2015.513.92400.22610 - Activitats centres cívics : 9.000,00 
 
2015.513.92400.48000 - Pressupostos participats - participació : 118.554,00 
 
2015.121.33213.22614 - Pressupostos participats extensió bibliotecària : 6.000,00 
 
2015.513.92400.20200 - Pressupostos participats - lloguer : 8.349,00 
 
2015.120.33491.22600 - Pressupostos participats - promoció cultural : 6.000,00 
 
2015.120.33491.48001 - Pressupostos participats - promoció cultural : 39.220,00 
 
2015.500.32600.48001 - Ajuts i transferències educació : 2.000,00 
 
2015.511.23120.22614 - Accions comunitàries als barris : 3.000,00 
 
2015.510.23100.62200 - Inversió serveis socials : 7.500,00 
 
2015.100.91210.23000 - Indemnitzacions òrgans govern : 5.943,72 
 
2015.100.91210.16000 - Quotes socials òrgans govern : 6.945,25 
 
2015.100.91210.11000 - Personal eventual presidència : 132.448,51 
 
2015.100.91210.16000 - Quotes socials òrgans govern : 32.131,66 
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2015.511.23110.13000 - Retribució p laboral s socials at primària : 28.686,66 
 
2015.511.23110.16000 - Quotes socials s socials at primària : 6.685,52 
 
2015.100.91210.10000 - Retribucions òrgans govern : 24.324,51 
 
2015.202.17100.21002 - Manteniment Devesa : 100.000,00 
 
2n.- Exposar al públic el present expedient, en els termes assenyalats a l'art 169 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, art 20 del RD 500/90, de 20 d'abril, i l'art. 86.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre i considerar-lo definitivament aprovat en cas de no 
presentar-se al·legacions o reclamacions en aquest tràmit, segons disposa el mateix 
article. 
 
Presenta la proposta la senyora Ma. Àngels Planas, regidora delegada d’Hisenda i 
Règim Interior, qui exposa, cal distingir que en aquesta modificació hi ha diferents 
conceptes: en primer lloc, adequació de les partides dels projectes participats. Tenim 
un pressupost d’inversió amb 1.200.000 euros de pressupostos participats. I fins que 
no tenen lloc les votacions de cada barri no sabem exactament quina és l’execució. 
Està en el capítol VI, que és d’inversions, però no tot són obres i, per tant, tal com 
marca la normativa, s’han d’adequar al capítol que correspon. 
També portem donar cobertura a les modificacions del cartipàs, que va estar aprovat 
el 29 de juny.  
I també es considera necessari procedir a realitzar les actuacions per al parc de la 
Devesa, segons l’informe de l’Àrea de Sostenibilitat. 
 
Obert debat, intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del 
PPC, qui expressa, com deia la senyora Planas en la segona part de la seva 
intervenció, el que avui ens proposen i ens porten a aprovació és allò derivat de l’acord 
a què vostès van arribar de cartipàs amb una de les formacions polítiques aquí 
representades, que no és la meva, i, per tant, estic convençuda que tindran els vots 
d’aquells que els van donar suport en el seu moment; un suport, a més, amb relació a 
un tema que ja ha sortit en aquest Ple en el dia d’avui, perquè la senyora Paneque 
n’ha parlat a l’inici del plenari, que és que cal que modifiquin el pressupost per pagar 
els càrrecs de confiança que vostès han posat de nou en aquest nou mandat que ara 
comencem, en una proposta que, com molt bé sap, li varem votar en contra en el Ple 
de cartipàs. 
Però sí que és veritat –i la senyora Planas també ho ha explicat, i per tant, a mi 
m’agrada dir-ho tot sempre que hi ha un punt que té o pot portar controvèrsia–, és 
veritat que hi ha un canvi, una modificació de pressupost que ve derivada dels 
processos dels pressupostos participatius perquè s’ha acabat el procés: sabem en 
quins projectes vol cada barri que s’inverteixin els seus diners, com deia la senyora 
Planas, n’hi ha alguns que no poden anar al capítol d’inversió, sinó que s’han de 
passar a un altre capítol perquè quadri el pressupost.  
I a més, hi ha allò que també jo mateixa ja li vaig dir en el Ple de cartipàs que crèiem 
que era una bona notícia i que podria haver acordat amb qualsevol de les forces 
polítiques aquí representades, que és un pla de xoc a la Devesa. 
Per tant, he de dir que he dubtat fins a últim moment quin seria el sentit del meu vot, i 
així li ho he traslladat a la senyora Planas, perquè malgrat el cor em diu que li he de 
votar en contra perquè no estem d’acord amb aquest increment dels càrrecs de 
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confiança, crec que el més just és que ens abstinguem perquè sí que és veritat que hi 
ha una part de modificació que ve derivada del procés dels pressupostos participatius, 
els quals nosaltres sempre hem recolzat. I varem celebrar que l’any 2015 passés d’1 
milió a 1.200.000 la partida que s’hi destinava. I també perquè som els primers que 
sempre hem reclamat i defensat un pla de xoc a la Devesa. Malgrat sí que li demano 
una cosa, que és que en el Pla de xoc de millora i manteniment de la Devesa siguin 
realment curosos a l’hora d’explicar-nos quan l’executaran i quin serà aquest pla que 
executaran, perquè si no ho tinc mal entès Patrimoni ens ha de donar permís per fer 
qualsevol actuació, per petita que sigui, a la Devesa. 
I, per tant, veig que han anat molt ràpid a posar la partida, però no veig tanta rapidesa 
a dir-nos què és allò que volen fer com a pla de xoc a la Devesa per gastar aquests 
cent mil euros. 
 
Intervé el senyor Juan Maria Castel, portaveu del grup municipal C’s, qui manifesta, en 
coherència amb el que varem votar al cartipàs de l’últim Ple, però entenent que aquest 
plenari ha quedat modificat per entrada de nous grups i això ha produït aquest ball de 
bastons en l’àmbit pressupostari d’aquest Ajuntament, el nostre vot serà d’abstenció. 
Sí que cal recordar, i se n’ha fet menció, aquest manteniment, aquesta partida de la 
Devesa, nosaltres també ens preocupa no només aquesta partida, sinó aquest pla 
especial que també ens vindrà donat de l’àmbit de la Devesa. Sempre, i així ho hem 
transmès a l’equip de govern, la priorització de la llera verda del riu abans de fer altres 
àmbits de ciutat, entenem que és un tema de manteniment, aquesta partida, però sí 
que entenem que la ciutat i els barris perifèrics, que hi ha grans realitats perifèriques a 
la nostra ciutat, també demanen molta inversió. 
 
Intervé la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui 
expressa, anunciar la nostra abstenció, atenent –ho ha dit la portaveu del Partit 
Popular– que en aquesta bateria de modificacions pressupostàries n’hi ha una que 
afecta molt directament els pressupostos participats.  
Altres vegades ens ha passat, intentar aprovar un punt barrejant-hi temes relacionats 
amb els veïns, no ens sembla la millor de les pràctiques. Però, en qualsevol cas, 
atenent únicament i exclusivament a les partides a què fan referència de pressupostos 
participats, sabent que són absolutament necessaris aquests canvis de capítols, el 
nostre vot serà abstenció. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Laia Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-
Crida per Girona, qui exposa, nosaltres hi votarem en contra, sobretot pel tema de les 
partides relacionades amb els càrrecs de confiança o personal eventual. Aquests 
càrrecs han comportat un increment de prop del 74 per cent, no hi varem estar d’acord 
en el seu moment i, per tant, hi votarem en contra per aquest motiu sobretot. 
 
Intervé el senyor Pere Albertí, regidor del grup municipal d’ERC-MES-AM, qui exposa, 
el nostre grup, per coherència amb el pacte a què varem arribar amb l’equip de govern 
anunciem el nostre vot favorable. Però, a més a més, pel tema dels pressupostos 
participats i el canvi de partida i, a més a més, per tots els temes de la Devesa. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per catorze 
vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES-AM, quatre vots en contra del 
grup municipal de la CUP-Crida per Girona i set abstencions dels grups municipals del 
PSC-PC, C’s i PPC. 
 
MOCIONS 
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13. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  ERC-MES-AM  per  confeccionar  
un mapa de la distribució socioeconòmica de Girona. 
 
El  gran  repte  polític  del  nostre  temps,  segurament,  és  combatre  la  desigualtat. 
Les  xifres  que  ens  ofereixen  les  institucions  públiques,  les  entitats  del  tercer 
sector i els diversos organismes dedicats a aquesta tasca ens mostren un relleu social 
preocupant, injust i cada vegada més polaritzat en termes de riquesa. No és  només  
una  sensació,  també  són  dades:  sense  anar  més  lluny,  Intermon Oxfam  va  
publicar  un  informe  el  gener  passat  on  es  reflectia  que  l'1%  de  la població  
mundial  (70  milions  de  persones)  acumulava  per  primer  cop  en  la història recent 
més recursos que el 99% restant (7.000 milions de persones). 
A  Catalunya,  aquesta  realitat  no  ens  és  aliena.  Segons  l'Idescat,  si  el  2008  el 
20%  dels  catalans  tenien  una  renda  4'8  vegades  superior  a  la  del  20%  més 
pobre,  quatre  anys  després  (2012)  la  diferència  ja  era  de  6'5.  L'índex  de  Gini, 
que mesura la desigualtat, s'ha incrementat a Catalunya de 0'294 a 0'326 punts - 
sobre  1-.  Aquesta  realitat  és  molt  palpable  a  les  viles  i  ciutats  del  nostre  país, 
carrer a carrer, barri per barri. També a Girona. 
Per  desgràcia,  però,  a  la  nostra  ciutat  no  tenim  dades  empíriques  sobre  la 
sensació que ens aborda cada cop que la trepitgem: que existeix una geografia de la 
desigualtat evident, unes zones més riques i d'altres més pobres, que es troben molt 
pitjor ara que quan es va iniciar la crisi econòmica. Nosaltres creiem que  el  millor  
aliat  per  a  la  bona  implantació  de  les  polítiques  públiques  és  la informació. El 
novembre de 2014 es va aprovar en aquest Plenari una moció que anava en un sentit 
similar a aquesta, de la qual no tenim coneixement de la seva execució. 
 
Per tot l'exposat, doncs, proposem a aprovació d'aquest plenari: 
 
Primer.- Que s'estableixin, pilotat per la UMAT, diversos indicadors de caràcter 
socioeconòmic que es puguin anar mesurant periòdicament per veure'n l'evolució i 
actuar en conseqüència. 
Segon.- Que s'encarregui un estudi inicial, de caràcter exhaustiu, per conèixer en 
profunditat la situació social de Girona. 
Tercer.-  Que  a  partir  de  les  dades  d'aquest  estudi  es  confeccioni  un  mapa  de  
la distribució socioeconòmica i demogràfica de la ciutat que ens pugui donar detalls de 
l'estructura de la pobresa a Girona i de la seva ubicació. 
Quart.- Que a partir d'aquest estudi inicial es revisin els plans  que  té  en  marxa 
l'Ajuntament que facin referència al problema de la desigualtat. Alhora, demanem 
també  que  a  partir  d'aquestes  dades  es  determinin  o  revisin  les  prioritats  i 
actuacions   d'aquells   espais   de   concertació   en   què   es   treballa   en   línies 

estratègiques de futur, en especial l'Agència de Promoció Econòmica. 

 
El senyor alcalde indica que la moció és presentada pel grup municipal d’Esquerra - 
MES - AM, i per a la seva defensa, té la paraula el senyor Ricard Calvo. 
 
Presenta la moció el senyor Ricard Calvo, regidor del grup municipal ERC-MES-AM, 
qui exposa, permetin-me que en ser el primer Ple en què assisteixo faci una petita 
llicència. És agradable això de tenir aquesta música de fons, que embolcallarà una 
mica la nostra proposta de moció. 
I continuant amb aquesta llicència, deixin-me expressar la meva sorpresa per l’inici 
d’aquest Ple, ja que m’ha sorprès molt gratament, és a dir, que l’alcalde iniciï el Ple o 
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el primer Ple al qual jo assisteixo com a regidor i com a representant que jo em sento 
de moltíssima gent que ha estat al nostre costat, i escoltar-lo que ha començat el Ple 
parlant d’ocupació em satisfà molt gratament. Sobretot em satisfà perquè quan l’he 
sentit parlar s’ha fet molt seves les dades. I jo en campanya l’he escoltat i quan ha 
parlat d’ocupació se sabia les dades de memòria. Fins i tot recordo com citava que els 
últims quatre anys tot i que s’havia creat ocupació no era el suficient per donar 
resposta a les necessitats que té el nostre entorn a dia d’avui a Girona. 
Per tant, ha sigut grata la sorpresa, però deixi’m fer un petit matís: ocupació avui a 
Girona no vol dir que no existeixi pobresa. De fet, cada cop més ens estem trobant 
que gent ocupada està sent pobre. Per tant, aquesta defensa que ha fet vostè de 
l’ocupació, m’agradaria també que…, a vegades pot resultar molt més fàcil parlar 
d’ocupació que no pas parlar de pobresa, m’agradaria sentir-lo també parlar de 
pobresa i que aquestes dades que tan bé ha expressat i que tant ens ha acompanyat, 
ja dic, al llarg de la campanya i al llarg d’aquesta exposició d’ara, es converteixin en 
dades de pobresa. 
I permeti’m dir-li, jo crec que d’aquesta sala poca gent podria donar dades perquè les 
dades sí que es publiquen, però no s’aglutinen, és a dir, no ens donen una informació 
de la qual puguem extreure’n una visió real de què és el que està passant avui a 
Girona quant a pobresa. 
Per tant, li demano que en comencem a parlar i que no s’hagi començat a parlar ja 
encara, a les últimes dades que nosaltres hem pogut contrastar, que eren del 1996, no 
estan sent tractades de la manera que responguin a aquesta visió, a aquesta mirada 
que creiem que hem de tenir els que avui estem aquí presents. Les formes i els 
escenaris en què avui es presenta la pobresa a Girona són molt diversos i molt variats. 
Quan nosaltres passegem per Girona, pels seus barris, hem pogut captar, hem pogut 
mirar aquestes diferències; hem vist clarament que hi han barris que estan més 
afectats i sectors que estan molt més afectats. Però és una impressió: ho palpem, ho 
percebem, però també ens fa necessari que ho constatem. Volem dades empíriques 
que constatin això i que ens permetin, un cop tinguem aquestes dades, actuar en 
conseqüència i si cal modificar, si cal planificar, si cal reconduir determinades accions 
que realment vagin destinades a la població diana. 
Algú d’aquí podria dir quina forma pren la pobresa a Girona? Pren forma femenina, la 
pren masculina? En quin barri? I els infants? I quin sector és el que te més, per 
exemple, dones soles amb fills a càrrec? I quins ingressos estan tenint? Perquè 
podríem parlar de gent ocupada que està sent pobra. Podríem estar parlant de 
multitud de circumstàncies diverses. 
Volem, demanem, creiem que durant la campanya totes les persones que estem aquí 
assegudes avui hem defensat que s’han de fer programes de suport a les persones 
més vulnerables, tots els que estem aquí hem defensat destinar recursos a la pobresa; 
tots els que estem aquí hem considerat que era un punt principal actuar davant de les 
desigualtats; necessitem saber i de manera urgent quin és el mapa de desigualtat i 
l’estructura que pren la pobresa a la nostra ciutat. És per això que demanem una eina 
que ha de permetre revisar i crear polítiques públiques.  
De fet, ho torno a dir, em sorprèn i molt que no ho tinguem això, que això no estigui 
fet; estem parlant de crisi, estem parlant de pobresa i em sorprèn moltíssim que ningú 
abans hagi demanat això. 
De fet, corregeixo, no que ho hagi demanat, sinó el novembre del 2014 aquest mateix 
plenari va aprovar una moció que anava en el mateix sentit que la que presentem avui 
i no tenim coneixement que s’hagi fet res en aquest sentit. Per tant, sí que s’ha 
demanat, sí que s’ha presentat una moció, però no s’ha reclamat que s’actuï i que 
s’actuï en conseqüència al que les persones que estaven aquí abans ocupant el nostre 
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lloc varen dir. 
Volem que s’encarregui un estudi inicial amb caràcter exhaustiu per conèixer quina és 
la situació social de Girona. I aquest estudi ens ha de dibuixar, ens ha de fer un mapa 
de la desigualtat, de l’estructura de pobresa i de la seva ubicació. I ens ho reclamen 
les persones i la nostra responsabilitat davant aquestes persones.  
Nosaltres pensem que amb aquesta informació seria imprescindible, amb les dades 
que anem tenint, que es vagi actualitzant. I, d’alguna manera, el que he començat la 
meva exposició abans, que els plans d’ocupació, la cerca de com incentivar més 
ocupació també vagi dirigida a aquesta població més feble, aquesta població amb més 
necessitats. 
Ens toca i penso que som garants de l’encàrrec que ens han fet les persones que han 
confiat en nosaltres; per tant, és per això que els demanem que aprovin la moció que 
presentem. 
 
Intervé la senyora Concepció Veray, qui exposa, vagi per endavant que donarem 
suport a la moció perquè considerem que tenir un estudi més o un estudi més ampli 
dels que fins a dia d’avui hem tingut en aquest Ajuntament amb relació a les 
desigualtats socials que pateix la nostra ciutat en aquests moments mai està de més. 
Ara, jo li vull fer, senyor Calvo, algunes matisacions i algunes apreciacions tant de la 
moció en si com d’allò que ha sigut la seva presentació. D’entrada, dir-li que quan 
parlem de desigualtats, aquest és un terme molt ampli: vostè parla de desigualtats i no 
posa cap adjectiu més després i desigualtats no només n’hi han en relació social i en 
pobresa a la ciutat de Girona, sinó que podríem trobar també altres àmbits on a la 
ciutat de Girona es pateix desigualtat. I, per tant, crec que també cal matisar i parlar 
amb propietat quan es parla de desigualtat. 
Un altre matís que li anava a fer: no és veritat que no s’hagi fet res durant aquests 
quatre anys, no és veritat que no s’hagi estudiat ni es tinguin dades o que les últimes 
siguin com vostè deia de l’any 96. I sincerament a mi m’ha sorprès que vostè digui que 
des de l’any 96 aquí no tenim o no hem fet res amb relació a aquest tema. 
I encara més em sorprèn quan vostè forma part d’un grup polític que és Esquerra 
Republicana i MES, no?, i, precisament, una de les persones que més ha reivindicat 
en temes de lluita contra la pobresa i contra les desigualtats en aquest plenari és una 
persona que forma part d’aquest partit polític, i és la senyora Pia Bosch, que durant 
molts mesos va ser la portaveu del Partit Socialista en aquest plenari i va acabar 
representant aquesta formació política. I a ella li hem d’agrair la majoria de mocions 
que es van aprovar en aquest plenari en la línia de lluita contra la pobresa, perquè ella 
considerava –i així li varem donar suport les altres forces polítiques– que no es feia 
prou per part de l’equip de Govern al Pla de xoc contra la pobresa, al Pla de xoc contra 
la pobresa infantil i la desnutrició infantil. I així un seguit de mesures que es van anar 
prenent i que des de l’oposició es va demanar al Govern que es posés mans a la feina 
i que intentés millorar aquelles polítiques que se’ns plantejaven directament des de 
l’equip de govern. I algunes s’han desenvolupat totalment, d’altres, efectivament, 
estem a meitat d’any i, per tant, queda un segon semestre de l’any 2015, de les 
últimes mocions aprovades, que hem de veure com es van desenvolupant. 
Però la veritat és que s’han fet coses i que crec que s’han de posar en valor. 
Vostè parla de desigualtats en els diferents barris, nosaltres hi hem fet molta 
referència, que és el desequilibri que pateix Girona entre els barris, un desequilibri que 
és pot parlar en termes d’infraestructures de barri, que se’n pot parlar en termes de 
servei al barri i també se’n pot parlar en termes de desequilibris socials. Bé, jo crec 
que hi ha alguns barris que no cal un estudi per saber quins són els desequilibris que 
pateixen i per saber quina és la situació. És més, varem estar-hi tots d’acord, totes les 
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forces polítiques varem estar d’acord que un d’aquests barris era el sector est, i durant 
l’últim any i mig o els últims dos anys del mandat passat varem estar-hi treballant colze 
a colze totes les formacions polítiques i varem tirar endavant una inversió, varem 
aprovar una inversió important en el sector est a tenir en compte i a fer-hi mesures i 
accions que ens ajudessin en la lluita contra aquestes desigualtats d’aquest barri. 
Per tant, com he dit, nosaltres li donarem suport perquè és una moció a la qual un no 
pot oposar-s’hi, perquè li dirien, que és antisocial i que no vol la lluita contra la pobresa 
ni contra les desigualtats, però, que no deixa que haguem de ser una mica crítics –
crítica constructiva, espero que s’ho agafi així– amb relació que la situació no és que 
ara vostès avui arriben aquí després de quatre anys de no estar representats com a 
Esquerra Republicana i seran els garants i els salvadors de la lluita d’aquest 
Ajuntament o d’aquest plenari contra la pobresa a la ciutat de Girona. 
I ja per acabar, miri, els índexs de pobresa a Catalunya ens indicaven abans de la crisi 
que estàvem per sobre del 16 per cent i, per tant, que tenim un important percentatge 
de pobresa estructural que no té res a veure amb la crisi que hem patit, simplement el 
que ha fet ha sigut augmentar aquesta pobresa. I, per tant, això també s’ha de tenir en 
compte, i m’ho han sentit dir més d’una vegada, que s’han de prendre mesures per 
actuar en aquests moments de crisi econòmica i ajudar en el dia a dia, però també 
mesures que ens permetin anar acabant i anar reduint cada vegada més el 
percentatge de pobresa estructural que tenim a Catalunya i també a la ciutat de 
Girona. 
Perquè si ho basem tot només a solucionar el problema d’avui, però no tenim una 
mirada més àmplia que ens permeti prendre mesures que ens facin solucionar aquest 
problema d’una manera més llarga en el temps, d’una manera més estable i, per tant, 
evitar que la pobresa creixi a la ciutat de Girona, al final tampoc donarem solució al 
problema real que tenim i que jo crec que és l’objectiu compartit per totes les forces 
polítiques. 
 
Intervé el senyor Juan Maria Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui expressa, 
anunciem des del meu grup el vot favorable en aquesta moció. Entenem que hem 
viscut tots plegats, els que estem asseguts aquí, una campanya on s’ha fet la defensa 
sobre la pobresa, la defensa de tot allò que ens ha comportat la crisi econòmica, el 
desnonament, tot aquell patiment que hi ha darrere de moltes i moltes famílies 
gironines. 
I li vull dir que hem començat converses amb el regidor de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, el senyor Berloso, on ja li hem anunciat que el mes de setembre 
començarem a elaborar una sèrie de propostes, perquè el que intentarem plantejar i 
portar en aquest plenari per ser aprovat també des del meu grup és una taula 
permanent. Diguem-n’hi taula, diguem-n’hi comissió. El perfil tècnic és, crec, el de 
menys, el que és més important és que això es porti a terme, tinguem la valoració, on 
tinguem assegudes les entitats, on tinguem assegut, com li hem dit moltes vegades, 
aquell representant de la Sareb. 
Però el mapa ens indicarà, ens ubicarà dintre la ciutat aquells sectors on hem 
d’implicitar els esforços, que també haurem de contemplar en aquells pressupostos. I 
permetin-me que remarqui això, perquè una cosa és parlar de la pobresa, marcar-la, 
ubicar-la, però actuar amb polítiques de prevenció és fonamental davant de qualsevol 
moviment que portem des d’aquest Ajuntament. 
Entenem que hi ha una mà estesa des de l’Àrea de Serveis a les Persones a poder 
presentar aquest primer document. Entenem que haurem de formar part tots d’aquesta 
taula, una taula permanent on continuem analitzant. I que aquesta moció i el que pugui 
desprendre’s d’aquesta moció i d’aquesta anàlisi i d’aquest estudi també podrà portar-
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se en aquesta taula per tenir ja un coneixement primer i directe d’on hem d’invertir i 
implicitar els esforços necessaris. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Elisabeth Riera, regidora del grup municipal del PSC-
CP, qui exposa, la moció que presenta el Grup d’Esquerra Republicana per fer aquest 
mapa de distribució socioeconòmica fa referència a una moció que el 2011 havíem 
presentat ja des del Grup dels Socialistes i, per tant, ja els avanço que en coherència 
també el nostre vot serà favorable. 
Estem d’acord que és important tenir dades i tenir informació i indicadors rigorosos 
sobre el tema de la pobresa, que és un problema molt greu: l’atur, la precarietat, 
reducció dels drets socials, retallades, fracàs escolar, abandonament, i aplicar les 
polítiques en aquests punts on sigui necessari. Sense perdre l’objectiu, que és reduir 
la pobresa; ha de ser l’objectiu explícit, no podem perdre temps també a fer molts 
indicadors complexos. Vull dir, també tots tenim bastant clar, com ja s’ha dit, quins són 
els barris on hi ha més pobresa, més exclusió i quins són els barris prioritaris on s’ha 
d’actuar. 
Aquesta crisi, però, ha fet créixer les desigualtats i és obvi, i potser diríem no només 
en els barris perifèrics, sinó una mica a tot arreu. I fer aquest mapa i aquests 
indicadors també ens aportarà una informació. 
Repeteixo que el nostre vot és favorable, però que esperem que mentre duri aquest 
estudi no sigui una excusa per parar els plans especials del sector est i de Pont Major 
que ja es van aprovar i ja estan més o menys en marxa. 
 
Intervé la senyora Ester Costa, regidora del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui manifesta, votarem a favor de la proposta i volem que s’actuï al més aviat 
possible. La situació per a moltes famílies de la nostra ciutat necessita d’intervencions 
urgents. Hem d’afrontar amb fermesa la pobresa i fer actuacions contundents. 
Segons Càritas de Girona, fa només tres mesos, quan va publicar la memòria de 
2014, ens diu que ha triplicat els diners que ha repartit entre famílies gironines per 
pagar els subministraments bàsics, sobretot les factures de la llum. Les dades que 
publica demostren que en l’últim any han augmentat un 230 per cent les ajudes 
econòmiques per fer front a la pobresa energètica i que això demostra que la situació 
econòmica no millora. 
També ens diu que han augmentat un 30 per cent les ajudes directes que donen a les 
famílies per comprar aliments o pagar lloguers. La majoria de les famílies tenen fills 
menors. 
L’entitat alerta que cada cop més hi ha persones que tot i tenir sou i feina no arriben a 
final de mes. 
Per tant, posem-nos a treballar de seguida per dissenyar aquest mapa de distribució 
socioeconòmica i demogràfica de la ciutat per tenir els detalls de la pobresa, alhora 
que es treballi en les solucions. 
Senyores i senyors, el capitalisme ens ha portat aquí. 
 
Intervé el senyor Carles Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, jo li ho 
he de dir amb tota la sinceritat, divendres al vespre quan llegia la moció vaig tenir un 
déjà vu, un déjà vu de quatre anys, i avui he tancat els ulls per un moment i l’he tornat 
a tenir. I em sembla que ho ha confirmat el Partit Socialista de Catalunya quan diu que 
la moció que avui portem aquí és una qüestió que ha estat tractada de manera 
reiterada en el passat mandat, i que aquest equip de govern, representat en aquest 
cas pel senyor Berloso, si miren la memòria –i li recomano que se la pugui mirar–, del 
2011 al 2014 veurà les actuacions que s’han dut a terme per impuls de l’equip de 
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govern, però també per impuls de moltes de les forces polítiques que conformaven 
aquest plenari els darrers quatre anys. 
Li avanço que, evidentment, votarem a favor sempre que l’entenguem com una moció 
de caràcter constructiu, no tant potser el que s’ha verbalitzat ara en aquest moment i 
les indicacions directes envers l’alcalde, però sí que entenem que el que hi ha al 
darrere és una proposta realment bona de futur. Perquè una cosa sí que li reconec: no 
sé d’on ha tret les dades, si eren del 96, però, evidentment, Convergència i Unió va 
entrar el 2011 i vostès van estar al Govern d’aquesta corporació i, per tant, eren els 
principals interessats quan estaven al Govern d’establir aquests indicadors que ara no 
hi són. 
Per tant, intentem ser tots una mica constructius. Comparteixo el que ha dit la regidora 
del Partit Socialista de Catalunya, que tampoc hem de fer grans invents a l’hora 
d’establir indicadors que puguin alentir tot el que realment anem a buscar en 
l’establiment d’aquestes mesures que permetin poder fer una actuació directa molt 
més directa i molt més concreta.  
Però el que sí que jo voldria reafirmar en nom de Convergència i Unió és que no fem 
ús d’aquestes qüestions d’una manera com la que s’ha fet ús en aquest plenari avui 
aquí. Jo crec que hem d’anar des d’un punt de vista molt més constructiu, atenent a 
tota la realitat. Li recomano miri la memòria 2011-2014, veurà totes les actuacions que 
s’han fet.  
I sobretot hi ha un element molt a tenir present –i coneixen aquí molts dels regidors 
que estan aquí– que és el Consell de Cohesió Social, que es va tornar a donar-hi 
impuls la passada legislatura amb la creació de tres taules. I en aquest Consell de 
Cohesió Social hi participen els partits polítics, per tant, jo entenc que Esquerra 
Republicana de Catalunya i MES també en formen part i, per tant, hi han participat i 
tenen el ple coneixement de la realitat en el moment actual. I sobretot no tant guiar-
nos per dades de caràcter provincial, sinó basar-nos en dades més pròpies de Girona, 
més que res per no alarmar i no generar situacions que jo crec que ens fem mal 
nosaltres mateixos o ens fem trampes al solitari.  
És a dir, fem-ho constructivament. Li recollim realment aquesta proposta, entenem que 
la UMAT pot ser una eina extraordinària per ajudar a fer aquestes qüestions: 
consensuem aquests indicadors que siguin realment útils i que realment puguin donar 
valor afegit a la feina que ja s’està fent, però no defenestrem la feina feta, que jo crec 
que ha estat molt important, amb molt de valor i amb una realitat d’un moment, que la 
crisi no neix el 2011, sinó que ve de molt més enrere. I que, per tant, hem d’anar 
avançant i aprenent tots com buscar aquells indicadors que donin profit per ser molt 
més eficients i efectius a l’hora de donar solucions. 
 
Intervé el senyor Ricard Calvo, qui expressa, senyora Veray, deixi’m felicitar-la perquè 
ha dit que a vostè no li cal cap estudi, que té molta intuïció, no sé on la portarà 
aquesta intuïció, però afirmar que a vostè no li cal cap estudi per determinar temes de 
la gravetat com el que els hem plantejat, perdoni, però penso que amb la intuïció no 
ens val, necessitem dades i dades empíriques. 
I, després, recordar-li que he fet esment de la moció i, per tant, que sí que s’havia 
presentat aquesta moció, però que tinguem coneixement no s’ha fet res. 
Al senyor Castel, ens trobarà en aquesta taula disposats a participar-hi. 
A la senyora Riera també li voldria dir que el que és realment perdre el temps és no fer 
res. Si no fas res, estàs perdent el temps. Per tant, no és perdre el temps fer un mapa 
o fer un diagnòstic. I empalmo amb el senyor Ribas, que sens dubte considero que és 
un home d’estratègia, vostè sap que sense una estratègia no vas mai enlloc; per tant, 
per dissenyar una bona estratègia necessites tenir dades, contrastar-les, generar un 
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document que et porti on vols arribar per donar resposta a les necessitats. Per tant, 
per fer una estratègia necessitem tenir dades, actualitzar dades, tractables, 
modificables, que ens permetin tenir el coneixement real de la situació actual de la 
pobresa.  
Perquè vostè em recomana que em llegeixi la memòria; gràcies, ja ho he fet, i què s’ha 
fet? És a dir, actuacions puntuals, sí, actuacions puntuals, però –i en això estic 
convençut que estarem d’acord– no es pot actuar a cegues, cal actuar sempre seguint 
una estratègia, tenint unes dades contrastades, tenint la informació veraç, 
actualitzada, que sigui una informació que es pugui tractar, tractable, i a partir d’aquí 
dissenyar les accions. Actuar per actuar no té sentit. 
I amb referència a la senyora Costa, d’acord. 
 
Intervé el senyor alcalde qui prega als regidors i regidores que al torn de rèplica, si us 
plau, siguin molt precisos i que facin referència a l’esment explícit que ha fet el 
portaveu de la moció. 
 
Intervé la senyora Concepció Veray, qui diu, trenta segons. Miri, seguint en la línia, 
deu ser falta d’informació, senyor Calvo, el que té el seu grup polític en aquest Ple: 
dades empíriques en tenim. Actuació per intuïció, no, durant quatre anys hem actuat 
per realitats i per problemes reals als quals s’havia de donar solució. I crec que així 
s’ha de seguir actuant. Si no cregués en el seu estudi, no li donaria suport. 
Miri, el seu estudi ens pot anar bé: sí serà més àmplia la situació i la realitat que ens 
mostrarà, però estudis n’hi han, dades empíriques en tenim i hem actuat per realitats, 
no per intuïció. Per tant, l’únic que li he dit que no es pensi ara que perquè Esquerra 
Republicana ha tornat serà el salvador d’aquest tema, perquè són molts els recursos i 
les hores que hi hem dedicat totes les forces polítiques a lluitar contra la pobresa a la 
ciutat de Girona. 
 
Intervé la senyor Elisabeth Riera, qui expressa, jo també li volia dir al regidor Calvo 
que em sembla que jo en cap moment no he dit que recollir les dades i els indicadors 
fos perdre el temps, i si ho ha entès així m’ha mal entès. Jo el que volia dir és que tenir 
dades és important, però que això no serveixi d’una excusa per parar plans especials 
que s’estan fent en els barris que s’han de posar ja en marxa urgentment. 
 
Intervé el senyor Carles Ribas, qui manifesta, gràcies per ensenyar-nos el camí i la 
llum perquè fins ara hem treballat, sembla, els serveis socials d’aquest Ajuntament 
sense cap mena de dada i sense cap mena de referència i indicador. 
Jo l’únic que li aportava és dir que s’ha fet feina, s’ha treballat, s’ha actuat. Tots 
aquells indicadors que vostès o el seu grup consideren que són convenients per 
aportar, per millorar seran molt ben rebuts. 
I no oblidar que hi ha un pla integral proposat per aquest equip de govern per treballar 
envers a tota la ciutat. Per tant, a nosaltres sempre ens trobarà en aquest camp. 
Al que feia referència jo era el to, la forma i com s’havia exposat. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui diu, només que com que ha fet un esment de la meva 
intervenció inicial del Ple i com que vostès, evidentment, no formen part de l’anterior 
mandat, algunes coses potser encara els vénen de nou. Però aquest és un costum 
que em vaig autoimposar des de l’inici del mandat anterior i a cada Ple, cada Ple, cada 
Ple –i crec fins i tot que la senyora Roca quan era candidata algunes vegades que ens 
acompanyava aquí hi va poder assistir–, em semblava que era rellevant fer una cosa 
que no s’havia fet mai, que era deixar anotat a l’acta del Ple la referència de les dades 
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no dels ocupats, sinó dels que no tenen feina, precisament, dels aturats, que tenen 
més a veure amb la pobresa que no pas l’ocupació. 
I cregui’m, ho fem amb la vocació de conscienciar tothom, regidors d’equip de govern i 
regidors de l’oposició, que allò que decidim aquí, allò que parlem aquí té a veure 
directament amb aquestes persones que no tenen feina. 
Però paral·lelament a assenyalar unes dades que són les oficials de què disposem, no 
són estadístiques, són dades oficials, les úniques que tenim relatives a la ciutat de 
Girona són aturats, afiliats a la seguretat social i nombre de contractes, sempre dic el 
mateix que m’ha sentit dir avui –potser no estava al cas–, però jo he dit al costat d’això 
«aquesta no és l’ocupació que busquem». Li he dit amb tota claredat, dic: «No ens 
permet sortir de la crisi ni dels seus efectes.» I, per tant, pensar que estem sortint, 
perquè les dades sí que estan canviant la tendència, això seria enganyar-nos. Ho he 
dit sempre, potser aquesta part del discurs no l’ha acabat de seguir, però jo sempre ho 
dic. Per tant, no ens escapem, sinó al contrari. 
I, finalment, en general, les dades són crítiques, són determinants. Segurament costa 
molt perquè, i això explicaria que governs anteriors que tenien vocació social tampoc 
l’haguessin fet, aquest estudi, perquè és complicat. En varem fer un nosaltres sobre 
l’atur a la ciutat de Girona el 2012, amb una precisió, diguem-ne, com no s’havia 
arribat mai. L’hem de continuar fent. I, per tant, metodològicament costa molt poder 
arribar a tenir una eina que sigui útil perquè puguem, primer, parlar amb rigor de les 
dades: no és just barrejar dades com la de Càritas que ha fet al conjunt de les 
comarques gironines per extreure conclusions de tipus local. No és rigorós. I són dues 
realitats reals les dues, però la de Girona no es pot confondre amb la realitat que 
ofereix una entitat sobre el conjunt de les comarques gironines. I, en segon lloc, per 
poder aplicar, després sí, el rigor de les dades a les polítiques. Que en això estic 
totalment d’acord i estem, crec que per unanimitat d’acord amb la seva moció. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
14. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP per un Pla d'Impuls 
d'Activitats Físiques Esportives. 
 
L'esport i les activitats fisicoesportives poden i han fomentat la difusió i educació en  
valors i l'adquisició  d'hàbits  saludables entre els més joves. El Servei Municipal  
d'Esports de Girona, els Centres Cívics i el  treball  dels  clubs  i  les entitats esportives 
gironines que han tingut un paper principal per garantir l'accés a la pràctica esportiva 
per tots els segments de la població amb independència del seu origen, edat, sexe, 
condició física o nivell socioeconòmic. 
Diversos  estudis,  però,  han  posat  de  manifest  la  baixa  participació  dels  i  les 
adolescents  en  activitats  esportives,  més  enllà  de  les  dues  hores  setmanals 
d'educació  física  curricular,  quan  des  de  l'OMS  es  recomana  una  hora  diària. 
Baixa participació que mostra, a més, grans diferències de gènere on només el 36% 
dels practicants d'esport gironins són dones. Per tant, es produeix un tall en la  
pràctica  de  l'esport  entre  els  nens  i  nenes  de  primària  i  els  joves  de 
secundària, on la pràctica de l'esport entre els adolescents es redueix de manera 
important. 
La  Generalitat  de  Catalunya,  amb  el  Programa  Pla  Català  de  l'esport  iniciat  el 
2005, va incidir especialment en el foment de l'esport entre els escolars sobretot 
d'Institut. Però la dotació d'aquest Pla va caure en el curs 2012-2013. Tot i que 
després es va crear el nou Pla Estratègic de l'Esport Escolar i Universitari, 2013-2020, 
el fet és que no ha arribat a tenir dotació pressupostària. Una cosa i l'altra, va  afectar  
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les  activitats  proposades  en  horaris  no  lectius  de  les  Associacions Esportives  
Escolars  o  les  seccions  de  l'AMPA  creades  per  aquest  efecte  fins llavors. 
Això fa necessari que des de l'Ajuntament de Girona hi hagi una planificació per 
disposar d'una oferta esportiva completa en horari extraescolar. I que contempli com  a 
prioritat que cap jove no en quedi exclòs, i que per tant les tipologies 
socioeconòmiques o educatives es tinguin presents. En aquest punt, és d'especial 
rellevància recuperar el programa de patis oberts a totes les escoles i instituts gironins, 
perquè permetia utilitzar una infraestructura pública que esdevé no utilitzada fora de 
l'horari escolar, i sobretot perquè són un espai adequat pel desenvolupament de les 
activitats extraescolars en aquesta moció reivindicades. 
Pel  seu  valor  educatiu  i  social,  així  com  el  foment  de  la  salut,  és  necessari 
facilitar la continuïtat de la pràctica esportiva en les transicions de les diferents etapes i 
que tots els infants i adolescents de Girona puguin fer una activitat fisicoesportiva 
extraescolar saludable i formativa. Amb una tipologia d'activitat fisicoesportiva de 
qualitat per a  infants  i  adolescents  que  potenciï  un treball coherent  amb  els  
valors  de  l'esport  escolar,  a  la  vegada  que  es  promouen  les activitats 
participatives, formatives i saludables adequades a l'edat, les inquietuds i motivacions 
dels practicants. Millorar la col·laboració entre els agents promotors de  l'esport  
escolar  i  les  sinèrgies  entre  l'esport  escolar  i  federat.  Promoure  la utilització  de  
les  instal·lacions  esportives  dels  centres  educatius  fora  de  l'horari lectiu,  els  
patis  oberts,  i  que  es  garanteixi  la  gestió  i  la  responsabilitat  de l'obertura  de  la  
instal·lació  amb  les  AEE,  AMPES  o  altres  entitats  esportives.  I impulsar el 
reconeixement i l'estructuració del voluntariat esportiu. 
 
Per tot això, es proposen els següents acords: 
 
Primer.-  ENCARREGAR  un  informe  municipal  a  l'àrea  de  ciutadania  a  
l'Ajuntament  de Girona per conèixer les aportacions rebudes des del 2005 fins a 
l'actualitat del Pla   Català d'Esport a l'Escola i d'altres programes públics mitjançant la 
Representació Territorial de l'Esport. 
 
Segon.- Promoure  des  de  l'Ajuntament  la  participació  dels  instituts  i  escoles  
gironins amb  patis  oberts  dinamitzats  la  inclusió  a  la  nova  convocatòria  del  
PCEE  o programes  similars  per  tal  d'optar  amb  les  majors  garanties  a  uns  
recursos minvants a favor de la nostra ciutat. 
 
Tercer.- Un cop  coneguda la resolució d'aquesta convocatòria per part de la 
Generalitat,  dissenyar  el  Pla  d'impuls  d'activitats  físiques  i  esportives  en  horari 
extraescolar en el propi centre educatiu, que faciliti la continuïtat de la pràctica 
esportiva entre la primària i la secundària; que potenciï valors cívics i educatius; que 
incrementi la  col·laboració  entre  els  agents  promotors  de  l'esport i les sinèrgies 
entre esport escolar i federat; que promogui l'espai dels patis oberts; i que faciliti la 
gestió per part de les AEE, AMPES o d'altres entitats esportives i es reconegui el 
voluntariat esportiu. 

  
Presenta la proposta el senyor Joaquim Rodríguez, regidor del grup municipal PSC-
CP, qui exposa, com que és la meva primera intervenció, també em permetré la 
llicència, suposo que no caldria fer-ho: però més enllà de la nostra funció de 
col·laboració i de control, em poso a la seva disposició de vostès, jo i les persones del 
meu grup, i a la de tots els treballadors d’aquest Ajuntament, i volia que ho sabessin. 
Aquesta moció que hem presentat sobre l’impuls de les activitats físiques esportives 



 

 
 

54

en horari extraescolar es presenta ara bàsicament per tres raons: una, perquè estem 
pensant en l’inici del curs escolar. Ja saben que el curs escolar serà el 14 de 
setembre, per tant, seria convenient, doncs, que si es vol prendre alguna decisió es 
tingués tot aquest temps de marge. La segona raó potser seria que, si s’escau, l’equip 
de govern pogués incorporar el que sigui en el seu pla de govern. I la tercera raó seria 
potser que ara és el moment de demanar a la Generalitat una mica més de dinamisme 
i aprofitar l’avinentesa. 
Jo crec que hem de tenir en compte que ja s’estan fent moltes coses a nivell de foment 
de l’activitat física esportiva: els serveis municipals d’esport, els clubs, evidentment, i 
totes les entitats i programes de la Generalitat, centres cívics, etcètera. I jo crec o 
creiem que si fem un pla integral i universal seria una mica l’objectiu d’aquest pla 
d’impuls que estem demanant. 
Per nosaltres, la proposta com a mínim inclouria dues coses: la primera seria un treball 
específic per als adolescents. Ja saben vostès que hi ha unes edats, sobretot a l’ESO, 
en què hi ha una disminució de la pràctica fisicoesportiva molt i molt gran i molt 
preocupant. No només els que treballem en instituts ho sabem, sinó que hi han dades, 
que no cal que els hi doni. 
Aquest pla ja va ser una mica la filosofia del Pla català de l’esport a escola, que, 
d’alguna manera, s’ha minvat i s’ha reduït molt. Potser es manté en algun centre de 
primària, però el que és secundària, els quatre instituts que teníem a la ciutat de 
Girona, no reben ajudes. 
Una mica aquest sentit del pla català seria el que voldríem reivindicar que es tornés a 
aquesta ciutat, si bé no cal que sigui de la mateixa manera. 
D’altra banda, ja saben que els adolescents que practiquen de manera regular 
l’activitat física tenen dos tipus d’avantatges: un, evidentment, és la salut, la cohesió 
social i, l’altre, que jo crec que és molt important, és que milloren en el rendiment 
escolar i, d’alguna manera, s’allunyen del que són les addiccions. I jo crec que si es 
vol invertir en educació, també passaria una mica per pensar en tots els i 
nstituts a veure què fem en horari extraescolar. 
I el segon gran objectiu d’aquest pla que proposem seria els patis oberts dinamitzats. 
Crec que tothom estem d’acord que a més a més, d’obrir els patis, si tenim uns 
monitors que puguin ser dotats, sigui pel servei municipal o sigui pels clubs, que seria 
ideal, seria una millor manera de poder tenir nens amb unes activitats adients. 
L’altre dia la directora de l’escola Carme Huguet em deia: «Però no podeu fer res amb 
aquests nens de cinc, sis i set anys que veig que estan voltant cada dia?» I dic: «I tant, 
jo estic segur que ho farem i amb tots plegats.» 
Només per acabar dir que el dissabte es va clausurar el II Congrés de l’Esport Català i 
el secretari general de l’Esport deia que és molt i molt important per a Catalunya 
l’esport. Jo crec que hem d’agafar-li aquest repte, ara és el moment de demanar a la 
Generalitat ajuda. Moltes gràcies. 
 
Obert debat, intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del 
PPC, qui manifesta, el meu grup donarà suport a aquesta moció que presenta el Partit 
Socialista de Catalunya aquí a l’Ajuntament de Girona. 
A l’inici d’aquest moció diuen «l’esport i les activitats fisicoesportives poden i han de 
fomentar la difusió i educació en valors i l’adquisició d’hàbits saludables entre els més 
joves», i jo afegiria: «i és un element importantíssim de cohesió social a la nostra 
ciutat». I per tant, cal potenciar-lo, cal fomentar-lo i cal treballar per millorar la situació, 
que no és dolenta ni molt menys, però sí per poder anar a més. 
Per tant, com he dit, nosaltres hi donarem suport. Puc compartir més o menys 
l’exposició de motius de la moció, però sí que en relació amb els acords que se’ns 
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demanen he de dir –donarem suport a la moció íntegrament–, però sí que els he de dir 
que, home, el primer punt tinc el dubte de saber quin és l’objectiu que es persegueix, 
perquè, bé, no crec que ens faci fer més accions o menys accions saber des de l’any 
2005 fins ara quins són els diners que hem rebut d’aportacions que s’havien fet amb 
relació a l’esport. Ho trobo més una mica de poder dir: «Miri, quan governàvem 
nosaltres a la Generalitat se’ns donaven més diners que es donen ara.» I, per tant, 
crec que d’aquest debat polític n’hauríem de fugir quan parlem d’un tema com l’esport. 
I, llavors, pel que fa als altres dos, bé, jo ho faria una mica també al revés: primer faria 
el pla i després o en paral·lel faria el pla i demanaria més ajuts a la Generalitat. No 
esperaria a fer aquest pla d’impuls d’activitats físiques esportives en horari 
extraescolar, que aquí es planteja, a saber si la Generalitat ens donarà més o menys 
diners per desenvolupar-lo. Penso que es pot fer en paral·lel: que es pot fer aquest 
pla, que l’hem de treballar. I, per tant, també en aquest sentit a mi m’agradaria si fos 
possible que –i aquesta moció tira endavant– el compromís de l’equip de govern sigui 
també que aquest pla es farà com més aviat millor i es podrà fer en paral·lel amb el fet 
que es demani ajuda a la Generalitat, més que res per no perdre temps, fer el pla i a 
redactar el pla. Des del primer dia aprofitarem i optimitzarem més el temps si finalment 
aconseguim que la Generalitat ens doni més diners per poder-lo desenvolupar. 
 
Intervé el senyor Juan Maria Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, 
des del meu grup anunciem que demanarem una votació separada de les tres 
propostes que ens presenten.  
Entenem la finalitat, el fonament i el que busca aquest pla. En converses amb el 
regidor varem estar-hi d’acord, però també li varem fer un esment: entenem que en el 
punt 2, on no queda ben tipificat, sí que es parla d’obtenir els recursos pertinents, 
entenem que aquella retallada que ens ve donada del Parlament de Catalunya, de la 
Generalitat de Catalunya, des d’aquest plenari el que hauríem de fer és elevar aquesta 
reclamació perquè es tornés a habilitar aquella partida pressupostària, la mateixa que 
es va reduir i eliminar amb les retallades. 
Entenent el fonament, el que sí que demanaríem seria aquesta votació per separat, 
entenent que al punt 1 i al punt 3 hi estem totalment d’acord, però queda com velat en 
aquest punt 2 el que se doti de recursos per donar viabilitat. Ho torno a dir, entenem 
que aquest punt 2 hagués hagut d’expressar potser l’elevació d’aquesta aprovació 
d’aquesta moció i demanar a la Generalitat de Catalunya que tornés a rehabilitar 
aquelles retallades, i que el Parlament de Catalunya en aquest sentit que tornés a 
advocar i optar per un tema que és fonamental. 
Evidentment, senyora Veray, és un tema de cohesió social, l’àmbit de l’esport. És 
necessari per als nostres joves, per aquell desmembrament que abans parlàvem de 
diferències socials en certs barris, quan parlem d’exclusió social en barris, i no cal que 
hi posem noms, però podríem anomenar barris com Font de la Pólvora, on veiem tanta 
mainada, on veiem tanta falta d’opció en molts de sentits.  
Però sí a aquesta reclamació i demanem el vot per separat, si pot ser. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Toni Granados, regidor del grup municipal de la CUP-
Crida per Girona, qui expressa, donarem suport a la moció, estem d’acord amb el 
tema de la moció, però jo volia que quedés també constància que com estem parlant 
així de les problemàtiques de les famílies i els temes escolars, igual que hi ha ajudes a 
menjadors, pel tema esportiu, com aquí també s’ha dit, hi ha barriades que tenen 
molts de problemes per accedir a l’esport extraescolar, perquè no es tracta, que penso 
jo a vegades, l’esport en el tema competitiu, com hi han clubs i tal, l’esport així de 
barriada, com aquí ja fa molts anys, no estem parlant del mes anterior, hi havia la 
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figura de monitors de barri aquí, en aquest Ajuntament, però fa molt de temps, i van 
donar bons fruits perquè feien una tasca molt important per la mainada, perquè no 
estiguessin voltant, estaven allà sota la figura del monitor. Estic parlant de fa temps, jo 
potser ja tinc una edat, i el monitor era una figura molt important i canalitzava gent que 
coneixem que va començar amb l’esport així a la barriada i va progressar, de mica en 
mica. Perquè no tot és competició, és amistat, bon rotllo entre la mainada, entre barris, 
fèiem tornejos entre barriades per no dir «el meu barri és el millor, o l’altre» i fer unes 
estades. I a vegades no es tracta de fer la jornada aquella de l’esport, que està molt 
bé, que fan un dia, per mi la jornada de l’esport ha de ser cada dia. Perquè l’esport és 
una peça molt important per realitzar-se com a persona i el respecte mutu i que no hi 
hagi discriminació en el sentit «mira, jo sóc tant de tal barri» o «jo sóc més pobre que 
tu», que hi hagi un bon respecte. Hi votarem a favor. 
 
Intervé el senyor Pere Albertí, regidor del grup municipal d’ERC-MES-AM, qui exposa, 
amb la implantació de la jornada compactada als instituts públics gironins, cal cercar, 
des del consistori, activitats tant lúdiques com de reforç escolar i esportives que omplin 
aquella àmplia franja de les tardes, amb la doble finalitat de completar la formació dels 
nostres adolescents alhora que fer servir les mateixes com a element de cohesió. A 
més, les activitats esportives, tal com esmenta la moció que avui se’ns presenta, 
potencien els valors cívics i educatius, i jo hi afegiria que són un element clau en la 
promoció d’hàbits de vida saludables entre els nostres adolescents. 
Al mateix temps penso que cal optimitzar un conjunt de recursos com són els patis i 
instal·lacions esportives dels instituts, actualment infrautilitzades en molts casos, 
durant les tardes. Únicament cal fer un viatget de setanta quilòmetres fins al país veí i 
podrem observar com –com succeeix en la major part dels països europeus– els 
centres educatius s’obren a la ciutadania en els períodes en què no hi ha activitat 
lectivocurricular. Actualment l’activitat esportiva en el període 12-16 ha minvat 
considerablement, algú ho ha esmentat aquí. Una de les raons de ben segur que és el 
cost de la inscripció i quotes dels clubs esportius, que una part de les famílies no 
poden afrontar degut a la situació econòmica. 
Per tant, volem anunciar el nostre vot favorable a la moció presentada amb tots els 
seus punts. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Carles Ribas, portaveu del grup municipal de 
Convergència i Unió, qui exposa, senyor Rodríguez, li he de dir que vaig parlar amb la 
seva portaveu per telèfon de seguida quan vaig estar analitzant la moció, sobretot 
perquè ens generaven dubtes els dos primers punts, la referència que es feia al Pla 
català d’esports a l’escola més que res. Però avui, quan ho ha exposat, he entès 
perfectament quina és la finalitat i li puc dir que fins i tot el Grup de Convergència i 
Unió avui li donarà l’abstenció, perquè hem entès molt més pròpiament, quan ho ha 
verbalitzat, què buscava realment amb aquesta moció. Més que res perquè la 
introducció del Pla català d’esports a l’escola –també n’ha fet una pinzellada quan ha 
fet la seva intervenció–, ara ens trobem amb unes aportacions que fa el Consell 
d’Esports, de caràcter molt finalista, i sé que d’inici hi havia unes dotacions 
econòmiques importants, però recordarà vostè que eren més quantitatives, per volum 
de nens, que no pas qualitatives, que és el que en certa manera va motivar que moltes 
escoles també es desinflessin a l’hora de presentar les memòries o les propostes que 
anaven a fer. 
Tot això és millorable i quan ha parlat vostè d’inclusió o d’introduir aquest pla integral, 
el Grup de Convergència i Unió ja li diu que el que farà és portar-lo al Consell 
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Municipal d’Esports i plantejar-lo allà, perquè sigui un element de debat en el mateix 
consell municipal i que realment s’hi pugui aprofundir. 
Però deixin-me no perdre l’ocasió per recordar dues coses. És a dir, quan es parlava 
aquí de l’informe municipal envers les aportacions econòmiques, recordar que 
aquestes aportacions econòmiques no es donaven a l’Ajuntament perquè les repartís 
a les escoles, sinó que anaven directament als centres escolars. Per tant, la informació 
que tenia l’Ajuntament respecte a aquesta dotació econòmica era zero, perquè 
realment anava finalista pròpiament al mateix centre i, per tant, hi havia un 
desconeixement. Una altra cosa, i aquí m’aferro al que ha dit vostè, que estudiem 
altres alternatives que permetin potenciar i atorgar aquests valors que realment tots els 
grups compartim. 
Jo crec que les iniciatives de l’eliminació de les taxes que havien existit fins al moment 
actual, que recordin que eren del 10 per cent i que l’anterior equip de govern les va 
eliminar, l’increment dels ajuts que s’han dotat, que han augmentat un 40 per cent i el 
Pla de govern de Convergència i Unió aspira a arribar a una dotació de cent mil euros, 
que farà un increment del 60 per cent dels existents, o la creació pròpiament del 
Consell Municipal de l’Esport, són elements que ja van encaminats al que vostè 
proposava, és a dir, realment tenir una taula de debat on aprofundir en aquest tema. 
Però tampoc oblidar que la dotació de les aportacions de les AMPA han passat de 
16.000 euros a 25.000. Potser el que hem de buscar és –i aquí torno a aferrar-me al 
que vostè deia–, buscar i estudiar realment què pot permetre que un centre de 
secundària que ara se’ls ha fet la proposta no hagin presentat res; això és el que 
potser ha de preocupar. És a dir, per què quan es donen oportunitats, el centre de 
secundària no aporta memòria, no aporta projecte, potser entre tots hem de ser 
capaços de dotar i més quan hi han oportunitats. Hem fet el cobriment de tres pistes –
ara es farà la tercera–, però dues pistes com la del Pla i com la del Migdia, que donen 
oportunitats molt importants ara que aquests centres, que són oberts, doncs els 
ciutadans puguin i, en aquest cas, els joves puguin, en acabar l’escola, l’horari escolar, 
doncs gaudir de les instal·lacions i buscar aquests valors que tots deien. 
Per tant, ens trobaran en aquest punt, el reforçarem a través del Consell Municipal 
d’Esports, que ha fet una tasca important i que també aquest equip de govern en 
parlar de l’àrea urbana, en parlar amb els municipis veïns, arribar a acords, arribar a 
convenis, perquè les instal·lacions i els equipaments puguin estar molt ben optimitzats 
i per a la finalitat que s’ha posat de manifest en aquesta moció. 
Per això, dient-li que, en nom de l’equip de govern i en nom del grup municipal de 
Convergència i Unió, es recollirà i s’aportarà aquesta petició al Consell Municipal 
d’Esports, perquè s’integri i que es pugui treballar en aquest sentit. 
 
Intervé el senyor Joaquim Rodríguez, qui expressa, simplement agraeixo que hi 
estigueu bàsicament d’acord, però una mica era per donar informació de com havia 
anat això del pla català, i més que tot per a la persona que hagi de portar les 
iniciatives,que en tingui coneixement. Suposo que saben que des del curs 2012-2013 
es van treure gairebé el 90 per cent de les subvencions dels instituts. Més que tot ho 
dic perquè si aquí hi havia quatre instituts que gaudien d’uns ajuts, que se sàpiga que 
ara potser seria el moment i, per tant, el mes de setembre, fer les negociacions amb la 
Generalitat de poder recuperar aquests diners. Jo no dic que funcioni de la mateixa 
manera, però seria una arma de dir: «Home, si ja s’havia demanat i s’havien fet 
gestions, doncs per què no es recupera?» I també ho dic en el sentit que crec que el 
finançament de la Generalitat ha canviat, almenys en els instituts, els funcionaris han 
cobrat la paga doble, això és una bona notícia. I després als instituts i a les escoles, 
els majors de 55 anys redueixen dues hores, que això ha sigut un regal que ens n’hem 
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assabentat el mes de juny. Si estem bé i me n’alegro, potser sí que seria el moment 
que a nivell de diners que s’havien perdut, doncs, que tornin. Simplement era una mica 
puntualitzar això. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui agraeix les intervencions i apunta una qüestió tècnica. El 
portaveu de Ciutadans havia demanat si es podia votar separadament les propostes 
de la moció. Entenc que no deu haver-hi cap problema. 
 
La senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, aclareix, si hi ha 
alguna proposta de redactat que permetés el seu vot favorable i, si no, fem votació 
separada, no hi ha cap problema. 
 
Intervé el senyor Juan Maria Castel, qui demana, si poguéssim incorporar que 
l’aprovació d’aquesta moció l’elevéssim al Parlament de Catalunya per tornar a 
recavar allò que ens varen retallar, per tornar a obtenir aquesta dotació pressupostària 
en aquest sentit, no hi veuríem cap problema. 
 
El senyor Joaquim Rodríguez, respon, en principi, no. Perquè, si es llegeix bé el text, 
ja d’alguna manera s’està reclamant mitjançant la representació territorial de l’esport i, 
per tant, ja de la Generalitat, que ens doni aquestes dades i que s’incorpori els diners 
que ja teníem. 
 
El senyor alcalde, diu, per tant, entenc que es vota la literalitat. Senyor Castel? 
 
El senyor Juan Maria Castel fa un petit apunt. En el punt 2, sí que queda avalat que 
l’Ajuntament arribi a dotar i a posar recursos en allò que la Generalitat i el Parlament 
ens ha retallat. En aquest sentit, nosaltres ens mantenim ferms en aquest criteri i el 
nostre vot seria favorable en el punt 1 i en el punt 3, però abstenció al punt 2. 
 
El senyor alcalde, conclou, doncs així, fem dues votacions, si no hi tenen cap 
inconvenient, una per al punt 1 i el punt 3, i l’altra per al punt 2.  
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació: 
 
Els punts 1 i 3, s’aproven per quinze vots a favor dels grups municipals de ERC-MES-
AM, la CUP-Crida per Girona, PSC-PC, C’s i PPC i deu abstencions del grup municipal 
de CiU.  
 
El punt 2, s’aprova per tretze vots a favor dels grups municipals d’ERC-MES-AM, la 
CUP-Crida per Girona, PSC-PC i PPC, i dotze abstencions dels grups municipals de 
CiU i C’s. 
 
15. Moció que presenta el grup municipal del PPC referent a instaurar un Ple 
extraordinari anual sobre l'estat de la ciutat. 
 
En moments com els actuals en què, des de molts àmbits, se'ns reclama dotar de més 
i millor transparència i participació les institucions públiques i, donat que el Ple 
d'aquest ajuntament és el màxim òrgan de representació democràtica de la nostra 
ciutat i, per tant, el marc on les diferents forces polítiques han de poder exposar de 
manera concreta el seu projecte de ciutat, des del Grup Municipal del PP Català 
considerem que, amb caràcter anual i de manera regulada i consensuada entre totes 
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les forces polítiques en ell representades, és necessari i convenient que instaurem en 
el nostre ajuntament la celebració d'un Ple Extraordinari a l'any sobre l'estat de la 
ciutat. 
Tal com ja es fa a altres institucions, aquest tipus de debats enriqueixen la qualitat 
democràtica de les nostres institucions i, alhora, permeten incidir de manera positiva 
en el dia a dia dels ciutadans i en la millora de la seva qualitat de vida. 
El debat sobre l'estat de la ciutat ha de ser un debat en positiu, que serveixi per 
confrontar idees i projectes en favor de Girona i dels gironins i les gironines i un debat 
en què totes les forces polítiques aquí representades puguin presentar les seves 
propostes de resolució.  
Unes propostes de resolució encaminades a què es preguin mesures i es 
desenvolupin accions a favor de la millora de la nostra ciutat i que permetin donar 
solucions reals i viables a les necessitats de la ciutadania, així com, que millorin l'acció 
que ha de dur a terme el govern municipal, ja que és ell qui finalment té la 
responsabilitat d'implementar i fer efectius tots els acords que es prenguin en aquest 
Ple. 
Aquest debat, a més, ens permetrà a totes les forces polítiques exposar i fer arribar a 
la ciutadania la visió que cada una de nosaltres tenim del que passa a la ciutat, la 
valoració que fem de la gestió de l'equip de govern i l'explicació de les propostes que 
plantegem per millorar i pal·liar els problemes i mancances que tenen els gironins i les 
gironines en el seu dia a dia i com ho feríem. 
Des del Grup Municipal del PP Català entenem també aquest Debat, a celebrar amb 
caràcter extraordinari i sempre abans de l'aprovació anual del Pressupost de 
l'Ajuntament, com una oportunitat per fomentar el diàleg, l'entesa i el consens entre els 
grups polítics de l'oposició i d'aquests amb el govern municipal, fet que ens ha de 
permetre arribar a grans i amplis acords de ciutat. 
Finalment, considerem que la instauració d'aquest Debat a la nostra ciutat repercutirà 
de manera positiva en ella mateixa així com en el present i el futur més immediat de 
tots els gironins i les gironines. 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple 
d'aquest ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INSTAURAR un Ple extraordinari anual, a celebrar abans de l'aprovació per 
part del Ple Municipal del Pressupost Municipal, sobre l'estat de la ciutat a l'Ajuntament 
de Girona en el que es permeti la presentació, i posterior votació, de propostes de 
resolució sobre el mateix per part de totes les formacions polítiques que formen part 
del Ple municipal. 
Segon.- Reformar, amb caràcter d'urgència, el ROM d'aquest ajuntament, i si s'escau, 
aquells reglaments interns que es puguin veure afectats per aquesta proposta, per 
adaptar-lo a aquesta novetat i per tal que en ell quedi regulat el funcionament i 
desenvolupament d'aquest Ple extraordinari anual sobre l'estat de la ciutat. 
 
Presenta la proposta la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del 
PPC, qui exposa, no reproduiré tot el fonament de la moció, perquè tots vostès la 
tenen i, per tant, l’han pogut llegir. Sí que, bé, m’ha arribat que l’equip de govern no 
donarà suport a aquesta moció i, per tant, aprofitaré els cinc minuts per centrar-me, si 
més no, la primera part, per intentar convèncer l’equip de govern que modifiqui i es 
replantegi el seu vot. 
Miri, m’han dit al llarg del dia d’avui: «És que no ens dónes ni els cent dies de gràcia.» 
És tot el contrari. Els hi dono aquests cent dies de gràcia, precisament el que espero i 
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per això la plantejo en el primer Ple del mandat, és que el seu pla de govern inauguri 
la instauració d’aquest Ple de debat d’estat de la ciutat de l’Ajuntament de Girona, 
perquè possiblement sigui el millor lloc per debatre quin és el seu pla de mandat i per 
part dels grups de l’oposició puguem dir què en pensem, puguem debatre com ho 
veiem i puguem fer les nostres propostes amb relació al nostre projecte de ciutat, que 
amb coses estic convençuda que coincidirà amb el seu i amb altres coses, doncs, les 
veurem diferents de vostès, però possiblement també bastant iguals que alguna de les 
altres formacions polítiques, fins i tot potser amb totes. Per tant, en aquest sentit, 
nosaltres plantejàvem aquesta moció, com li deia, i pensàvem fins i tot que el seu pla 
de govern, que qualsevol dia ens dirà que ens l’explica i ho farà també en un Ple de 
l’Ajuntament, podria inaugurar. 
Aquí, en l’exposició de motius, quan nosaltres li plantegem la instauració d’aquest Ple i 
parlem que hi ha altres administracions que ho fan, possiblement hagi sigut un error 
meu no especificar-ho millor, perquè sé que el nom pot tendir a pensar només en allò 
que es fa al Congrés dels Diputats, però es fa també al Parlament de Catalunya i se’n 
diu debat de política general i se’n fa també a molts ajuntaments catalans. L’altre dia la 
senyora Paneque m’ho deia, crec recordar que van començar a l’Ajuntament de San 
Sebastián, i és així i és veritat, però també això s’ha estès arreu de molts municipis de 
l’Estat i també de Catalunya. I, en aquests moments, hi ha ajuntaments de capitals de 
província, en aquest cas, Barcelona i Lleida, que ja ho estan posant en pràctica i que, 
per tant, no estem plantejant tampoc res que no s’hagi o s’estigui fent en altres 
administracions públiques de la nostra categoria, en aquest sentit, vull dir, 
d’ajuntaments; es fa al Parlament i Congrés, però també es fa en diferents 
ajuntaments. 
I aquest ha de ser un debat i així ho expressem en positiu, és a dir, nosaltres no 
plantegem aquesta moció per tenir un debat a l’any de tirar-nos els plats pel cap, tot el 
contrari, el plantegem com un espai de trobada en positiu on tots puguem fer les 
nostres propostes amb relació al projecte de ciutat que cada un defensa, per poder dir 
també què en pensem i com veiem el que vostès estan fent com a Govern al llarg de 
tot l’any i també d’espai de trobada per poder arribar a aquells consensos de ciutat de 
què tant en van parlar tots els caps de llista durant la campanya electoral. És molt 
maco i queda molt bé dir que volem arribar a acords i a consensos de ciutat, però 
començo a pensar que és molt difícil de fer-ho amb relació després a cadascú el que 
vol acontentar o el que pensa que ha d’acontentar, quan un pensa en número de vots. 
Per tant, penso que si tenim aquest debat i en aquest debat es pot exemplificar d’una 
manera clara a la ciutadania que efectivament estem disposats tots i tenim voluntat 
real d’arribar a aquests consensos de ciutat, estic convençuda que aquest Ple ens pot 
ajudar a tirar-los endavant. 
I per què especifico abans del pressupost municipal? Doncs, bé, per evitar una 
temptació que segurament tindríem, perquè crec que la tenen tots els governs, siguin 
del color polític que siguin, i és dir: «Està molt bé, però no tinc diners perquè el 
pressupost ja està adjudicat.» I, per tant, per això nosaltres crèiem que era tan 
important fer aquest debat abans del pressupost, perquè tot el que quedi aprovat en 
aquest Ple extraordinari de debat d’estat de la ciutat, aquestes propostes de resolució 
a què faig referència, després tingui la seva representació i la seva dotació 
pressupostària en el pressupost de l’any següent d’aquest Ajuntament. Per tant, d’aquí 
aquesta puntualització que sigui abans del Ple de pressupostos. 
Podria haver anat més lluny, la moció, podria fins i tot –i ho he estat mirant en altres 
ajuntaments, així ho varem fer des del primer moment– dir com s’ha d’organitzar i com 
s’ha de desenvolupar aquest Ple que demanem, però no ho he fet, perquè crec que, 
quan es parla de transparència i de millora de participació i es planteja una moció 
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d’aquest tipus, no tindria cap sentit donar-ho ja tot tancat, sinó que crec que com s’ha 
de desenvolupar i com s’ha d’organitzar aquest Ple, si aquesta moció avui queda 
aprovada i tira endavant, és una cosa que hem de fer de manera consensuada i 
acordada amb totes les forces polítiques i, segurament, el més factible seria fer-ho que 
a través de la Junta de Portaveus o de la Comissió d’Alcaldia, en la qual tots estem 
representats. 
Aquest és l’objectiu de la moció i les raons i els arguments pels quals el meu grup l’ha 
presentat i que espero que tingui com més suports millor per poder tirar endavant, ser 
aprovada i poder dir que l’Ajuntament de Girona, a partir d’ara, celebrarà anualment un 
Ple extraordinari de debat d’estat de la ciutat. Moltes gràcies.  
 
Obert debat, intervé el senyor Juan Maria Castel, portaveu del grup municipal de C’s, 
qui exposa, en aquesta moció i en aquest punt, anunciar-li el nostre vot favorable. 
Entenem que pot ser enriquidor per a l’evolució. I com bé ha dit i ha recordat, fet abans 
del Ple de pressupostos, per poder introduir tot allò que surti d’aquest debat. Moltes 
vegades parlem i des del meu grup i des de Ciutadans hem advocat per enfrontar els 
equips de govern, evidentment tenim i estarem a l’espera d’aquest Pla de govern que 
ens han de presentar des de l’equip de govern, però enfrontar els equips de govern –ja 
no parlo només d’aquest Ajuntament, sinó d’altres– a les dinàmiques i als 
avançaments que fan sobre allò que proposen, tant amb una campanya i porten en el 
seu programa, com en el pla de mandat que després proposen en el Ple. Fer aquesta 
petita auditoria anual crec que no és un supòsit, ni un greuge per a la ciutat, vull dir, 
crec que ens hi hem d’implicar tots i que pot ser beneficiós i enriquidor no només per 
als ciutadans de Girona, sinó per a aquest plenari, i per donar un altre caire i una altra 
imatge de la institució municipal, el treball del dia a dia i com auditem els plans de 
mandat, sigui el Govern de la ciutat del color que sigui. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, 
qui exposa, nosaltres donarem, òbviament, suport a aquesta moció; era una de les 
nostres propostes també en el programa electoral. Per nosaltres, la incorporació de la 
veu del ciutadà en la presa de decisions del consistori, el control democràtic, la 
transparència, és un eix fonamental i ha estat un eix fonamental al nostre programa, i 
cert que ens varem inspirar en l’Ajuntament –com deia la senyora Veray– de San 
Sebastián, perquè és cert que va ser un dels pioners a posar en pràctica tot allò que 
molts deien, però que era complicat de portar-ho a terme i de veure com es regulava. 
Per tant, és cert que Odon Elorza, que va ser molts anys alcalde de San Sebastián, 
ens va estar assessorant i ajudant a l’hora d’elaborar el programa, i aquesta era una 
de les mesures que portàvem. 
Per tant, hi donarem suport i així li vaig transmetre a la senyora Veray. És cert que si 
no tinguéssim per davant, segons varem parlar en Junta de Portaveus, tot un treball de 
modificació del ROM, potser li hagués demanat d’incorporar alguna cosa a la moció, 
però entenc que, tant en aquesta com en la següent que vindrà de la CUP, aquest 
treball més global, més de revisió del ROM, més de veure com podem anar introduint 
tots aquests canvis, l’abordarem d’una manera global i, per tant, ens limitarem a donar 
suport estrictament a la moció, tal com vostès l’han presentat, a l’espera del treball 
d’aquesta comissió. 
Intervé el senyor Lluc Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, 
qui expressa, primer de tot, el que voldríem expressar nosaltres és que estem d’acord 
en el que és el plantejament, que cal més debat a la ciutat, que cal aprofundir en els 
espais de debat i de decisió a nivell de la ciutadania, no només d’aquest Ple. Entenem 
que un Ple d’aquest tipus pot ser una eina interessant per tenir-lo, per desenvolupar-lo, 
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perquè entre nosaltres ens escoltem propostes i projectes, però nosaltres som 
d’aquells que no creiem en la democràcia delegada, en la simple democràcia 
representativa, sinó que, en els quatre anys que portem en aquest Ple –i ho havíem fet 
abans des del carrer i ho continuem dient ara–, nosaltres som dels que creiem 
realment en la democràcia participativa, en una democràcia en què no només les vint-
i-cinc persones que som aquí estiguem tenint un debat sobre l’estat de la ciutat. 
Nosaltres creiem que ha d’anar molt més enllà, trobem que la proposta és curta, és 
així. Des del nostre punt de vista, creiem que és una proposta que és benvinguda, 
però és excessivament curta i conservadora. 
I, en aquest sentit, nosaltres farem una abstenció a la proposta que ens presenta el 
Partit Popular. I em permetin dir que m’ha sorprès, m’ha sorprès gratament la proposta 
del Partit Popular, perquè el Partit Popular porta temps i anys traient, diguéssim, poder 
municipal als municipis i aplicant lleis de centralització política i econòmica al nostre 
país. I llavors diguéssim que m’ha sorprès gratament que avui hàgim fet aquest pas 
per dir: «Home, s’ha de debatre més.» Doncs, benvingut sigui, perquè massa sovint el 
seu partit, senyora Veray, al Congrés espanyol i al Parlament de Catalunya, treballen 
precisament per tot el contrari. I crec que necessitava dir-ho, perquè la sinceritat és 
important. I, en aquest moment, en què vostès impossibiliten debats en molts espais 
del nostre país i no permeten que exercim democràticament el dret a decidir del poble 
català, benvingut sigui això que ens presenten. 
 
Intervé la senyora Maria Mercè Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-MES-AM, qui 
manifesta, senyora Veray, nosaltres li votarem a favor. La proposta ens agrada, ens 
sembla interessant. A tots els plens es parla de l’estat de la ciutat, però fer un ple 
extraordinari monogràfic per parlar de cap a on va la ciutat i on som, ens sembla que 
és important i fer-ho d’una manera profunda i reposada i prendre decisions més a llarg 
termini. Les ciutats s’han de pensar a cinc, deu, quinze anys i això ens sembla 
important i estem convençuts que els debats aquests extraordinaris es faran en 
positiu, sobretot que seran debats honestos, que seran objectius, tant per part de 
l’equip de govern com per part de l’oposició. I que, fruit d’aquest debat honest i pensat, 
sortiran consensos dels grans temes de ciutat, que nosaltres hem reclamat molt i 
continuem ara pensant que és la manera de fer avançar la ciutat entre tots. 
 
Intervé el senyor Carles Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, 
senyora Veray, jo li he transmès amb anterioritat, és a dir, a la Junta de Portaveus es 
va parlar, jo diria, de la conveniència i la necessitat de modificar el ROM, ho parlava la 
senyora Paneque fa un moment, més que res perquè els que ja portem un temps aquí 
i ens hem adonat amb plens maratonians parlant de temes de ciutat de més de set 
hores, a vegades, tot i que enriqueixen, a determinades hores a la nit, fan que es 
tractin, d’una manera potser no excessivament profunda, temes molt importants de la 
ciutat. 
Nosaltres enteníem i entenem que seria molt més convenient debatre aquestes 
modificacions, a la moció que ve després m’hi referiré en els mateixos termes, en el 
que van dir com a portaveus, és a dir, asseguts a una taula, en una comissió i fer una 
reflexió profunda i meditada en el que ha de ser el ROM del futur, el nivell de 
participació, ho deia el senyor Salellas fa un moment, quin és el nivell de vinculació i 
participació ciutadana que ha d’haver-hi, tot i que no podem obviar que el Grup de 
Convergència i Unió és el que va obrir les portes d’aquest Ajuntament a un nivell de 
participació que no hi havia hagut mai amb anterioritat aquí. És a dir, les entitats estan 
participant d’una manera molt normal, molt pràctica i, a més, ha buscat un criteri on jo 
crec que les audiències públiques i els fòrums s’han fet de manera molt àmplia en 
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l’anterior mandat. En aquest sentit, i l’obertura a les xarxes, la retransmissió dels plens 
a través d’internet, crec que han estat elements fonamentals perquè aquest element 
de participació sigui fonamental i que a cada Ple es pugui enriquir amb l’aportació de 
tothom i de tots els grups i de totes les entitats. 
El nostre grup no votarà favorable en aquesta moció, únicament en aquest sentit, és a 
dir, entenem que això s’ha de debatre a nivell de portaveus i en la comissió que 
s’haurà de configurar al respecte per a la modificació del ROM. 
 
Intervé la senyora Concepció Veray, qui expressa, vull agrair el suport del Grup de 
Ciutadans, del Partit Socialista i d’Esquerra Republicana, que, a més, permetran que  
tiri endavant aquesta moció. I demanar-li a la CUP que canviï el sentit del seu vot i li 
diré per què, senyor Salellas. No entraré a debatre ara el dret a decidir i la 
independència, no, perquè crec que desvirtuaríem el debat que estem tenint, que és 
l’important, que és la moció. Vostè diu que sóc conservadora amb aquesta moció i que 
no he anat prou lluny. Li he explicat per què no anava prou lluny, perquè no diguin que 
volem imposar com s’ha d’organitzar i desenvolupar aquest Ple. Diu que li ha sorprès, 
doncs ara encara el sorprendré més amb la capacitat de sorpresa que tinc de 
sorprendre’l vostè, és que nosaltres pensem –i així ho defensaré– que els ciutadans 
han de poder tenir veu en aquest Ple, i ho defensaré. Ara, jo creia que no calia avui 
escriure quin seria el model de desenvolupament i organització d’aquest Ple 
extraordinari perquè deixava molt tancat el que puguem participar totes les forces 
polítiques, si la moció tira endavant, amb relació a què pensem sobre l’organització del 
mateix Ple. 
Per tant, si aquest és el motiu, vostè diu: «Han de parlar els ciutadans.» Doncs també 
hi estarem d’acord, crec que sí, i possiblement crec que és el millor element i 
mecanisme que tenim per donar veu als ciutadans i així li ho diré en la moció que ara 
debatrem, que és la que presenta el seu grup municipal. Per això li demano que 
reconsideri la posició i que no li faci por donar suport a una moció que presenta el 
Partit Popular. Jo també li donaré, en part, suport a coses que presenten avui en 
aquest Ple. Crec que hem de superar aquests estereotips, de veritat, els hem de 
superar. Si és bo per a la ciutat de Girona, és bo per a la ciutat de Girona i si és bo per 
als gironins, és bo per als gironins, vingui de la força política que vingui, malgrat que 
ideològicament estiguem, doncs, a les antípodes un de l’altre. 
Miri, senyor Ribas, el seu argument per dir que no a aquesta moció, ho he de dir, és 
molt pobre, o sigui, «ja ho debatrem quan debatrem el ROM». Escolti, jo li parlo del 
ROM perquè, si s’aprova la moció, el ROM s’haurà de modificar segur, però el debat 
amb relació a la modificació del ROM no ha de ser la decisió i la voluntat política de si 
es vol instaurar aquest debat extraordinari o no es vol instaurar aquest debat 
extraordinari a la ciutat de Girona. 
I mirin, el senyor Salellas li deia que l’havia sorprès. Bé, l’any 2003, el senyor Salellas 
era molt jove, perquè ara ho és, imagini’s el 2003. Però precisament va ser una de les 
primeres mocions que vaig presentar en aquest plenari, ja el 2003 demanava aquest 
debat. I sap què deia Convergència i Unió, el 2003? Que estaria encantat de fer-lo, 
perquè el tripartit governava i ells estaven a l’oposició. Ara ells estan al Govern i els 
partits del tripartit, a l’oposició, i efectivament avui voten que no a la moció. 
 
Intervé el senyor Lluc Salellas, qui, breument, expressa, dir que si em mogués o ens 
moguéssim en els paràmetres que vostè ha plantejat que ens movíem, segurament li 
votaríem en contra a tot el que fes o plantegés vostè. Nosaltres el que hem plantejat 
és una abstenció, una abstenció que, de fet, permetrà que aquesta proposta tiri 
endavant, però una abstenció debatuda i discutida en el marc de la CUP - Crida per 
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Girona en què es creu que és la manera de dir que tiri endavant la proposta perquè és 
bona, però és insuficient. I això és com nosaltres ho hem valorat. 
I permeti-m’ho, senyor Ribas, perquè ha dit que Convergència i Unió havia sigut qui 
havia permès que la participació entrés a l’Ajuntament. Això, si més no, és parcialment 
cert. Vostès van permetre que s’aprovés, però qui portava temps batallant al carrer, 
perquè les entitats poguessin participar i el tripartit no ho havia deixat, no eren pas 
vostès, eren les mateixes entitats, les associacions de veïns i molta gent que portava 
anys fent campanya. I vostès, és cert, van recollir aquesta demanda, però no són pas 
únicament vostès qui van portar el debat participatiu a dins de l’Ajuntament a través 
d’uns pressupostos que –també aprofito per dir-ho– són bastant millorables. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui comenta, només unes referències, atesa la importància 
d’aquesta moció, per aclarir-ho també, senyor Salellas. En el programa electoral de 
Convergència i Unió del 2011, hi havia explícitament mecanismes de participació que 
es van aprovar i el senyor Ribas es referia a allò que ens vam comprometre, per 
exemple, la retransmissió en directe dels plens. La diferència entre l’època que la 
senyora Veray recorda i recorda bé, en què hi havia la reclamació de l’oposició amb la 
d’ara, és abismal. O sigui, nosaltres tenim uns plens que, de mitjana, aquest no en 
serà, espero, un exemple, però duren entre sis i set hores cada mes, en els quals es 
debat de tot, de tot i molt, i bé, hem estat fent en el mandat anterior algunes 
audiències públiques. Hi ha uns perfils socials que permeten una interacció amb la 
ciutadania, inexistents a l’època que es refereix la senyora Veray, en què el Govern 
governava amb majoria absolutíssima i el paper de l’oposició era zero, com era zero la 
informació pràcticament a disposició del ciutadà i, en canvi, el model era, si ho 
recorden tots vostès, el model alcalde fil directe. I justament aquest és un model que 
hem anat desconstruint, a vegades amb crítiques, la gent no entén que no ho fem, jo 
crec que hi ha molta més interacció a través dels perfils de les xarxes socials que té 
l’Ajuntament, que en té moltíssims, amb el ciutadà, o a través de la bústia d’avisos, o a 
través dels pressupostos participats, que han de millorar moltíssim, però que és un 
mecanisme de cada any –cada any– debatre l’estat de la ciutat sobre el territori i amb 
les entitats, que no pas amb el model d’una trucada telefònica en un programa de 
televisió. 
Per tant, la diferència és abismal i, cregui’m, no és per debats, precisament, debats en 
fem molts, i llargs, i oberts, no recordo haver impedit a ningú que no toqués un tema el 
mandat passat, i continuarem amb aquest mateix capteniment. Per tant, de la ciutat no 
se’n parla no una vegada l’any, se’n parla cada mes, que aquesta és la diferència 
absolutament rellevant en l’època en què vostè i nosaltres crec també plantejàvem al 
Ple, perquè no existia cap possibilitat de debatre. En canvi, justament, jo no faré part 
d’aquells mitjans de comunicació i ciutadans que diuen que debatem massa, jo crec 
que debatem el que hem de debatre, però, en qualsevol cas, crec que la necessitat 
d’un ple, tal com vostè el dibuixa en la moció, crec que ha decaigut.  
El model de la CUP és un model nou, que nosaltres en parts no compartim, però que 
tindria un sentit, però el que vostè proposa i per això el nostre vot en contra, crec que 
ja està superat per les circumstàncies i simplement el que li deia el senyor Ribas crec 
que té tota la raó del món. Escolti’m, vostè no va poder venir, però a la Junta de 
Portaveus vam quedar d’acord que havíem de fer un equip tècnic entre tots els grups 
per identificar aquelles coses del ROM, sense cap tipus d’apriorisme, que ens semblés 
que podíem modificar. Si li semblava que podíem modificar o introduir-ho, bé, doncs si 
la majoria dels grups ho hagués vist d’aquesta manera, s’hauria d’introduir, perquè 
igualment una modificació del ROM requereix la majoria absoluta de tots i, per tant, 
ens haurem de posar d’acord necessàriament. Però, bé, diem «volem fer una comissió 
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del ROM, però ja li diem algunes coses que la comissió, hi estigui o no d’acord, haurà 
de fer». És un tema de procediment, no que no poguéssim estar d’acord a trobar una 
solució per com canalitzàvem adequadament el desig que vostè té a la moció. Però ho 
dic sense cap mena de crítica i que no entengui un no frontal, sinó que obeeix a 
aquesta coherència, al relat de coherència que li he fet. 
Passaríem a la votació de la proposta. Senyora Veray, sí, però molt breument, perquè 
em sembla que ja està dit tot. 
Intervé la senyora Concepció Veray, qui expressa, breument, però vostè ha fet l’últim 
discurs i crec que es mereix que li contesti alguna cosa, és la mania que té vostè de 
rematar. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui indica a la senyora Veray que l’ordre del dia l’ordena 
l’alcalde i li concedeix trenta segons per intervenir.  
 
Intervé la senyora Concepció Veray, qui manifesta, li agraeixo al grup de la CUP que 
amb la seva abstenció permeti tirar endavant la moció, però jo estic convençuda que 
amb aquests temes ens podrem posar d’acord, perquè amb moltes coses ho 
compartim. 
Miri, senyor alcalde, vostè ara ha intentat fer quedar el Partit Popular com un partit 
caduc i la CUP, com un partit modern. Diu «el model de la CUP», el senyor Salellas ha 
dit «la senyora Veray és conservadora, és poc agosarada, perquè voldríem anar més 
lluny», però tampoc ens ha explicat un gran model de com faria ell el seu debat. És 
més, jo no he avançat el model, per què? Perquè si jo li escric en aquesta moció el 
model, sí que li estic dient a vostè: escolti, el ROM l’ha de modificar en aquest sentit. 
No, la voluntat política és: vostè està disposat a fer aquest Ple de debat d’estat de la 
ciutat una vegada l’any amb caràcter extraordinari, sí o no? Si és que sí, entre tots 
haurem de veure com l’organitzem i en quin sentit modifiquem el ROM i, si és que no, 
bé, ho haurà de fer perquè la majoria, que ja li diu aquí, que és la mateixa majoria que 
una Junta de Portaveus, la majoria avui ja li diu aquí que efectivament pensem que és 
necessari que es tiri endavant. 
I l’excusa, escolti’m, debat sobre la ciutat es debat cada mes, hi estic d’acord, també 
es debatia en l’època del tripartit, perquè Ple cada mes n’hem tingut sempre. Sí que, 
efectivament, com que eren tots contra vostè i contra mi, contra CiU i contra el PP, els 
debats eren més curts, però, tampoc ara diguem que cada mes no parlàvem de 
Girona, perquè cada mes parlar de Girona s’ha fet sempre des que s’ha instaurat la 
democràcia, en aquest cas, a l’Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui conclou, en cap cas veurà que en la meva frase he dit 
que no es parlava de Girona, el que dic és que el que duraven uns plens i el que duren 
ara, sembla que triplicaríem el temps que hem dedicat a debatre de la ciutat de Girona 
en aquests darrers quatre anys, només deia això. Per tant, que d’ocasions en tenim i 
en tindrem moltes. I, en fi, no cal insistir-hi més i no hem de reiterar arguments que ja 
hem expressat. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per onze vots 
a favor dels grups municipals ERC-MES-AM, PSC-PC, C’s i PPC, deu vots en contra 
del grup municipal de CiU i quatre abstencions del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona. 
 
16. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-CRIDA PER GIRONA pel dret 
d'intervenció ciutadana als plens municipals. 
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Atès que garantir la transparència, l'accés a la informació i la participació ciutadana per 
part de l'Ajuntament de Girona és, a més d'un dret legal, una forma imprescindible 
d'apropar les veïnes i veïns de la nostra ciutat a la gestió municipal dels afers públics i 
millorar l'acceptació i la identificació de la ciutadania envers les polítiques i la gestió de 
l'Ajuntament; 
Atès que en el passat mandat l'Ajuntament de Girona va fer els primers passos per fer 
possible la participació ciutadana als plens municipals a través de la inclusió del dret 
d'intervenció i proposta per part de les entitats ciutadanes a les sessions plenàries; 
una mesura ara ja completament consolidada i que ha comptat amb una bona 
acceptació tant per part dels grups municipals com per part de les entitats que n'han 
fet ús; 
Atesa la necessitat de continuar aprofundint en la qualitat democràtica i la implicació 
ciutadana en la gestió pública municipal, a partir de nous mecanismes i dinàmiques de 
participació popular, 
 
Per tot això, el grups municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Girona l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- MODIFICAR el Reglament Orgànic Municipal (ROM), abans d'acabar l'any 
2015, per tal d'incloure-hi el dret de ciutadans a títol individual d'intervenir en les 
sessions plenàries de la Corporació, en aquells punts de l'ordre del dia tinguin condició 
d'afectats i en l'apartat final de precs i preguntes. 
 
Presenta la proposta la senyora Laia Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-
Crida per Girona, qui exposa, el que proposem amb aquesta moció, és possibilitar la 
participació de ciutadans a títol individual, bé sigui com a condició d’afectats o bé en el 
torn de precs i preguntes en aquest Ple. El que volem amb aquesta moció és fer un 
pas més en el que, com s’ha comentat, ja en el darrer mandat es va aconseguir, que 
era que les entitats poguessin participar en el Ple. És una actuació que ha tingut molt 
bona acollida, creiem que els resultats han estat molt bons i, per tant, apostem per fer 
un pas més, per anar una mica més enllà i aprofundir en el que és la democràcia 
participativa que, com deia en Lluc fa un moment, és el que nosaltres creiem que ha 
de ser la finalitat i anar una mica més enllà i aprofundir en aquesta democràcia 
participativa. 
No especifiquem tampoc en l’acord, doncs, la fórmula amb què s’ha de portar a terme 
aquesta participació, més enllà del tema aquest de la condició d’afectats i l’apartat de 
precs i preguntes, però es pot fer de moltes fórmules i podem veure en quins 
moments. I també deixem marge perquè, com es deia aquí, ja hi ha la possibilitat i s’ha 
parlat en algunes ocasions que a través de la Junta de Portaveus o en l’espai que 
sigui, debatre i fer una sèrie de modificacions en el ROM. Però sí que ens semblava 
interessant fer un pas més i portar-ho en forma de moció per marcar una mica quina 
és la línia en què ha d’anar aquesta modificació del ROM, que ha d’anar a aprofundir 
en la democràcia i facilitar, per tant, que els ciutadans i les ciutadanes puguin 
participar de forma individual en el Ple. 
A partir d’això, demanem el suport de tothom en aquesta moció per facilitar aquesta 
participació. Moltes gràcies.  
 
Obert debat, intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del 
PPC, qui expressa, el meu grup s’abstindrà en la seva moció i li he avançat abans 
quins eren els matisos. Perquè ara la senyora Pèlach intentava dir: «Nosaltres tampoc 
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diem el model.» Bé, vostès avancen molt més del que jo li he avançat a la moció amb 
relació a com s’ha d’organitzar el que els ciutadans a títol individual tinguin veu en el 
plenari. 
Compartim el fons, és més, nosaltres creiem que possiblement la moció que hem 
aprovat abans, aquest debat de l’estat de la ciutat que es faci amb caràcter 
extraordinari, sigui el millor lloc per donar veu als ciutadans a títol individual. I, per tant, 
en aquest sentit, sí que ens abstenim, perquè creiem que el fons és bo i el compartim, 
però que cal debatre i cal parlar més en quines condicions ho fem i matisant si en 
alguns plens, si en tots els plens i també pensant en quina oportunitat de participació 
volem donar als ciutadans que els serveixi per realment participar en el Ple i no per 
posar-los un problema afegit quan se’ls digui que han d’intervenir a les tres de la 
matinada als precs i preguntes. Per tant, hem de plantejar-nos també com organitzem 
el plenari, si és que volem arribar a donar-los veu a nivell individual de la manera ja 
clara i concisa que vostès diuen aquí. Jo crec que vostès compartiran amb mi que no 
se’ls pot dir als ciutadans que podran intervenir amb precs i preguntes i que l’hora dels 
precs i preguntes siguin a les dues de la matinada. Perquè jo crec que tots estarem 
d’acord que no és la millor possibilitat de donar-los-hi perquè participin en el Ple d’un 
ajuntament. 
Per tant, en aquest sentit, no és que hi estiguem en contra i per això no li votem en 
contra, sinó que ens abstenim, perquè creiem que això sí que ho hem de parlar en 
aquesta comissió que es crearà de modificació del ROM i tenint en compte tots 
aquests elements que caldrà posar sobre la taula per arribar a prendre les decisions 
que siguin en benefici d’una obertura en la participació dels ciutadans en el plenari de 
l’Ajuntament. 
 
Intervé el senyor Juan Maria Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, 
anunciem des del meu grup l’abstenció en aquesta moció que ens presenta la CUP. Sí 
que trobem a faltar el com i el de quina manera, en la part de la proposta. Evidentment 
també ens podríem obrir a propostes, salvant els horaris, senyora Veray, com fan 
altres ajuntaments, un ple extraordinari fet un matí. Vull dir, opcions? Moltes. 
Maneres? Moltes. Sí que trobem aquest buit en la proposta. Entenem que una moció 
que té un fonament que compartim, que és la participació, on hem avançat, aquesta 
última legislatura, en tots aquests processos participatius des d’entitats, des de 
diferents òrgans, des de barris, inclús, des de col·lectius i cal recordar un dels últims, 
torre Alfons XII, el col·lectiu gitano, que va estar en aquest Ple defensant el que ells 
entenien que havien de defensar, la representació de la ciutadania en aquest Ple. 
Pensem una cosa: tal com redacta el fonament, seria també la forma de com tipificar 
el com i de quina manera. Pensem una cosa, que si anem a l’entrada per registre 
d’aquest Ajuntament a diari, veurem que es desprenen diàriament moltes d’aquelles 
coses que també podríem veure ciutadans aquí defensant un a un aquests temes. Vull 
dir, com i de quina manera ens ha faltat en aquest fonament de proposta, però sí que 
en el fonament i amb l’esperit, sí que el compartim, però ja li anunciem que el nostre 
vot serà una abstenció. 
 
Intervé la senyora Elisabeth Riera, regidora del grup municipal del PSC, qui exposa, el 
posicionament del Grup Municipal del Partit dels Socialistes respecte a aquesta moció 
que heu presentat de participació i intervenció en els plens dels ciutadans, és 
favorable per part nostra. En el programa electoral, ja teníem temes de propostes de 
participació ciutadana, aquesta i d’altres, en la mateixa línia. I, aquí s’ha parlat de la 
modificació del ROM, potser seria el moment, no sé si hi ha termini perquè es comenci 
a treballar en el tema, de crear una comissió tècnica i política amb representació de 
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tots els partits per fer aquesta modificació del ROM, no només per això, sinó també pel 
tema d’abans i una mica també en general a fer els plens més amens, més 
participatius i tractar més temes de transparència i gestió municipal. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Ricard Calvo, regidor del grup municipal d’ERC-MES-
AM, qui exposa, sense cap mena de dubte, qualsevol iniciativa que comporti la 
participació o augmentar la participació tindrà el nostre recolzament. Sí que deixeu-me 
fer algun petit esment, que durant el mandat passat el plenari va decidir donar veu a 
les entitats durant els plens i ara el que es planteja és no només que siguin les 
entitats, sinó que també siguin els ciutadans a títol individual i puguin intervenir en les 
sessions plenàries, tant en aquells punts de l’ordre del dia que tinguin la condició 
d’afectats, com en l’apartat final de precs i preguntes. Des d’Esquerra-MES, ja varem 
dir en campanya que volem un Ajuntament amb les parets de vidre, volem un 
ajuntament molt més proper, molt més transparent, on tothom pugui participar i dir-hi la 
seva. Per tant, estem d’acord amb l’esperit de la moció i és per aquesta raó que el 
nostre vot serà favorable. 
Tot i això creiem que s’ha de regular molt bé la naturalesa d’aquesta participació dels 
plens per no fer-los feixucs i que, sota la idea de la participació, no s’acabi banalitzant 
aquest acte participatiu. Per evitar això, creiem que l’aprovació d’aquesta moció ha 
d’anar acompanyada de la protocol·lització d’aquesta participació, en què tots els 
grups puguem fer arribar les nostres aportacions i la participació dels ciutadans a títol 
individual ha de ser quan tinguin la condició d’interessats sobre el punt de l’ordre del 
dia que s’està discutint, en el cas dels precs i preguntes, i quan el ciutadà hagi esgotat 
les vies administratives amb l’Ajuntament; i que en posa moltes, l’Ajuntament, de vies, 
des de la bústia, els suggeriments, el defensor, el regidor de torn... En fi, creiem que la 
naturalesa de la participació ciutadana en els plens ha d’estar relacionada amb 
l’interès general també o bé amb interessos sectorials o de barri, que vagin més enllà 
del que és la persona individual. 
Per tant, teniu el nostre vot favorable. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Carles Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui 
exposa, m’aferro a les últimes paraules, perquè les comparteixo enormement, és a dir, 
sobretot prioritzar l’interès general de ciutat que no l’interès individual. És un eix, jo 
crec, en aquesta moció, que juga un paper fonamental, perquè, si no, ens podríem 
trobar realment amb plens on els mateixos veïns d’un mateix carrer podrien expressar 
opinions totalment diverses i no arribar a una solució conjunta, que és el que hauríem 
de procurar. 
Però em remeto al que he dit en l’anterior moció, és a dir, va haver-hi una proposta 
dels portaveus, que es va parlar en la passada reunió, on es va dir que es crearia 
aquesta comissió per debatre totes aquestes qüestions. Sembla ser que el que 
s’acorda allà després es porta al Ple per garantir-ho, per referendar-ho, no sé quin és 
el motiu. En definitiva, el Grup de Convergència i Unió el que farà és votar en contra 
entenent que l’esperit que ha de ser, com hem dit abans, que els portaveus creïn la 
comissió i debatin totes aquelles millores que s’hauran d’aprovar amb majoria 
absoluta. 
 
Intervé la senyora Laia Pèlach, qui expressa algunes idees. Primer el fet que dóna la 
sensació que la participació a vegades fa por i jo crec que no ens ha de fer por, 
perquè, clar, ja començar a pensar què pot passar si uns ciutadans participen.... Tenim 
l’experiència de les entitats, han participat aquí i ha anat la mar de bé, tothom està 
molt content. Per tant, simplement és fer un pas més; jo crec que no ens ha de fer por. 
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Llavors el tema dels matisos d’aprofundiment, precisament per això ho deia, crec que 
sí que hi han coses que s’han de concretar i precisament jo crec que la importància 
d’aquesta moció és l’esperit, que és el que deieu que compartíeu, per tant, també us 
demano a uns i altres si voleu canviar el vostre sentit del vot, votar-hi favorablement, 
perquè precisament jo crec que la importància d’aquesta moció és estar a favor del 
seu esperit, d’estar a favor de la participació de ciutadans i ciutadanes a nivell 
individual. I, evidentment, caldrà concretar ara, i potser aquest espai de treball sobre el 
ROM serà l’espai adequat per fer-ho. I si amb els matisos que ens comentaven des del 
Grup d’Esquerra Republicana - MES, caldrà preveure aquests aspectes concrets, que 
caldrà haver esgotat totes les vies, veure també les vies existents i que això sigui un 
pas més i els altres matisos que apuntàveu. Jo crec que al final el que estem votant és 
això: volem més intervenció ciutadana, volem que la gent pugui dir-hi la seva, també a 
nivell individual, no cal que sigui sempre amb el recolzament d’una entitat, com sí que 
va passar en el cas dels veïns de la torre Alfons XII, que van haver de fer-ho com una 
entitat. Per tant, és també facilitar i treure aquestes vies que s’havien de fer servir, de 
fer-ho a nivell ciutadà quan hi hagin casos com aquests. Només aquests matisos.  
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per dotze vots 
a favor dels grups municipals d’ERC-MES-AM, la CUP-Crida per Girona i PSC-CP, 
deu vots en contra del grup municipal de CiU i tres abstencions dels grups municipals 
de C’s i PPC. 
 
17. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-CRIDA PER GIRONA per 
iniciar un procés d'adequació del nomenclàtor de la ciutat. 
Atès que en el ple del 14 de juliol de 2014 el grup municipal de la CUP va retirar una 
moció al voltant del nomenclàtor i la memòria històrica i el regidor Carles Bonaventura 
va fer el mateix amb una proposta de dedicar un espai a Salvador Puig Antich després 
que l'alcalde es comprometés a posar fil a l'agulla al tema el setembre de 2014. Més 
concretament a l'acta hi diu: "Intervé el senyor alcalde, qui explica, si els sembla, amb 
això, ens posem a treballar i, tornant de vacances, que vostès tinguin aquest 
document amb aquestes dades i a partir de la qual faríem una Junta de Portaveus 
ampliada per posar-nos d'acord i prendre un acord al respecte". 
Atès que just un any després constatem que no se'ns ha convocat a cap Junta de 
Portaveus ni se'ns ha donat cap més informació al respecte d'aquell projecte posposat 
amb l'acord d'iniciar un procés conjunt a partir del setembre. 
Atès que gairebé quaranta anys després de la fi de la dictadura, el nostre país viu un 
moment de desvetllament col·lectiu i d'empoderament democràtic que ens obliga a 
repensar-nos i enfrontar-nos a certs dogmes i silencis fruits d'una Transició plena de 
mancances. 
Atès que les polítiques públiques, també des de l'àmbit municipal, són el millor antídot 
contra l'oblit i la banalització d'allò que va representar el feixisme al llarg del segle XX i 
la millor fórmula per reivindicar les millors aportacions a la història i a la societat tant a 
nivell local, com nacional com internacional. 
Atès que a la ciutat hi ha una important invisibilització del paper de la dona en la 
història gironina i universal en l'àmbit del nomenclàtor que ha estat denunciada de 
forma reiterada per la Xarxa de Dones de Girona. Dels 360 carrers/places dedicats a 
persones, només un 16% ho són a dones. 
Atès que es va aprovar la moció presentada per la Xarxa de Dones de Girona al ple 
d'abril d'enguany on s'acordava que la comissió del nomenclàtor es reuniria abans 
d'acabar el mandat i tindria les conclusions fetes al setembre però tampoc n'hem tingut 
cap coneixement. 
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Atès que malgrat tots els punts anteriors sí que l'equip de Govern va decidir crear la 
"Plaça dels Manaies" amb rapidesa i sense haver tingut el debat previ que se'ns havia 
demanat. 
Atès que el 2015 fa 40 anys de la mort del dictador Francisco Franco, líder d'un règim 
totalitari que va reprimir amb força milers i milers de catalans i catalanes, i que va 
imposar decisions en tots els àmbits, incloses en el nomenclàtor, que existeixen amb 
polèmica encara avui. 
 
Per tots aquest motius el grup municipal de la CUP-Crida Per Girona proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Girona l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR durant el mes de setembre d'enguany un procés de revisió i debat al 
voltant del nomenclàtor de la ciutat tal i com es va consensuar el juliol del 2014 i 
posteriorment l'abril del 2015. Un procés que ha d'incloure un anàlisi i proposta de 
l'equip tècnic, així com un debat del conjunt de forces de la ciutat que permeti superar, 
com a mínim, dues mancances actuals: 
-La infrarepresentació de les dones i les seves aportacions 
-La presència de noms vinculats al Franquisme. 
 
Segon.- Aprovar, en el marc d'aquest procés, el canvi de nom de la plaça Poeta 
Marquina, un propagandista del règim franquista sense cap vinculació amb la nostra 
ciutat, pel nom històric i popular de plaça del Carril. 
 
Presenta la proposta el senyor Lluc Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-
Crida per Girona, qui exposa, aquesta moció –ha llegit molt bé el secretari els acords 
que proposem– ve donada per diversos motius que creiem importants. Primer, doncs, 
per un fet que ens preocupa, que ens preocupa i que ha sortit en una moció anterior 
del Grup d’Esquerra Republicana - MES que també venia a dir: «Home, ja hi havia un 
acord de fa un temps i no s’ha desenvolupat.» Doncs en el cas del nomenclàtor, passa 
el mateix: ara fa just un any, de fet, era el 14 de juliol, si no vaig errat, el senyor alcalde 
va demanar que tant el Grup de la CUP com el regidor no adscrit Carles Bonaventura 
retiressin dues mocions al voltant del nomenclàtor perquè ell es comprometia 
públicament aquí, en aquest Ple, a desenvolupar una comissió a partir del setembre 
d’aquell any. Això no va succeir. Posteriorment, a l’abril, hi va haver una altra moció, 
impulsada per la Xarxa de Dones de Girona, en què treballava també amb un tema del 
nomenclàtor, el problema existeix, perquè és un problema de la infrarepresentació que 
tenen les dones i les seves aportacions a nivell de progrés i de cultura a nivell gironí, 
català i mundial en els nostres noms de carrers i places a la nostra ciutat. 
Bé, aquesta és una realitat que ens preocupa, no s’ha fet res al voltant de cap de les 
dues accions i, per tant, vèiem necessari portar-ho per tercera vegada al Ple i, ara sí, 
amb un calendari claríssim que diu «el setembre d’enguany, començar-ho» i que així 
ho aprovés el Ple, per no demorar més un exercici o un acord que ja hi havia, o que la 
majoria dels grups havien acordat en aquest Ple i que calia començar. 
A més a més, ens hem trobat que aquest procés de revisió és un procés que s’està 
fent també en d’altres indrets dels Països Catalans. Aquesta setmana hem sabut, per 
exemple, que a la ciutat de València el nou govern ha decidit treballar en canviar els 
noms vinculats amb el franquisme, que allà malauradament encara hi són molt més 
presents que a la nostra ciutat, a causa del govern d’un partit, que és el Partit Popular, 
que no ha volgut condemnar mai el règim franquista, recordem-ho, causant de milers 
de morts al nostre país. I, per tant, en aquesta onada de canvi que hi està havent als 
Països Catalans, creiem que ho hem d’aprofitar i Girona també hi ha de ser. 
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En tercer punt, perquè la memòria històrica, com tots sabem, és un punt important en 
l’educació, en la societat, en el coneixement dels nostres veïns i veïnes i, per tant, 
aquesta moció també entra directament a treballar per la memòria històrica a la nostra 
ciutat. 
I quart, recollint tot el que la Xarxa de Dones i la feina que han fet, que ens han 
explicat que només un 16 per cent dels carrers de la ciutat que tenen nom de persona 
han estat dedicats a dones, un 16 per cent, tot i representar el 50 per cent de la 
societat i tots sabem que les dones han fet tant o més que els homes en aquesta 
societat per fer-la millor i per evolucionar fins on som avui. Per tot això, considerem 
que, ara sí, és el moment de tirar endavant aquesta comissió de treball. I una comissió 
de treball que nosaltres sí que proposem –perquè estem una mica escarmentats de la 
falta de concreció en altres moments– que tingui, mínim, dos encàrrecs, que és 
solucionar dues mancances, com he dit, la infrarepresentació de les dones i les seves 
aportacions i acabar d’una vegada per totes amb la presència de noms vinculats a un 
règim totalitari, un dels més greus que hi ha hagut a Europa durant el segle XX, que té 
un nom i es diu franquisme. 
I, en aquest sentit, en el sentit de concretar-ho més, proposem, com a mostra 
d’aquesta voluntat, ja, que quedi per escrit que es canviï el nom de plaça Poeta 
Marquina pel nom que tenia aquesta plaça de forma popular i que era la plaça del 
Carril, i no la plaça d’un personatge, com el poeta Marquina, que no va tenir cap 
relació amb la ciutat i que, a més, era un conegut feixista de l’època. Per tot això, els 
demanem que ens votin a favor de la moció. Moltes gràcies. 
 
Obert debat, intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del 
PPC, qui exposa, miri, senyor alcalde, quan el dijous, que ens van entregar o es va 
tancar l’ordre del dia, llegia aquesta moció... Per cert, dijous, ho dic perquè la Junta de 
Portaveus va ser divendres i hi ha hagut un moment que semblava que totes les 
mocions les havíem presentat després de la Junta de Portaveus; no, estaven 
presentades de vint-i-quatre hores abans. Quan la llegia, vaig pensar: «Home, els ho 
ha posat fàcil.» I és veritat, senyor d’alcalde, els ho ha posat fàcil, perquè és veritat 
que el compromís que el senyor Salellas ha explicat aquí és cert: vostè es va 
comprometre a crear aquesta comissió i a reunir-la i és també veritat que no ho va fer. 
Per tant, en aquest sentit, els ho posava fàcil per dir «ho torno a demanar», i tenen 
raó: es va agafar el compromís, hi va estar d’acord i, a l’hora de la veritat, no la va 
convocar. Per tant, escolti, nosaltres li reconeixem que tenen raó quan presenten 
aquesta moció. 
Ara bé, jo també els diré el mateix que els vaig dir en aquell moment: parlem d’una 
comissió, parlem de revisar el nomenclàtor, parlem de parlar-ne entre tots, però en el 
segon punt ja diem una de les coses que volem que facin. Bé, jo crec que aquesta no 
és la manera de funcionar. O sigui, ens reunim, en parlem, si en la comissió s’acorda 
que es canvia, escolti, si la majoria diu que es canviï, es canviarà, i si la majoria diu 
que no es canviï el nom que vostès aquí ens plantegen, no es canviarà. Però jo també 
els hi demano –i el mateix que vaig dir en aquell moment– que quan es plantegin 
canviar els noms, no posar noms nous a zones noves de la ciutat en el qual sempre 
totes les forces polítiques des de fa molt de temps hem intentat fer propostes de noms 
de dones que tinguin relació i arrelament amb Girona per tal que zones noves de la 
ciutat portin el nom d’una dona per anar esmenant aquesta mancança i aquest 
desequilibri que vostè ens plantejava. Per tant, una cosa són les de les zones noves 
que es vagin obrint, però sobretot també tinguem molt clar i molt present que, quan 
plantegem canviar el nom de carrers i places existents a la ciutat, va en perjudici dels 
veïns que hi viuen en molts sentits, en un sentit molt ampli, i que els hi posem 
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dificultats afegides, que segurament vostès ni valoren, perquè vostès la seva idea és 
canviar aquest nom, perquè no m’agrada, perquè representa no sé què. Sí, però el 
que porta tota la vida vivint a la plaça Poeta Marquina, que vostè diu que es coneixia 
com «la plaça del Carrilet»... Bé, doncs l’altre dia vaig preguntar si algú sabia on era la 
plaça del Carrilet i, noi, quan vaig dir «la Poeta Marquina» em van dir: «Home, la plaça 
del Bar Núria.» Per tant, aquesta popularitat que vostès li donen a certs noms també 
s’ha de comprovar a la ciutat. 
Per tant, escolti’m, reunim la comissió, senyor alcalde, agafi el compromís de reunir-la, 
parlem del que hàgim de parlar i plantegem els canvis que es vulguin plantejar, però 
no donem ja tancat canvis de noms que s’han de plantejar o s’han d’acceptar sí o sí, 
com presenten en aquesta moció, i tinguem en compte moltes altres coses a l’hora de 
valorar els canvis que s’han de plantejar. 
Per tant, escolti’m, nosaltres ens abstindrem a la seva moció i li demanem a l’equip de 
govern i, en aquest cas, a l’alcalde, que allò que es va acordar a la legislatura anterior 
ho porti a terme, convoqui aquesta comissió i comencem a parlar en els termes en què 
cada un de nosaltres vulgui plantejar els canvis que bonament creu que s’haurien de 
fer en aquest sentit. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Juan Maria Castel, portaveu del grup municipal de C’s, 
qui exposa, el Grup de la CUP ens presenta una moció que ja li anuncio que, des del 
meu grup, serà una abstenció. Però fixin-se en tot allò que hem defensat en aquest 
plenari concretament, parlo del procés de participació, participació dels ciutadans de 
Girona, com excloent de part, ens haurem de reunir amb la comissió per parlar del 
nomenclàtor, de veure quins noms proposem. I el procés participatiu? I el procés 
participatiu que vostès advoquen, defensen i el posen com a bandera? I l’opinió dels 
gironins i gironines que també hi puguin tenir a fer propostes? No l’hem vist assenyalat 
en cap punt de la seva moció. Entenem que és una manca d’incorporació sobre un 
tema fonamental que tots i cadascú defensem i que és processos participatius reals, 
no només en àmbit d’urbanisme, de via pública, de barris, sinó en aquest 
concretament també, senyor Salellas. Entenem que és una mancança que hi trobem 
per part del meu grup i ja li anunciem que el nostre vot serà una abstenció, en aquest 
sentit. 
 
Intervé la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui expressa, 
el vot del Grup Municipal Socialista en aquesta moció serà favorable, perquè, 
efectivament, tal com apuntava la senyora Veray, aquells que ja estem en el segon 
mandat recordem perfectament com aquesta havia estat una demanda bastant 
reiterada per diferents grups municipals de l’oposició. I no només representa un 
incompliment als grups polítics, als grups municipals, sinó especialment a membres de 
la Comissió Ciutat i Igualtat i específicament a la Xarxa de Dones Girona, que en 
aquest aspecte hi havien fet molta incidència, havien estat demanant reiteradament i 
s’havien estat oferint també reiteradament i aportant fins i tot documents, dels quals 
alguna de les dades que feia esment el senyor Salellas vénen d’aquest document, 
revisant d’una manera molt exhaustiva al «carrerer» de la ciutat de Girona en termes 
d’igualtat. 
Per tant, si alguna cosa sap greu, més que l’incompliment amb els mateixos grups, és 
el menysteniment que s’ha tingut a alguns col·lectius que han treballat el tema de la 
igualtat a Girona i que s’han ofert moltes vegades, i específicament –i crec que ja 
n’havíem parlat– un episodi en el disseny de la fase inicial del Pla especial de la 
Devesa, quan fins a dues vegades varem tenir la visita d’urbanistes, un col·lectiu 
d’urbanistes especialistes en la visió de gènere en el disseny d’aquests plans 
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especials, i després de venir dues vegades a l’Ajuntament de Girona, se’ls va informar 
que no interessava, que el pressupost no quedava inclòs ni en una àrea, ni en l’altra 
Per tant, intents reiterats per part d’aquests col·lectius en aquesta matèria n’hi ha 
hagut i, per tant, en aquest sentit, dit d’una manera planera, aquesta moció està 
guanyada a pols en el sentit que els incompliments han estat reiterats. 
En l’altre àmbit que ens comentaven de revisió de noms de carrers vinculats o lligats al 
règim franquista, també ho compartim, en el seu àmbit de recuperació de memòria 
històrica. Per tant, el nostre vot, com no podria ser de cap altra manera, serà 
favorable. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Maria Mercè Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-
MES-AM, qui expressa, els noms dels carrers d’una ciutat són memòria, són 
pedagogia, són homenatge, són recordatori d’una manera de viure, d’una manera de 
ser, són homenatges a persones determinades, els noms són presència i els noms 
que no hi són, doncs, són absència. Per tant, són molt importants els noms, com els 
noms que portem les persones, són una marca. I realment és veritat que hi ha 
certament marques a la ciutat de Girona que haurien de desaparèixer. Nosaltres 
també demanem que aquesta comissió de noms es constitueixi, ens agradaria que es 
constituís aquests quinze dies que queden de juliol i que l’1 de setembre comencés ja 
a treballar de valent. 
Votarem a favor d’aquesta moció en el punt número 1. Demanarem votació separada. 
I en el punt número 2, ens abstindrem, precisament perquè pensem que és en aquesta 
comissió de noms que s’ha de decidir si aquest canvi, que ens sembla fantàstic, ha de 
ser el primer que s’ha de fer o bé se n’ha de fer un altre. 
 
Intervé el senyor Carles Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, 
reiteraré el que ja vaig dir en el seu moment, em sembla que ja en varem parlar –bé, 
n’hem parlat segur–, que era el comentari que es va fer a la Junta de Portaveus 
respecte al segon punt, que es va dir a veure si es podia modificar i posar que un dels 
primers treballs que es posaria a sobre la taula de la comissió fos aquest debat i no 
demanar ja l’aprovació en si mateixa d’aquest canvi, més que res perquè, si no, era 
com una contradicció. Jo no entraré tant a parlar de participació o no-participació, 
entraré més en el fet que la comissió es reuneixi i que posi en debat qualsevol canvi 
dels noms d’aquesta ciutat. 
Comparteixo tot el que ha dit la Maria Mercè Roca, realment és molt adient la definició 
que ha fet de la importància que tenen els noms de la ciutat, per jo també en aquest 
aspecte el que els voldria remarcar és que se’ls va proposar aquest canvi, que aquest 
segon punt indiqués justament que és un treball que es posaria a la comissió i que el 
primordial era fer la comissió. 
 
Intervé el senyor Lluc Salellas, qui expressa, a veure, començaré pel final, nosaltres 
som del parer, i ho he dit, que venim escamats, malauradament venim escamats en 
aquest tema, d’acord? Llavors nosaltres acceptem la votació per separat, però el que 
no farem ara és canviar el redactat, perquè malauradament l’experiència amb aquest 
equip de govern amb aquest tema no ha sigut allò més positiu que ens agradaria que 
hagués estat. Llavors, mantindrem el segon punt, farem votació separada, tal com ens 
ha demanat Esquerra Republicana - MES, i així ho votarem. 
Sobre els comentaris, molt d’acord amb les aportacions que han fet tant la Maria 
Mercè com la Sílvia. Sobre el que deia el senyor Castel, té tota la raó. Té tota la raó 
quan diu que també hi ha d’haver un procés participatiu i els veïns han de ser 
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consultats i hem de parlar amb ells sobre la modificació dels carrers en general. Jo hi 
estic d’acord, i amb el procés general. 
Ara bé, si us plau, recordem una cosa: estem parlant d’un nom feixista, feixista a la 
ciutat de Girona. No tindríem aquest debat si estiguéssim a Alemanya, si estiguéssim 
a Itàlia o si estiguéssim en altres règims o en altres estats que han patit un règim 
totalitari com el que van patir els nostres pares –en el meu cas, els nostres pares–, els 
nostres avis i tanta gent del nostre país. No és un nom qualsevol, senyor Castel, no és 
un nom qualsevol. No és un nom qualsevol, senyora Veray, és un nom vinculat a un 
règim que va causar milers de morts, que va aplicar penes de mort, que va prohibir la 
llengua catalana a la nostra ciutat i al nostre país. I, davant d’aquest tipus de 
conductes, crec que la participació en aquest punt ens la podem estalviar, perquè aquí 
estem parlant de drets humans i quan parlem de drets humans i d’aquells que els han 
perjudicat i que se’ls han carregat durant anys a la nostra ciutat, crec que no podem 
vacil·lar i no podem fer o utilitzar certes excuses per no voler canviar aquestes coses. I 
és així. 
I una cosa que m’he deixat de dir: si la gent no coneix el nom de la plaça del Carril –no 
del carrilet, del Carril–, si no el coneix, és perquè hi va haver una dictadura, senyora 
Veray, una dictadura que li va canviar el nom i que va impedir que la gent tingués 
aquest record. I també perquè l’Ajuntament d’aquesta ciutat, malauradament, en 
època democràtica, no ha fet l’esforç per recuperar aquesta memòria històrica. 
Aquestes són les dues causes, no és culpa de la CUP que la gent no conegui el que 
passava a la ciutat fa setanta anys, sinó que és culpa dels ajuntaments que hi han 
hagut i, especialment, d’una dictadura que es va encarregar que no hi hagués 
memòria d’allò que passava o que havia passat abans de l’any 1936. 
I com a recordatori, ja sé que hi han hagut moltes propostes i que hem intentat que 
fossin dones, això s’ha intentat, la gent fa propostes que arriben a l’equip tècnic també, 
però sí que hi ha hagut –i això no ho he dit en l’exposició i a nosaltres ens va causar 
cert estupor– una decisió d’assignar un nom de plaça que no anava amb un nom d’una 
dona, sinó que era la plaça dels Manaies. És a dir, la plaça dels Manaies, sí que, tot i 
que hi havia un acord de no posar cap nom sense haver fet la comissió aquesta, tal 
com va dir el senyor alcalde, el nom d’aquesta plaça sí que es va decidir sense haver 
consensuat, ni haver-hi hagut el debat previ necessari. Res més i gràcies. 
 
El senyor Juan Maria Castel, demana la paraula, per al·lusions, i el senyor alcalde li 
concedeix una intervenció de trenta segons.  
 
Intervé el senyor Castel, per al·lusions, qui exposa, senyor Salellas, no seran vostès 
qui vinguin a donar classes de democràcia i antifeixisme a aquest grup polític. Li diré 
una cosa: quaranta anys de dictadura, encara ho patim a dia d’avui i és aquella 
distància en democràcies que porten molts més anys que nosaltres, jo moltes vegades 
implemento en el meu discurs que som una democràcia potser molt jove, que varem 
patir quaranta anys de dictadura, la meva família també és gironina, també era de 
Cassà de la Selva i ho va patir igual que la seva, com ha fet menció. Però també li vull 
fer una altra pregunta. Vostès passen per endavant de la proposta, parlen de la 
comissió, jo li obro que també haurien de comptar amb el procés participatiu dels 
gironins i les gironines, però també li voldria deixar anar una pregunta: quin nom més 
volen canviar? Perquè vostès ja passen per sobre del procés d’aquesta comissió i del 
procés participatiu dels ciutadans de Girona, fent evident una proposta que és molt 
lícita de fer però m’agradaria saber quins altres noms proposen. 
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El senyor alcalde indica al senyor Castel que ja s’ha acabat el seu torn de rèplica, i 
comenta que això no és l’objecte del debat, ni de la moció, en tot cas, hi haurà ocasió 
de parlar-ne en el marc de la comissió tècnica. Es vota el que es vota, no una altra 
cosa, si no hi ha cap més rèplica, només un afegitó, senyor Salellas, per aclarir-ho, 
perquè pot donar la sensació que aquest és un problema que ens ve de nou. És a dir, 
que no hi hagi prou noms de dona en els carrers de la ciutat o que hi hagi noms de 
gent vinculada al franquisme... Parèntesi: el poeta Marquina no sé si era un bon o un 
mal poeta, però un genocida no va pas ser-ho. Però no és una cosa que ens hagi 
sobrevingut avui, hi ha hagut no un pas, hi ha hagut més de tres dècades de governs 
que s’han significat clarament per la recuperació de la memòria històrica, per la lluita, 
perquè no caiguin en l’oblit personatges com Carles Rahola, com els afusellats al 
cementiri, com els refugis antiaeris, per tant, han fet molta feina en aquest sentit. I era 
evident que la plaça del Carril..., jo en deia «plaça del Carril» i en dic «plaça del 
Carril», i no és res que m’hagi de forçar, doncs la plaça Poeta Marquina era allà ben 
evident, hi passaven cada dia i per alguna raó aquests governs nítidament 
compromesos amb la memòria històrica –jo crec que en cap moment se’ls pot dubtar 
d’això–, va considerar que aquella plaça no havia de canviar. Només demanàvem de 
dir «home, anem a fer aquesta comissió, d’acord, i, si cal, li encarreguem com a feina 
prioritària la revisió de la plaça Poeta Marquina si considera que s’ha de substituir pel 
nom popular de la plaça del Carril», per això, perquè per alguna raó, els anteriors 
ajuntaments, que tots coneixem molt bé, van decidir que dintre del canvi de noms que 
s’havia de fer a la ciutat i del bateig de noms, que se’n van fer molts, perquè es va 
créixer molt urbanísticament a la ciutat de Girona, no hi havia prou lloc per les dones i 
no hi havia un lloc per a la substitució del senyor Eduard Marquina. 
Per tant, només dic això, no dic res més. Només aclarir que aquest no és un problema 
sobrevingut d’ara, ni que hi ha un pèrfid Govern convergent que es dedica a no batejar 
amb noms de dones els carrers de la ciutat de Girona. Ho faríem amb molt de gust i 
esperem que tinguin l’ocasió de fer-ho tots plegats, perquè estic convençut, com en 
altres casos, avui recordàvem el mateix Xirinacs, que el varem votar en aquest Ple, va 
ser per unanimitat. Per tant, amb aquestes coses, espero –això ho deia la senyora 
Veray i jo ho celebro– que es continuïn fent amb aquest esperit de poder batejar els 
noms dels carrers i espais públics –els vells o els que anem generant– amb noms que 
siguin el consens de tots, perquè és la millor garantia que duraran sempre. 
Entenc que no hi ha problema perquè facin votació separada. D’acord. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació: 
 
El primer punt de la moció s’aprova per vint-i-dos vots a favor dels grups municipals de 
CiU, ERC-MES-AM, CUP-Crida per Girona, PSC-CP i tres abstencions dels grups 
municipals de C’s i PPC. 
 
El segon punt de la moció s’aprova per vuit vots a favor dels grups municipals de la 
CUP-Crida per Girona i PSC-CP i disset abstencions dels grups municipals de CiU, 
ERC-MES-AM, C’s i PPC.   
 
 
19. PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé la senyora Concepció Veray, qui expressa, senyor alcalde, tres segons, abans 
no li he contestat per no entrar en un debat que avui no tocava, simplement, però, miri 
el resultat de la votació del segon punt i veurà que no calia que em renyés només a 
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mi, sinó que són altres partits polítics que també han fet la mateixa votació que la 
meva força política, perquè les coses es poden parlar i s’han de parlar on toca parlar-
les i no només escenificar en aquest plenari. 
Dit això, ara a l’equip de govern jo voldria fer-li alguna pregunta i prec i tot una mica 
alhora. Miri, hi ha un tema que al Ple de cartipàs podria haver forçat la màquina i 
treure’l, però vaig creure que no era oportú i que la millor manera de portar-lo en 
aquest plenari era esperar el primer Ple ordinari que ens donés la possibilitat de fer 
precs i preguntes. I és la sorprenent notícia amb la qual just després de les eleccions 
municipals, per tant, just després del 24 de maig, ens varem despertar en aquesta 
ciutat, i els he de dir que una notícia de les més absurdes que he arribat a llegir a la 
premsa, que és la decisió que han pres de no deixar que, a partir de les onze de la nit, 
les terrasses del Barri Vell ajuntin taules.  
Miri, pot fer que no amb el cap, senyora Madrenas, pot fer-ho, però la notícia era la 
que era, ens hem reunit amb els afectats i ens expliquen el que ens expliquen, que és 
que la notícia diu la realitat. Malgrat que vostè digui que potser no se’ls hi aplica o que 
ja veurem com l’aplicarem, bé, tot això, vostè explicarà per què diu aquestes coses. El 
que està clar és que està regulat d’aquesta manera, ho ha fet constar en la llicència 
colant-ho en la llicència sense avisar, perquè la llicència en el cas de la Rambla 
estaven prorrogades i, per tant, les llicències noves vénen després del 24 de maig, on 
vostè li diu: «Ai, miri, aquí ja li deien.» Sí, sí, a la d’ara sí, però a l’anterior, no. I, a més, 
quan una comença a buscar informació i se n’adona que, a més, el decret està firmat 
del 22 de maig, dos dies abans d’anar a votar i ni tan sols ho expliquen. 
Per tant, si us plau, jo els faig un prec, i un prec molt clar: facin marxa enrere amb 
aquesta decisió. És ridícul que en aquesta ciutat prediquem pel turisme, per la ciutat 
activa, perquè la ciutat tingui vida, perquè es facin coses al carrer i després 
considerem que cinc són multitud. Què farà una família nombrosa que vol anar a 
prendre alguna cosa a partir de les onze de la nit al Barri Vell? És que haurem de 
partir els fills en una taula i els pares en una altra? Perquè la família nombrosa és a 
partir de tres fills; tres i dos fan cinc. Miri, jo sempre havia sentit que, en les parelles, 
tres són multitud, però mai que, en una família, cinc ho siguin. Sincerament, tirin 
enrere aquesta decisió, els pot portar molts de problemes i pot crear un precedent, que 
jo crec que vostès no han arribat a analitzar quina és la conseqüència de la seva 
decisió. I li dic amb tot el «carinyo» que sap que li tinc, vostès no ho han valorat. 
Perquè, clar, si jo vaig a sopar a la Rambla, jo sóc família nombrosa, però nosaltres 
érem set, imagini’s, això ja ni plantejar-nos-ho, si ja cinc és multitud. Però si jo quedo 
amb quatre amics, ja no, he de quedar amb tres, perquè si som cinc, ja no anem bé, i 
arribo a les deu a la Rambla, sí, després aniré bé –a la Rambla o al carrer de la Força, 
és igual–, llavors aniré bé, perquè com que són les deu, jo podré posar-me a sopar 
sense cap mena de problema. Ara, si qualsevol altre ciutadà o vostè mateixa arriba a 
les onze i quart amb quatre persones, vostè no, vostè no es podran asseure tots junts 
perquè no es poden ajuntar taules, i no em digui que podran seure junts només amb 
una taula, perquè després sí que això ja seria el surrealisme del surrealisme, perquè 
figura que ho fan pels crits o pel soroll que pot ocasionar el fet que estiguem junts. 
Que no ho veu que no té sentit? Que no ho veu que no té sentit que anar-hi a les deu, 
sí i anar-hi les onze i quart, no? Que no veu que no té sentit que limitem la gent que 
vulgui sortir a sopar, a fer una copa, o a passejar, o a fer una Coca-Cola, si és igual, 
que hi pot anar amb els nens, que a l’estiu tota cuca viu, diuen, i és veritat i, a més, 
necessitem que la ciutat visqui i bategui, a l’estiu més que mai, que és quan es pot 
estar a les terrasses. 
Per tant, jo els hi ho demano: ho tirin enrere, ho replantegin i, escolti, exigeixin que es 
compleixin els horaris, exigeixin que la gent es comporti cívicament i, per tant, no cridi i 
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no hi hagi més soroll del que és estrictament necessari en una taula de sis, set, vuit o 
deu persones quan estan parlant, facin aquests controls, intensifiquin aquests controls, 
però sobretot no limitin el que la gent pugui gaudir de la ciutat i, en aquest cas, de les 
terrasses de la ciutat en una zona tan i tan característica, a més, com és el Barri Vell. 
Un altre prec. I no faré una pregunta, perquè el senyor Ribas acaba d’agafar les 
responsabilitats de Sostenibilitat i, per tant, no li faré una bateria de preguntes, però sí 
que li faré un prec. Senyor Ribas, ja que vostè agafa aquesta nova responsabilitat, faci 
una anàlisi exhaustiva, aquesta sí, de quin és l’estat dels contenidors a la ciutat de 
Girona. Estan molt bruts, excessivament bruts i si a l’hivern això és un problema, a 
l’estiu, ja no li explico, perquè, a més, amb la calor que està fent, l’altre dia –i sap que li 
vaig dir ràpidament sortint del Ple de cartipàs– els contenidors que hi han al carrer 
Sant Francesc, davant dels estudis de TV Girona, feien pena, i la pudor era 
insuportable i, per tant, els veïns d’aquella zona es queixen amb tota la raó del món; 
també aquesta situació es dóna a altres carrers de la ciutat. Per tant, jo li demano que 
des del primer dia, se n’ocupi i faci una revisió i actuï en tot allò que detecti que s’ha 
d’actuar. 
I l’últim prec és un prec que el coneix perfectament, senyor Puigdemont, i que li faig ja 
avui, perquè com que fa pocs dies llegia un teletip on deia que vostè aspira a ser el 
president de l’AMI, jo el prec que li faig és que surti de l’AMI, faci que l’Ajuntament de 
Girona surti de l’Associació de Municipis per la Independència, com sap que li he 
demanat en més d’una ocasió, i que la quota, que són bastants diners, que paga 
aquest Ajuntament per formar part d’una associació, que encara és hora que em 
demostri quina aportació i quin benefici li dóna a aquest Ajuntament, més enllà que 
pensa com vostè, que és que volen ser independents, i els destini, per exemple, a la 
moció que hem aprovat d’Esquerra Republicana de fer un estudi exhaustiu de les 
desigualtats a la ciutat de Girona, segurament serà més efectiu. 
 
Intervé la senyora Miriam Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui exposa, des 
del grup polític municipal de Ciutadans tenim dos precs a fer, el primer és que 
demanem la retirada immediata de les estelades de les dependències d’aquest 
Ajuntament, bé sigui de les façanes exteriors, com de les instal·lacions interiors. Com 
ja saben, el consistori és la casa de tots i, per tant, creiem que el respecte és un 
element bàsic de convivència i, per tant, no consentirem que es pengin signes, en 
aquest Ajuntament, que separin els ciutadans. Recordem que estem aquí per sumar i 
no restar i, per tant, creiem que hem de representar els gironins en la seva totalitat, 
senyor alcalde. De la mateixa manera, creiem que també s’han de retirar les estelades 
dels espais públics de la ciutat, com poden ser, per exemple, l’estelada que tenim 
penjada a la Copa, a la Devesa. 
I el segon prec, senyor alcalde, primer de tot, volem fer menció a un punt que ja ha 
estat exposat per altres grups durant aquesta sessió plenària, volíem agrair també la 
feina del personal de l’Ajuntament, però com vostè ja sap, perquè així li ha traslladat el 
portaveu del meu grup municipal, estem tenint dificultats per poder tirar la nostra tasca 
endavant. Sí, senyor alcalde, no posi aquesta cara, tenim dificultats per tirar la nostra 
feina endavant i, per tant, agrairíem poder tenir la documentació necessària per a la 
preparació d’aquests plens i tota la informació que requereix per poder dur amb total 
normalitat la nostra feina dins d’aquest Ajuntament amb la màxima antelació possible, 
en comptes de tenir-la, com ens passa ara, dotze, vint-i-quatre hores i no més temps. 
 
Intervé el senyor Manuel Martín, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui expressa, 
nosaltres volem traslladar una queixa dels veïns del Barri Vell amb relació a la neteja, 
en concret, la pudor d’orina que se sent. Som coneixedors del contracte de neteja i 
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que té estipulades les formes, les freqüències de com s’han de fer tots aquests 
processos. La nostra pregunta és: s’estan complint aquestes exigències? S’està fent 
algun tipus de control de qualitat amb relació a tots aquests temes? 
 
Intervé el senyor Joaquim Rodríguez, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui 
formula tres preguntes. Una, en referència als patis coberts, al principi era si 
consideraven que es complia el termini per al Cassià Costal, que sé que a partir del 15 
de juny estaven a disposició, ja, que poguessin començar les obres i, a dia d’avui, 
encara ningú els ha comentat res, ni els ha dit res. Per tant, portem un mes 
d’endarreriment per la cobertura del Cassià Costal i era per saber a veure si es podrà 
complir o què esperen d’això. 
El segon seria potser parlar de la nota de premsa que varem veure de les actuacions 
que es pensen fer en algunes escoles, i celebro, per exemple, que hi hagi això de la 
tanca de l’Escola del Bosc de Pabordia. I seria saber exactament quines van ser les 
converses amb Ensenyament, que en teoria diu que no es pensa fer cap escola nova, 
una mica a veure quines són les previsions de l’escola nova, si aquesta tanca és 
completa o és parcial, perquè sabem que va haver-hi problemes, aquest curs passat, 
amb alguns nens que s’havien escapat. I que si altres tanques tipus la Font de la 
Pólvora que, en principi, Ensenyament ha dit que estan bé, però jo estic veient que el 
pati està catxant i la tanca s’està movent, si té garanties, tot això. 
I per tercera, felicitar l’Uni Girona i totes les gestions que heu fet tots plegats, però 
d’alguna manera era per saber si ja es compta amb alguna partida per ajudar-los, 
perquè en teoria, pel que vaig veure al Consell Municipal d’Esports, no es donen 
diners als equips professionals, però sí per resultats aconseguits i, per tant, se suposa 
que, en aquesta nova lliga, tindrà algun tipus d’ajuda. 
 
Intervé la senyora Elisabeth Riera, qui formula un prec i una pregunta. El prec és 
referent a unes línies de subvenció que hi ha per fer reformes a les comunitats de 
veïns per facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. I, bé, que demanem 
que se’n faci publicitat perquè la gent en tingui coneixement, d’aquestes subvencions, i 
puguin aprofitar-les, que se’n faci publicitat a centres cívics, associacions de veïns i 
que s’informi els administradors de finques també de l’existència d’aquestes 
subvencions, perquè els interessats en tinguin el coneixement i puguin demanar les 
llicències d’obres i també els tècnics de l’Ajuntament n’informin, d’aquesta línia. 
I l’altra pregunta que tenia, me l’ha passat un ciutadà del barri de Palau, que em 
comentava que han eliminat dues places de pàrquing de minusvàlids a la zona de 
davant del centre comercial Hipercor, a la carretera de Barcelona. I pregunta si es 
posaran en alguna altra banda o per què s’han eliminat i què ha de fer. 
 
Intervé la senyora Sílvia Paneque, qui exposa, començo per un prec que també 
arrosseguem del mandat passat i esperem que no hagi d’arribar a la categoria de 
moció, que és que es reuneixi de manera urgent la Taula d’Habitatge, ja sigui el 
plenari, la tècnica, desconec en aquests moments, hi havia una tercera que era la de 
seguiment de la moció de pisos buits. Les dues en què hi havia participació dels partits 
polítics, demanaríem que de manera urgent es comencessin a reunir, igual que ho va 
fer la Comissió Ciutat i Igualtat. 
Una pregunta al regidor Alcalà per saber si s’ha iniciat alguna acció en el vial lateral a 
l’alçada del cementiri, perquè ens entenguem, carretera de Sant Feliu, on va succeir 
un fet d’un atropellament d’una criatura petita i on s’estava demanant que es fes un 
estudi per saber si era possible posar alguna mena de reductors de velocitat. Saber si 
s’ha fet alguna gestió. 
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Des del barri de Montilivi, s’ha celebrat aquest cap de setmana un campionat de 
petanca. Sembla que hi havia un compromís d’ampliar el número de pistes i ens 
demanen - varem estar allà compartint una estona amb ells - si aquest compromís té 
alguna data prevista, perquè ells tenien la sensació que això amb uns quinze dies 
s’havien d’iniciar les obres i volien saber si aquest era el termini previst. 
I, finalment, ens han arribat també demandes de clubs de futbol, en especial, 
femenins, que sembla que tenen manca d’espais a l’hora de jugar, d’entrenar entre 
setmana. I era, entre pregunta i prec, si han pensat a recuperar el camp de futbol de la 
zona de Fontajau, on està el Club Atlètic Sant Ponç, per la part de darrere, si s’ha 
pensat a recuperar aquest camp, perquè ara la veritat és que l’estat és una mica 
lamentable, i fer-ne alguna mena d’utilització compartida entre els veïns i el mateix 
club. 
Intervé el senyor Toni Granados, qui formula una pregunta. Què opina el consistori 
sobre el tema de la privatització de l’àrea d’al·lèrgies de l’Hospital Trueta?  
També volia exposar el fet que per part de les associacions de veïns estan molt 
enfadats, perquè s’han assabentat de segona mà quin regidor els tocava per a cada 
barri, en comptes d’assabentar-se ells de primera. 
 
Intervé la senyora Ester Costa, regidora del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui formula dues preguntes. Com sabeu, no varem poder entrar a donar una 
carta al rei d’Espanya; en aquesta carta, li volíem dir que no calia que tornés. Però, 
malgrat això, estàvem en un espai que és municipal i se’ns va barrar el pas i sabem 
perfectament per què. Però ens agradaria saber a veure amb base a què s’invita les 
persones, si va haver-hi regidors invitats i qui ho decideix. 
I després la segona pregunta és a veure com està el tema de les obres del TAV, 
perquè els veïns de la zona n’estan molt tips, de tot aquest tema, i no veiem la fi, que 
portem massa anys i que les obres estan aturades, almenys a la part aquella del mig 
que, no ho sé, per mi que allò al final serà un monument, un monument al no-res. I ens 
agradaria tenir la temporalització de tot plegat i a veure si ens donen la bona notícia 
que això amb quatre dies ja ho tenim liquidat. 
 
Intervé el senyor Lluc Salellas, qui formula quatre preguntes. La primera, per a la 
senyora Madrenas. Ens agradaria saber en quin moment es troben les obres de 
remodelació de la plaça Pallach. És a dir, sabem que en el pressupost, en el seu 
moment, es va aprovar una partida per desenvolupar durant aquest any, però els veïns 
de la zona no han tingut cap notificació ni sabem res al respecte, si començaran 
aquest setembre o no començaran i en quin estat es troben. 
La segona pregunta, també per a la senyora Madrenas. Hi ha un espai municipal just 
davant de la nova biblioteca Carles Rahola, un espai municipal que està erm, que 
podria ser aprofitat per moltes activitats i per fer que tot l’espai infantil que hi ha allà 
dins es pogués també traslladar a fora i ara mateix el veiem inutilitzat i no sabem si 
tenen intenció o no de començar algunes obres al respecte. 
La tercera, més que una pregunta, és un prec. Avui, per segon dilluns consecutiu, 
podríem dir, hi ha hagut una nova protesta d’usuaris de bicicleta a la ciutat, nosaltres 
hem rebut com a mínim desenes i segur que tothom n’ha rebut, de queixes per 
aquesta nova normativa, per com s’està aplicant, per penalitzar l’usuari de la bicicleta, 
moltes vegades, que està en situacions també d’indefensió. La plataforma referent de 
la utilitat o la usabilitat de la bicicleta a la ciutat s’ha mostrat reiteradament en contra 
de la normativa que estan aplicant vostès, tot i que teòricament havien fet una 
campanya conjunta fins abans de les eleccions; alguna cosa no ha anat bé aquí, quan 
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la comunicació s’ha tallat. I per nosaltres, li pregaríem que tirés enrere aquesta 
normativa. 
Jo li he d’explicar, perquè ho necessito dir, el que a mi m’ha passat en les últimes dues 
setmanes quan he agafat reiteradament la bicicleta per fer trajectes de Palau a 
Germans Sàbat. Jo he complert la normativa, perquè no volia que la Policia Municipal 
em multés, evidentment, i he intentat complir, passar per tots els llocs on no infringís 
aquesta normativa. Doncs bé, he patit per la meva seguretat i crec que estem en un 
punt en què la seva normativa el que està fent és enfrontar els dèbils, és a dir, la 
bicicleta i el vianant, en comptes d’enfrontar el fort amb el dèbil, el cotxe amb la 
bicicleta i el vianant; i és aquí on hauríem d’estar posant les mesures i no entre la 
bicicleta i el vianant. És a dir, jo pateixo perquè no hi ha cap cotxe que respecti la 
distància de seguretat, cap ni un, cap ni un a la ciutat, però no he vist ni un sol policia 
municipal que multi aquests cotxes que fan això, no ho he vist, ni he vist cap intenció 
de fer-ho en els propers mesos. Teniu molt clar, des de l’equip de govern, que hem de 
multar els ciclistes, però els cotxes..., no estem fent cap actuació perquè respectin els 
ciclistes a la ciutat. Per això era el prec. 
I l’última pregunta, per al senyor alcalde, que és el teòric regidor de Cultura en aquesta 
ciutat. Ens agradaria saber en quin estat es troba tot el que és la Casa Pastors i el 
fons Santos Torroella, si està definitivament comprat tot, si ja teniu el projecte o un 
avantprojecte, i si ho consultarà amb la resta de grups d’aquest Ple. 
 
Intervé la senyora Laia Pèlach, qui expressa, primer, recuperar algunes preguntes que 
d’entrada m’ha dit que no corresponien, deixi’m matisar-li que, a excepció del cas del 
tema de nits de cinema, que ja m’ha dit que m’ho explicaria, les altres sí que eren 
relacionades amb decrets que s’aprovaven i per això l’he tret en aquell moment, però, 
en qualsevol cas, ho podem parlar ara. 
El tema de la policia, de les armes no era tant un tema de noms, que em digués quins 
policies, ni molt menys, sinó que això, de fet, surt en el decret. Però sí que volia saber 
què passa en aquests casos, davant d’aquest fet, que és que no han passat unes 
proves i, per tant, se’ls retira les armes, saber què passa. Si se’ls donen unes armes 
alternatives, per exemple; era la pregunta. 
Llavors, el tema de d’Eumes he entès que em deia que, si de cas, me’l respondria més 
endavant. D’acord, perfecte. 
Faré tres preguntes més. Una és que en el carrer Calderers hi ha un edifici on hi penja 
una bandera franquista. Perquè deien que volien que retiréssim les estelades, doncs 
miri, les estelades no són un símbol franquista, com sí que és aquesta bandera, no 
són un símbol d’odi, com sí que és aquesta bandera. I, per tant, voldríem saber si des 
de l’Ajuntament s’ha fet alguna acció per retirar aquesta bandera que penja i que es 
veu des del carrer, que és una bandera franquista al carrer Calderers. 
També amb relació a la Devesa, volíem saber, hi ha previst aquest pla de xoc, però ja 
hi ha una normativa que limita, en principi, l’accés de vehicles i, en canvi, 
contínuament hi han vehicles aparcats, sobretot a l’exterior de la zona esportiva. A 
més, fins i tot he vist travessar cotxes per dins de les instal·lacions esportives, o sigui, 
d’un costat a l’altre. Llavors, volíem saber en quines condicions o quan es permet 
aquest pas de vehicles i, si no és permès, doncs que s’ha de fer... , perquè travessen, 
entren pel carrer i travessen i arriben fins al mercat, perquè ens entenguem. I, bé, 
saber si es permet, si no es permet, per què es permet i en quines condicions. 
Llavors, bé, aquestes preguntes li varem entrar per escrit, però com que la resposta no 
ha estat satisfactòria, voldria treure-les aquí. 
Amb relació als actes del 28 de juny, hi ha dues preguntes lligades a això. Una, varem 
preguntar quin representant de l’Ajuntament o si algun representant havia anat als 
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actes del 28 de juny, dia de l’orgull gai, i bé, ens van contestar que hi anava un 
representant de l’Ajuntament, el senyor Jordi Mota. Bé, el senyor Jordi Mota no és 
representant de l’Ajuntament, sinó que és un representant del Consell LGTB, però hi 
va en representació de les entitats, és el vicepresident d’aquest consell, però és el 
representant de les entitats. I, a més a més, em consta que no se li ha demanat 
expressament que hi anés representant l’Ajuntament. Per tant, em sembla que no és 
una resposta adequada. 
I també preguntàvem, lligat a això, les accions realitzades en el cas d’homofòbia que 
hi va haver en un institut de la ciutat. I llavors la resposta literalment deia que les 
accions són les acordades en el Consell Municipal LGTB, però, quan demanem quines 
són les accions realitzades, em sembla que el correcte seria detallar quines són 
aquestes accions, més enllà de dir que són les acordades. I, en qualsevol cas, a més, 
no em consta que el consell s’hagi reunit en cap moment durant aquest temps i, per 
tant, torno a preguntar quines són aquestes accions o si s’ha fet alguna acció en 
aquest sentit. 
 
Intervé el senyor Martí Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES-AM, qui fa dues 
preguntes. Una és perquè som coneixedors que s’ha aprovat un decret per encarregar 
l’estudi de viabilitat del negoci de bar restaurant ubicat a l’edifici de La Rosaleda, a la 
Devesa. I el nostre grup voldria saber en quin estat es troba la redacció de les bases 
per a la licitació d’aquesta concessió, sobretot amb la intenció de saber quins criteris 
s’inclouran. L’associació de veïns ens ha transmès aquest interès, per dir-ho així, 
també per saber si s’incorporaran les clàusules socials que afavoreixin empreses del 
tercer sector o amb programes de responsabilitat social. Des de l’associació de veïns, 
existeix un cert interès a saber qui hi haurà a l’espai del costat o qui podrà haver-hi, 
per dir-ho així, no concretament qui, sinó quin tipus d’entitat o empresa podrà haver-hi 
a l’espai del costat de l’espai cívic. 
I l’altra pregunta, també per al Govern. Fa prop d’un any, aquest Ple, tot i nosaltres no 
ser-hi, va aprovar una moció –i ens en sentim molt orgullosos– en què s’afirmava que 
la distinció de «princesa de Girona», que ostentava l’hereva de la corona espanyola, 
no representa la ciutat, i ho deia literalment, «no representa la ciutat». Voldríem saber 
quines accions s’han dut a terme per donar compliment a aquest acord i també si s’ha 
demanat a la Casa Reial espanyola i a la Fundació Princesa de Girona que respectin 
aquest acord i que no utilitzin aquesta denominació. 
 
Intervé el senyor Pere Albertí, qui exposa, aquest mes de juliol, a l’Espai Jove Els 
Químics s’ha programat un taller d’estudi assistit per a estudiants de batxillerat amb 
matèries pendents i aquells que s’han de presentar a les PAU del setembre han fet 
sol·licitud. És una bona iniciativa i que cal posar-la en valor. Ara bé, aquesta iniciativa 
es complementa amb els tallers d’èxit escolar i el servei d’orientació que es 
desenvolupa al llarg de tot el curs. Aquestes activitats són especialment agraïdes pels 
centres de secundària a la ciutat, ja que últimament detectem que cada cop els 
alumnes amb situacions socials desafavorides, obtenen resultats més baixos. 
La pregunta, que és múltiple, seria la següent: es pensen potenciar aquests tallers per 
al curs vinent, augmentant el nombre de places i recursos, especialment els assignats 
a la contractació de monitors que supleixen la poca disponibilitat de voluntaris? S’ha 
arribat ja a un límit de voluntaris que sorgeixen sobretot de la UdG i es complementa la 
contractació de monitors. 
Segona pregunta. Es pensa estendre aquesta experiència d’èxit a altres barris 
gironins? I, finalment, fa dos cursos va iniciar una experiència d’orientació amb tècnics 
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de l’Espai Jove als instituts gironins; ha estat un èxit. Es creu convenient 
protocol·litzar-ho com un recurs més i fer-ho extensiu als altres centres gironins? 
 
Intervé el senyor Ricard Calvo, qui formula dues preguntes. Abans, un petit preàmbul, i 
és que s’ha fet esment a com es funcionava en altres plens, amb governs anteriors. Sí 
que hi ha un tema que ens importa molt a nosaltres, són les dades, per tant, cada cop 
més, des del nostre grup, des del grup que representem, demanarem dades, dades 
contrastables, dades empíriques, dades clares i comprensibles entregades amb prou 
temps per poder-les interpretar. 
Primera pregunta, molt clara, seria: durant l’any s’ofereixen beques menjador per als 
infants en risc d’exclusió i, en teoria, aquestes tenen continuïtat durant les activitats 
d’estiu. En aquest sentit, ens agradaria saber quants diners –exactament la xifra– 
aporta l’Ajuntament per a aquestes beques d’estiu, quantes places exactament es 
bequen i quina és la seva distribució per barris i per sectors. Ens interessa saber amb 
certesa si els infants que tenen garantits aquests àpats durant el curs escolar el 
continuen tenint durant les vacances. Dades. 
I una segona pregunta que és doble seria: no ens consta que la Taula d’Habitatge es 
reuneixi amb suficient temporalitat o periodicitat, quan a la ciutat de Girona hi han 
greus problemes, en aquest sentit. I ens agradaria saber si l’equip de govern creu que 
la taula és una bona eina i quina planificació de reunió tenen prevista. 
I vinculat a aquest mateix tema, avui tots en som un clar exemple, que s’està passant 
una forta onada de calor. Sabem que existeix un protocol d’actuació quan a unes 
famílies se’ls talla l’aigua, sabem que existeix aquest protocol, no l’hem vist, l’hem 
buscat, hem intentat buscar les dades i no l’hem trobat; ens agradaria saber si ens el 
pot facilitar, aquest protocol, si realment existeix. I sobretot també si aquest protocol té 
en compte o no, no tant aquestes famílies que hi viuen i tenen tall de subministrament, 
sinó aquelles que estan en règim d’ocupació, és a dir, famílies que estan ocupant un 
domicili i que se’ls hi talla el subministrament de l’aigua amb unes temperatures com 
les que estem tenint a la ciutat de Girona en aquesta setmana. 
 
Intervé la senyora Maria Mercè Roca, qui expressa, em pensava que hauria de 
començar la meva pregunta dient «ahir, 13 de juliol...», doncs no, fantàstic, o sigui que 
estic molt contenta, perquè avui, 13 de juliol, fa exactament quaranta-set anys que el 
Pont del Dimoni es va desmuntar. Bé, el 2010 es va aprovar en el Ple la creació d’una 
comissió de seguiment de la reconstrucció del pont i aquesta comissió no s’ha creat, 
encara. La pregunta primera que fem és si seria possible que es constituís aquesta 
comissió, perquè ens sembla molt important. Aquesta comissió hauria de vetllar pel 
projecte, que ja està fet, per l’execució i per la prevista campanya de mecenatge de les 
pedres del pont. Ens sembla important que aquesta comissió es faci i el més aviat 
possible. 
I la segona pregunta és saber, com vol saber tothom, aquest desitjat i esperat pont, 
quina data teniu previst que pugui estar altre cop dempeus. 
 
El senyor alcalde disposa la resposta als precs i preguntes formulats. 
 
Intentarem donar resposta al grup de preguntes que ens han estat formulades. En 
primer lloc, la senyora Veray preguntava a la senyora Madrenas per les terrasses del 
Barri Vell. Senyora Madrenas pot respondre. 
 
Respon la senyora Marta Madrenas, qui explica, efectivament, el que es va publicar no 
era correcte. De fet, portem –ja ho sap vostè– molt de temps treballant per les 
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afeccions que produeixen als veïns una excessiva contaminació acústica, produïda per 
l’oci nocturn. Aquesta mesura d’ajuntament de taules fa tres estius que ja s’està duent 
a terme, inclòs dins de les llicències, però només d’aquells bars situats en els àmbits 
especialment sensibles acústicament, és a dir, tres: Pou Rodó, General Fornàs i 
Pujada Sant Feliu, és a dir, m’estic referint, en total, a deu establiments de tot Girona i 
que fa tres anys que ja tenien aquesta obligació en les seves llicències. Per tant, no és 
que hi hagi hagut cap canvi, fa tres anys que s’està duent a terme, però sí que per 
qüestions jurídiques, des dels serveis tècnics, es va proposar que no només constés a 
cadascuna de les llicències autoritzant cada any o, a vegades, cada tres mesos es va 
autoritzant les terrasses, que no només constés allà, sinó que hi hagués un decret que 
seria com una mica –entre cometes– «norma més genèrica» per donar millor 
cobertura. Però està clar que només va referit a aquells àmbits on hi ha una 
contaminació acústica possiblement excessiva i que mereix una especial protecció, i 
ho veurà perquè són aquells establiments de restauració que també ho tenen inclòs en 
les seves llicències. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui diu, la senyora Veray li adreçava també un prec al 
regidor Carles Ribas sobre l’estudi de contenidors de la ciutat. Senyor Ribas, té la 
paraula. 
 
Intervé el senyor Carles Ribas, qui respon, evidentment, les primeres funcions –i, a 
més, ja em coneix com treballo–, el que farem ara, ja he parlat amb el departament 
d’intervenció i també amb la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas, a fi i efecte de 
buscar una empresa que pugui fer l’auditoria de gestió pròpiament de l’entitat. Però 
així mateix, el que no deixarem de fer des de l’àrea és reclamar tots aquells indicadors 
que siguin necessaris per veure que s’està complint la contracta, tal com es va establir 
i tal com hauria de ser. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui comenta, també em demana, senyora Veray, que sortim 
de l’Associació de Municipis per la Independència, ja li avanço que no, entre altres 
coses, perquè el desig democràtic dels ciutadans de Girona, que per nosaltres té pes i 
té importància, diu exactament el contrari del que vostè diu. I, per tant, si aquí tots 
plegats hem de respectar els acords de ple i les voluntats dels ciutadans, també li 
demano que respecti la decisió de l’acord de Ple i la voluntat majoritària dels 
ciutadans, que, lluny de fer-li costat a vostè, el que justament van voler és que en 
aquest Ajuntament hi hagués una representació que defensés una cosa que té a veure 
directament amb la seva qualitat de vida, amb el combat contra la pobresa, amb el 
combat contra les desigualtats, que és justament que Catalunya pugui decidir 
lliurement i sobiranament la gestió dels seus recursos econòmics, per exemple. I això li 
preocupa molt quan presenta mocions, doncs miri, l’AMI és un instrument per fer-ho 
possible, tot això, no n’hi ha un altre; perquè, de moment, l’instrument que tenim, que 
és l’Estat, va en la direcció contrària. 
La senyora Míriam Pujola ens demana la retirada d’estelades de l’Ajuntament. A 
l’Ajuntament no hi ha una estelada penjada, hi ha les quatre banderes, en aquests 
moments, en compliment d’una sentència ferma, i no hi ha pas cap bandera estelada. 
En l’espai públic, n’hi han, però efectivament la bandera estelada a l’espai públic no és 
que hi sigui, és que té una plaça dedicada al creador de l’estelada, per acord d’aquest 
Ple. Vostès fa poca estona reivindicaven la capacitat de decidir els noms dels espais 
públics de la ciutat. Bé, doncs aquí ho varem aprovar per una amplíssima majoria i la 
placa està col·locada, es va hissar una bandera estelada a la zona aquesta i, a Girona, 
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no és que hi hagi banderes estelades a l’espai públic, és que hi ha un espai públic 
batejat amb el nom del fundador de l’estelada. 
Sobre la dificultat per tirar endavant la feina de l’oposició, senyora Pujola, cregui’m que 
ara m’ha desconcertat, perquè és el primer Ple que tenen. Vostès saben que 
gaudeixen d’uns recursos humans i econòmics per fer la seva feina, si no ho recordo 
malament, és una persona i mitja o una persona a plena dedicació i una persona a 
mitja dedicació, a part de les assignacions de grup. Vostè em podria precisar més 
exactament on són les dificultats per poder tirar endavant la seva feina, que no tingui 
un altre grup de l’oposició o que no l’hagi resolt algun altre grup de l’oposició. Jo 
entenc que vostès són nous, que vostès es deuen haver d’esforçar una mica més a 
treballar de la manera com es treballa a l’Ajuntament, però, al primer Ple, queixar-se 
que no tenen accés a la informació, francament, crec que és una mica prematur. Bé, 
però, en tot cas, ja ho anirem veient, això. 
El senyor Manuel Martín em parlava d’un tema que efectivament ha ocupat ja aquest 
consistori i varem tenir una reunió –no sé si abans o després que vostès els veiessin– 
aquí a la ciutat de Girona, a l’Ajuntament, va haver-hi una reunió amb el regidor de 
barri inicialment, on es van abocar un seguit de qüestions. No era l’única, la neteja, 
però aquesta n’era una de rellevant. La conversa va ser molt franca, va ser 
evidentment crítica, en els punts que ha de ser crítica, però jo crec que és l’inici d’una 
col·laboració que ha de culminar amb el que, de fet, ens varem comprometre ja en la 
campanya, que és de revisar, si cal, allò que no funciona i el model de neteja del Barri 
Vell. 
El senyor Joaquim Rodríguez demanava no només pels patis coberts, sinó pel termini 
del Cassià Costal, que efectivament ha sofert un retard. Demà, en tot cas, parlarem 
amb l’empresa i li podrem donar una informació precisa de en quina fase es troba el 
projecte, perquè la intenció no ha decaigut. Però, efectivament, vostè té raó, hi ha un 
retard aquí i hem d’informar al respecte. 
Amb relació a les tanques de les escoles i de l’Escola Bosc de la Pabordia, la senyora 
Muradàs li podrà ampliar la informació. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Isabel Muradàs, qui exposa, efectivament, una de les 
obres que es portarà a terme aquest estiu és la d’arreglar la tanca de l’Escola del Bosc 
de la Pabordia; és una reivindicació que hem fet també al Departament 
d’Ensenyament, perquè no sigui únicament una obra que hagi de portar a terme 
l’Ajuntament. Aquesta tanca es va fer de manera provisional per banda del 
departament i, per tant, és una de les qüestions que estem reclamant. 
No s’abordarà tota la reforma de la tanca, nosaltres farem aquelles parts que estan 
més malmeses i que, per tant, requereixen aquesta actuació. No s’ha fet aquest estiu 
o no es farà aquest estiu, en tot cas, perquè hi hagués no nens que s’escapessin, però 
sí que anaven desfent la tanca fins que hi havia el perill que poguessin escapar-se; no 
va ser així, però, en tot cas, ara ho arreglarem. 
I pel que fa al tema de si l’escola finalment es farà o no es farà, el departament encara 
aquesta qüestió no ens l’ha pogut dir, és cert, és així, no està en la previsió. També és 
cert que, tot i que no hagi dit tampoc que no es farà –no ens ho ha comunicat–, tenim 
una davallada demogràfica que, en tot cas, això farà replantejar el tema de les noves 
obres, perquè tenim aquesta davallada demogràfica i, per altra banda, tenim l’ESO, 
que rep un increment molt considerable d’alumnes que en els pròxims deu anys 
requeriran més espai, en tot cas, en els instituts. Per tant, aquest tema s’ha de 
plantejar i s’ha de replantejar amb el departament. 
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El senyor alcalde demana a la senyora Isabel Muradàs que informi també sobre l’Uni 
Girona.  
 
Sobre l’Uni Girona, explica la senyora Muradàs, l’Ajuntament, com no podia ser d’una 
altra manera, es va comprometre amb el club, igual que la Diputació i els dos 
principals patrocinadors per sobre de tots els altres, que l’Uni Girona pugui veure 
complert aquest somni, aquest somni que no és únicament un somni del club, sinó que 
ho és, al final, de tota la ciutat. És més que merescut i, per tant, l’Ajuntament també 
ajudarem al fet que això sigui possible. No serà amb el pressupost del 2015, perquè 
efectivament aquesta quantitat no estava prevista i això ja els ho varem dir i, per tant, 
ho preveurem en el pressupost del 2016. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui expressa, si m’ho permet, amb més motiu encara 
després de l’incident que va haver-hi amb el Perfumerías Avenida i aquella decisió 
bastant grotesca de la Federació Espanyola de Bàsquet de no voler-les enviar a la 
fase directa de l’Eurolliga. 
 
La senyora Elisabeth Riera demanava per fer més difusió de les subvencions de 
reformes de les comunitats de veïns. Entenc que fa referència a la subvenció de la 
Generalitat i, per tant, des d’aquest punt de vista, no tenim cap problema a estudiar 
quin és el vehicle per fer-ne difusió a través de centres cívics, a través del Col·legi 
d’API o de gestors de comunitats de propietaris, per fer arribar aquesta informació. No 
em consta que estigui desconeguda, però si cal que en fem més èmfasi, en podem fer, 
no tenim cap problema a fer-ne i, en tot cas, hi estem absolutament disposats. 
Pel que fa a l’eliminació de dues places de pàrquing davant de l’Hipercor, efectivament 
s’han tret perquè no es feien servir jo diria que pràcticament mai. No ha anat en 
detriment, per tant, de l’usuari, ni ha anat en detriment de la normativa, de fet, n’hem 
situat bastants, de places d’aparcament per a discapacitats. Si fos el cas que 
tinguéssim una demanda, en posem, però, en aquest cas, justament la decisió ve 
avalada per la no-demanda en aquella zona i, per tant, probablement faran més servei 
en un altre lloc. Això és la informació que tenim i és la informació que va avalar la 
decisió de suprimir aquell parell de places. 
 
La senyora Sílvia Paneque formula una pregunta, que també la l’ha formulat el senyor 
Ricard Calvo, amb relació a la Taula de l’Habitatge. Senyor Berloso, si ho pot 
respondre.  
 
Respon el senyor Eduard Berloso, qui explica, és cert que des del mes de maig que no 
s’ha reunit aquesta Taula. Al final es va decidir que la tècnica i la política o la directiva 
es reunirien, perquè sap vostè que la directiva –estava prevista per trimestres– i la 
tècnica es reunien cada vegada que ells entenien que s’havien de reunir. És cert que 
des del mes de maig no s’ha reunit, abans d’anar de vacances la reunirem. 
Ara, no és menys cert també que en l’última reunió, doncs, falten molts membres de la 
taula, després es queixen que no es reuneixen suficientment, en falten molts. Si mira 
l’acta, veurà quants han assistit a l’última reunió. Però no deixa de ser cert que des del 
mes de maig no s’ha reunit i ja li he dit que abans de vacances, aquest mes de juliol, 
ens reunirem i, en tot cas, fixarem les reunions més sovint d’acord amb el que allà es 
decideixi. 
També dir que, hi havia tota la qüestió de l’activitat. Vull dir, la senyora Riera en algun 
moment ha dit quan plantejava el senyor Calvo respecte a no entretenir-se amb dades 
i que actuéssim, l’advocat que hi ha a l’Oficina d’Habitatge, que atén totes les 
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demandes i solucions de la qüestió per les solucions hipotecàries va col·lapsat i fer-li 
anar a moltes reunions també va en deteriorament de l’efectivitat de la seva feina. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui diu, senyora Paneque, també demanava pel vial lateral 
on es va produir un atropellament d’una nena petita. Efectivament, en aquest cas, amb 
reductors o sense, probablement l’accident s’hauria produït, perquè la nena va sortir 
d’entre dos cotxes disparada i per sort no hem de lamentar gravetat del tema, però 
segurament era un cas d’un accident imprevisible d’evitar. Però, en tot cas, senyor 
Alcalà, pot ampliar la informació sobre les mesures que es pensen prendre. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Joan Josep Alcalà, qui explica, de fet, vaig demanar 
quan vaig veure les novetats, que hi havia hagut aquest accident –m’interesso quan hi 
han accidents, si hi han víctimes–, no va revestir gravetat i va ser per negligència de la 
nena que va sortir corrent i se li va escapar als pares. Vaig demanar un informe, la 
policia constatava com havia anat. El tema de velocitat és un gran problema que tenim 
a la ciutat, començant per les bicicletes, que també amb molt de pressa, o els cotxes.  
 
El senyor alcalde demana a la senyora Isabel Muradàs si pot respondre amb relació a 
la petanca de Montilivi, que preguntava la senyora Sílvia Paneque. 
 
Respon la senyora Isabel Muradàs, qui exposa, si ho recorda la regidora, aquesta va 
ser una de les peticions que va fer justament l’Associació El Club en els pressupostos 
participats. Aquesta no va ser l’opció guanyadora, de tota manera, nosaltres varem 
parlar amb ells per dir-los que miraríem de fer tot el possible. Amb el servei 
d’urbanisme es va mirar la possibilitat de l’ampliació al costat de les mateixes pistes 
que hi ha. Finalment això no és possible, perquè s’haurien de fer uns murs de 
contenció i això no és viable, també per l’amplada del carrer. 
I, per tant, el que estem mirant, però hem d’avaluar el pressupost que ens suposaria, 
és a la pista que hi havia de l’antiga Escola Pericot i, per tant, intentarem que sigui per 
allà. No serà immediat, però el compromís hi és i ho farem. 
 
El senyor alcalde li demana també a la senyora Muradàs si també pot respondre amb 
relació al club de futbol femení i a la petició de més espai. 
 
Respon la senyora Isabel Muradàs, qui explica, aquesta necessitat de més espais, tant 
de pavelló com de camps de futbol, hi és i hi serà. Hi ha el compromís que hi hagi un 
nou pavelló, ja ho varem dir, un camp de futbol també seria necessari. En tot cas, el 
que sí que farem, i estem treballant amb això, ja estem en procés d’encarregar la 
tanca per tancar aquest espai, aquest camp de futbol 7, no podrem fer la gespa 
artificial ara, però, en tot cas, sí que l’adequarem mínimament perquè ja puguin 
disposar d’aquesta instal·lació, i el Club Sant Ponç ja ho sap. 
 
Continua el senyor alcalde, qui diu, el senyor Toni Granados preguntava per l’opinió 
que ens mereixia la hipotètica privatització de l’àrea d’al·lèrgies del Trueta. Això no 
passarà, no hi haurà privatització i, per tant, ja li avanço que, si en algun moment això 
havia estat una possibilitat, la informació que jo tinc recent és que això no passarà. Per 
tant, amb això queda absolutament dita la meva opinió. 
Disculpi, però abans ha fet una segona referència a regidors i no he apuntat  
exactament el tema. Els regidors de barri, ja està, està entès. A veure, nosaltres, 
òbviament, no podíem comunicar, prèviament a l’aprovació del cartipàs, en els barris, 
perquè és obvi que això no és correcte fer-ho, i evidentment els regidors de barri 
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surten a la premsa abans no ens dóna temps de comunicar-ho. Tots els regidors 
tenien la instrucció, i l’han complert, de posar-se en contacte amb les associacions de 
veïns per anar a formalitzant i normalitzant la relació que han de tenir amb els barris. 
Alguns ja, com que no hi havia canvi, ja ho sabien que no hi havia cap tipus de canvi i 
en els altres, doncs, s’ha de donar un temps que pugui haver-hi el tràmit burocràtic 
d’enviar la carta formal i adreçar-s’hi. No hi ha hagut en cap moment cap intenció de 
menystenir, sinó, al contrari, precisament tenim una cura exquisida amb la relació amb 
els barris. 
 
La senyora Ester Costa preguntava qui decideix qui s’invita i qui no s’invita en 
l’esdeveniment del Fòrum Impulsa. Com tots els esdeveniments d’entitats privades 
que lloguen els equipaments municipals i paguen les seves taxes, ells decideixen a qui 
inviten i a qui no. I se’n produeixen molts, d’esdeveniments privats, no només al Palau 
de Congressos, sinó a molts altres llocs. A vegades, tenen la gentilesa de fer-ho saber 
als vint-i-cinc regidors, de vegades només conviden l’alcalde, de vegades no conviden 
ningú, depèn. I, en aquest cas, pel que tinc entès –i vostès ho van poder comprovar–, 
la invitació va arribar només a l’alcalde; hi vaig anar, pel que jo tinc entès, tampoc no 
formem part de l’organització, i em sembla que del Ple municipal no se’n desprèn que 
n’hàgim de formar part. Però fins a la informació que jo sé, ells van fer l’ús que van 
considerar oportú de les seves instal·lacions en el marc del contracte que hi ha signat 
pel lloguer d’aquelles instal·lacions. Si vostès un dia utilitzen el Palau de Congressos 
per fer-hi una activitat i decideixen no convidar-hi algú, que pot passar perfectament, 
aquella persona no hi podrà entrar i ja està. És això, no hi ha cap canvi amb relació a 
cap altra entitat de la naturalesa que sigui que utilitzi l’espai aquell. 
Sobre les obres del TAV, el senyor Ribas li podrà donar més informació. 
 
Intervé el senyor Carles Ribas, qui exposa, no només és la llosa, és Mas Gri i és el 
carrer Oviedo; són moltes més coses, les obres del TAV. Quant a la que ha fet 
referència vostè, a la llosa, es va aprovar el projecte, ara s’ha de fer la contractació 
amb l’empresa que ha d’executar les mateixes i iniciar les obres. Si al que feia 
referència és al carrer Oviedo, s’ha acabat l’obra que feia l’Ajuntament de Girona i ara 
queda començar les obres pròpiament d’Adif, que hi havia un problema de 
subministrament elèctric, que ha de fer-ho l’Ajuntament, que ho farà la setmana que 
ve. Avui, el cap d’àrea d’Urbanisme em confirma que ha de ser la setmana que ve o la 
següent, que faran aquesta feina. I quant al que és Mas Gri, està acabant-se la feina 
de tapar tot el forat d’accés de la tuneladora i, per tant, s’iniciarà en breu la reposició, 
conjuntament i amb el vistiplau de l’ACA, la reposició de tot l’espai natural del Güell. 
 
El senyor Lluc Salellas preguntava en quin moment es troben les obres de 
remodelació de la plaça Pallach. Senyora Madrenas, pot respondre. 
 
Respon la senyora Marta Madrenas, qui exposa, referent a les obres de la plaça 
Pallach, gràcies a la feina que ha anat fent el regidor Ribas amb l’associació de veïns, 
s’ha arribat a un consens del projecte final i ara només manca la tramitació legal 
d’aquesta aprovació d’aquest projecte, que ja els anuncio que serà per al mes de 
setembre, per al proper Ple que tinguem. Per tant, ja em reuniré amb tots vostès per 
explicar-los amb tranquil·litat el projecte, com ha quedat configurat. 
I, si vol, ja contesto referent al parc o la zona que ha quedat buida davant de la 
Biblioteca del Carles Rahola. Ja saben vostès que es va fer l’encàrrec al mateix 
arquitecte perquè dissenyés una zona, com comentava, per ser usada per tota la 
ciutadania, per la mainada, etcètera, ja quasi tenim el projecte i també haurem de fer 
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la mateixa tramitació i aprovació del projecte, però ja els informaré de com està 
exactament, perquè el puguin veure amb temps i poder donar la seva opinió. 
 
El senyor alcalde demana al senyor Joan Alcalà, si pot respondre sobre la petició amb 
relació als usuaris de la bicicleta, que formulava el senyor Salellas. 
 
Intervé el senyor Joan Alcalà, qui explica, no es tracta d’una normativa nova el que 
s’està aplicant, sinó que estem sancionant aquelles actituds incíviques per part 
d’alguns, no de la majoria, sinó per part d’alguns, com pot ser passar-se un semàfor 
en vermell, anar en contra direcció o circular per la vorera, sobretot quan poses en risc 
els vianants. Hem potenciat l’ús de la bicicleta i continuarem potenciant l’ús de la 
bicicleta, hem creat estacions de Girocleta i continuarem creant estacions de Girocleta. 
I el que estem fent és obligar, en certa manera, que el ciclista recuperi allò que no 
havia d’haver perdut, que era la calçada. I, en aquest sentit, hem fet actuacions, com 
poden ser el tema dels xarros a Santa Eugènia, on és difícil d’actuar per fer carrils bici, 
però allà on no es pot fer estem donant alternatives. El que ha de fer el ciclista és 
baixar i ocupar la calçada i que el conductor de vehicles busqui altres opcions, i 
continuarem treballant en aquest sentit. Vostè m’ha posat un exemple que em ve molt 
bé i, a més, me’l conec molt bé, que diu que no se sent segur d’anar de Palau a 
Germans Sàbat. És més complicat anar de Palau a la Renfe que anar a Germans 
Sàbat. Això què vol dir? Que estem actuant i de la manera ràpida allà on ho podem fer 
i que són molts més metres, fins i tot quilòmetres. I tenim molta feina a fer, però 
continuarem treballant en aquesta línia. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui exposa, amb relació al que preguntava de la Casa 
Pastors i del concepte d’art modern i contemporani, dir-li que en el seu moment, quan 
es va signar el contracte amb els propietaris, el cavall de batalla principal eren les 
formes de pagament. I el que es va acordar, finalment, és que el darrer pagament 
quedaria retingut per poder donar garantia a dos principis inamovibles: u, l’inventari 
final de les obres d’art, òbviament, encara que ens creiem tot el que hi ha i hem de 
comprovar que efectivament això hi és tot; i, dos, sobretot, el tema fiscal. Perquè ja 
varem dir, i finalment ho podem demostrar, que el tema fiscal ha de jugar a favor de 
l’Ajuntament de Girona. Des d’aquest punt de vista, estem només pendents de 
l’adequació de la nau industrial que en els pressupostos 2015 varem aprovar per 
poder fer servir de magatzem municipal per poder-hi dipositar la part d’obra que té a 
veure amb aquesta col·lecció, no la part de documentació, que aquesta està a 
l’Auditori; aquesta ja va arribar fa temps i està ben conservada allà. 
Pel que fa al projecte, hi ha la petició formulada al Ministeri de Fomento, però també 
amb participació del Ministeri de Cultura de l’1 i mig per cent cultural; ens sembla molt 
rellevant, aquesta ajuda. Aquesta és una ajuda que, en el cas de concedir-se, 
representaria el finançament del 60 per cent de les obres de remodelació d’aquell 
equipament, hi ha el compromís en ferm de la Diputació de Girona que confiava 
ampliar-lo, en aquest sentit, i hi ha el document, que potser vostès no el tenen, però 
amb molt de gust el compartiré amb vostès, el document de treball del que és tant el 
projecte museogràfic com un projecte museològic, com el model de gestió, com el 
programa que hi ha associat, que va preparar la persona que se li va encarregar això. 
Els ho faré arribar demà mateix, si volen, i a partir d’aquí veuran que hi ha marge, 
perquè almenys en punts que són nuclears del que és la política d’art modern i 
contemporani de l’Ajuntament de Girona, hi ha un relat que compartim i que em 
sembla que ens podem trobar. 
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La senyora Laia Pèlach parlava de la Policia. Jo no li he volgut ser explícit abans, però 
li puc ser poc més explícit ara. El que es fa és: es retira l’arma, durant sis mesos no se 
li assigna cap feina de risc a aquell policia i, al cap de sis mesos, torna a passar el 
psicotècnic. Perquè per circumstàncies molt diverses pensin que aquests psicotècnics 
són molt fins, ajusten molt i són molt garantistes, per tant, davant del dubte, el que fa 
és que no hi hagi una persona que porti una arma al carrer que podria representar 
algun tipus de perill, que no ho és, no és això, però que no compleix els estàndards. 
Però es fa una avaluació permanent, el protocol és aquest: es retira l’arma, no se li 
assignen feines de risc i al cap de cinc mesos torna a fer el psicotècnic. 
 
Sobre el tema de l’EUMES, ja li he dit que no tenia la informació aquí, per tant, hauré 
de consultar-la demà i donar-li informació precisa. 
 
Sobre les nits de cinema, he de dir-li el següent: efectivament aquesta era una 
proposta que ja estava molt avançada, de fer cinema a la fresca a la Devesa. A 
nosaltres, ens interessa, el cinema a la fresca, per això varem plantejar-ho, però jo 
tenia i tinc realment dubtes profunds que la Devesa sigui el lloc i sobretot –sobretot– la 
part de consolidar-hi una oferta que té més a veure amb art que no amb cinema. 
Llavors, en aquest sentit, parlant amb els responsables, jo els vaig suggerir un canvi 
d’ubicació, un canvi d’ubicació amb el qual estàvem disposats a treballar-hi ja des de 
l’endemà mateix, però l’endemà mateix rebo una comunicació en què renuncien al 
projecte. I a mi em sap greu, perquè la voluntat de l’Ajuntament és fer i, si ens podem 
organitzar millor l’any que ve, es farà l’any que ve una oferta de cinema a la fresca. No 
és la primera que hi ha a la ciutat, se’n fa i se’n fa a barris i se’n fa a centres cívics, 
però ens semblava que la fórmula com ho plantejaven, que podria ser interessant de 
mirar-ho. No varem poder arribar a un acord i a mi em sap greu que no sigui així, 
perquè crec que al final la ubicació que plantejàvem era una ubicació bastant idònia. 
 
Sobre la bandera que em diu franquista, senyora Pèlach, jo no en tinc coneixement, 
del carrer Calderers, però ho farem mirar i evidentment a la ciutat de Girona, a l’espai 
públic de Girona, no hi ha d’haver símbols que siguin clarament reivindicadors 
d’ideologies totalitàries o d’ideologies que han representat patiment de la població. Per 
tant, ho farem mirar i mirarem exactament on és. 
 
Sobre el tema de la Devesa, a part de la informació que li pugui ampliar el regidor, dir-
li el següent: avui hi ha menys cotxes dels que hi ha hagut sempre a la Devesa i n’hi 
continua havent, és veritat, però avui n’hi ha menys. Hi ha dies que, si no tenim cap 
incident amb la tanca, pretesament intel·ligent, no hi ha cotxes i podem acotar-ho força 
bé. Hem arribat a un pacte, ja fa temps, amb els marxants, per poder definir unes 
hores d’ús determinades en uns espais els dimarts i els dissabtes, ja els hi anava bé. 
Tanmateix, malgrat això, varem detectar –perquè aquí varem ser molt restrictius– que 
la gent amb discapacitat que feia servir la piscina municipal ens reclamava, amb tota la 
raó del món, de poder-hi arribar, perquè a vegades hi van per fer rehabilitació, poder 
arribar fins a la zona amb el seu vehicle; això es va obrir. Què ens hem trobat –i ho 
varem veure l’altre dia els que érem al Mulla’t per l’esclerosi múltiple? Que, 
efectivament, va venir molta gent discapacitada, algú va bloquejar la tanca, la va 
anul·lar i va entrar tothom, i això ens passa encara. Hi som a sobre, però a mi em va 
passar el mateix que li va passar a vostè fa uns anys, vaig veure un vehicle que 
passava per allà a la zona esportiva, i no era un vehicle de l’Ajuntament, no era un 
vehicle de les brigades, vaig interessar-me, vaig preguntar..., no sé si és el cas, però 
en aquell cas sí que era un proveïdor dels serveis de la piscina, que anava a carregar i 
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descarregar material no sé de quin tipus. Si són usuaris particulars, doncs ja ho farem 
mirar i, en tot cas, el senyor regidor li ampliarà la informació. Senyor Ribas, amb 
relació al Pla de la Devesa. 
 
Intervé el senyor Carles Ribas, qui exposa, més que res, a mi m’ha sorprès el 
comentari que ha fet que travessaven des del passeig de la Devesa fins al final de la 
zona esportiva, demà m’ho aniré a mirar, perquè vol dir que salten una pilona 
automàtica on només tenen el botó els veïns, travessen passeig de la Sardana, salten 
un forat i passen tot el camí fins a la zona esportiva, travessant a l’altra banda. Jo crec 
que és materialment impossible, però demà m’ho aniré a mirar, perquè potser han 
col·locat algun element, demà m’ho aniré a mirar rapidíssimament, perquè m’estranya. 
Primera, s’ha de saltar una pilona, que és el que ja ens sorprèn, però demà ens ho 
anirem a mirar. 
 
Continua el senyor alcalde, qui diu, sobre les activitats del dia 28 de juny, senyora 
Pèlach, fer-li només un parèntesi, abans que prengui la paraula el regidor. Aquest 
Ajuntament va ser dels pioners, no va ser el primer, però va ser dels primers a crear el 
Consell i - va ser el segon, em diu el regidor, el segon de Catalunya-. I, a més a més, 
hem complert sempre amb tot el que és la simbologia associada a aquesta 
reivindicació en un lloc d’honor de la ciutat. I, a més a més, des del mateix Consell, es 
va contribuir amb compareixences al Parlament a la sensibilització, i ho continuarem 
fent. En tot cas, el regidor li explicarà perquè en algun punt potser aquell dia no hi va 
anar cap representant electe, però sí que considerem que el Consell ens representa, 
perquè és un consell municipal. Per tant, senyor Berloso, li pot ampliar la informació. 
 
Intervé el senyor Eduard Berloso, qui exposa, d’alguna manera, ja ho ha dit l’alcalde, 
és un consell municipal, el president és l’alcalde, el vicepresident és un ciutadà i el 
consell municipal representa l’Ajuntament, o no? Si és un consell municipal, deu tenir 
alguna cosa a representar. Així i tot, jo si d’una cosa puc, d’alguna manera, presumir, 
és que totes les invitacions que se’m fan, miro d’anar-hi; si alguna no hi puc anar, 
justifico el que no hi pugui anar. 
Per tant, jo no vaig rebre cap invitació específica per a aquest acte i, per tant, me’n 
vaig assabentar a posteriori. I aquí hi ha un funcionari o un empleat municipal que atén 
per totes aquelles qüestions en el consell municipal aquest. No ho sé si entre ells s’ho 
varen parlar o no s’ho varen parlar. I, tal com ha dit l’alcalde, aquí sí que dintre del 
consell municipal varem quedar amb unes qüestions amb la simbologia, i en les dues 
èpoques de l’any, la bandera a la torre de l’institut i això se’ls fa ja perquè va tenir lloc 
això. I amb el que sí que es col·labora i el que sí que se’m va consultar, diguem-ne, és 
amb aquestes jornades de cinema especialista, que és una derivació del que es fa a 
Barcelona, que es fan aquí a Girona, i se subvenciona. I, a més a més, tenen un 
pressupost que l’administra, principalment, el vicepresident. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui comenta, amb relació al que demanaven de les accions 
realitzades en el cas d’homofòbia detectada en un institut de Girona, senyor Berloso, 
pot ampliar la informació. 
 
El senyor Eduard Berloso, comenta, me’n vaig assabentar a posteriori, quan ja havia 
ocorregut.  
 
La senyora Laia Pèlach aclareix al senyor Berloso que només volien saber si s’havia 
fet alguna acció davant d’aquest cas. 
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El senyor Eduard Berloso, respon que no, perquè el consell municipal deu haver 
actuat, el vicepresident, respecte a les actuacions que s’hagin de fer com a consell 
municipal, que és el qui té la representació des de l’Ajuntament. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui diu, de tota manera també, he d’ampliar que, en el marc 
de les diferents meses que tenim amb el Departament d’Ensenyament i altra gent, on 
avaluem diferents problemàtiques associades sobretot a instituts, a ESO, ens 
preocupen tot tipus d’actituds que són greus; aquesta n’és una de gravíssima, en som 
conscients, igual que el bullying per altres motius, igual que altres tipus d’actituds. En 
som conscients d’un seguit de problemàtiques, les tractem amb molta cura, va haver-
hi un cas fa poques setmanes desgraciat, que té a veure amb delictes sexuals i els 
tractem, quan en tenim coneixement, en el marc d’aquestes comissions, intentem 
treballar-ho el màxim d’eficaçment possible. La senyora regidora, en tot cas, pot 
ampliar la informació, però la voluntat és aquesta. 
 
Intervé la senyora Isabel Muradàs, qui exposa, tal com deia el regidor Eduard Berloso, 
és veritat que des de la comissió no ens ha arribat més informació. Però, en tot cas, el 
que sí que li puc assegurar és que en la Comissió de Conflictivitat que es porta des de 
l’àrea de Seguretat, Comissió de Conflictivitat, que aquest nom ja el canviarem, perquè 
no es tracta de parlar de Comissió de Conflictivitat, però  bé, que en tot cas tracta 
aquests temes, li asseguro que en la propera reunió, que hi són presents tots els 
directors de secundària, evidentment que ens preocuparem per aquest cas que hi va 
haver i després ja els hi explicarem, en tot cas, què s’acorda. 
 
El senyor alcalde comenta que el senyor Martí Terés demanava per La Rosaleda i 
demana a la regidora Glòria Plana si li pot ampliar la informació. 
 
Intervé la senyora Glòria Plana, qui exposa, a La Rosaleda s’hi farà un espai formatiu 
que serà per a joves que estan en risc d’exclusió, serà un espai formatiu i, a la vegada, 
de treball, és a dir, es farà formació i treball a la vegada que es prestarà el servei de 
cafeteria i de bar, aquests nois joves aprendran l’ofici i l’exerciran a la vegada fent 
pràctiques. I al costat hi haurà l’espai cívic, que ja el tenen. Dilluns que ve entraran a 
fer ja les obres per posar-ho en marxa. I el concurs de licitació per treure la gestió del 
servei estarà ja a punt també a finals d’aquest mes. Per tant, suposo que, a finals 
d’octubre-novembre, podrà posar-se en funcionament aquest espai. 
 
El senyor alcalde, sobre el tema de la Rosaleda, aclareix, si el que li preocupava, 
senyor Terés, és si estava reservat a empreses del tercer sector, sí, efectivament, 
perquè aquest projecte ja va néixer amb aquesta vocació, des del primer moment. 
 
Sobre la moció que deia que es va aprovar, efectivament, es va aprovar una moció 
que deia que l’Ajuntament de Girona, entre altres coses, no demanaria el títol de 
princesa de Girona, perquè hem de recordar-ho a bastament, ara vostè diu que va ser 
fa un any, que la petició d’investir príncep de Girona va sortir d’aquest Ajuntament. A 
vegades la gent pensa que és una dèria de la Casa Reial, no, l’Ajuntament democràtic 
és qui va aprovar demanar a la Casa Reial que s’investís príncep de Girona 
l’aleshores hereu. Bé, el que constatàvem és que això no ho faria, aquest plenari, i no 
ho ha fet. I, per tant, a partir d’aquí, el tema està tancat. La utilització dels noms, aquí 
no hi entrarem, cadascú que utilitzi els noms que consideri que pot utilitzar, que 
històricament en aquest cas existeixen. És una entitat privada, la fundació és una 
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fundació privada, l’Ajuntament no hi té participació i li poden donar el nom que li 
creguin més oportú. Hi ha raons històriques que avalen la utilització d’aquest nom, no 
les compartim, però hi són, no se les inventen. Per tant, ells jutjaran si és la manera, 
diguem-ne, més adequada o no. Però, en tot cas, ja va quedar clar, perquè se’ls va 
trametre la informació, que aquest és un títol que no té representació a la ciutat de 
Girona. I, per tant, nosaltres no ens sentim representats per aquest títol. 
 
El senyor Pere Albertí demanava sobre l’Espai Jove dels Químics, els tallers d’èxit 
escolar. Senyora Muradàs, pot respondre. 
 
Respon la senyora Isabel Muradàs, qui explica, aquest és un dels temes que, 
juntament amb el regidor Cristóbal Sánchez, treballarem en aquesta legislatura. I, 
efectivament, en aquest cas, el taller dels Químics va entrar en funcionament, com 
vostè ha dit, el 2011. És una iniciativa que va estar molt ben rebuda, tant pels centres 
de secundària com per les famílies, per aquest motiu, de manera pràcticament 
immediata i amb posterioritat, es va fer una ampliació, per exemple, a la Marfà o al 
Barri Vell, amb actuacions d’aquest estil. Sí que és veritat que s’ha intentat potenciar 
amb l’ajuda del voluntariat, dels alumnes de la universitat, però no només amb aquest 
tipus de voluntaris, sinó també de la gent gran, com és el cas del Barri Vell. Però no 
únicament, també hi ha hagut la contractació de monitors, no amb tot l’abast que ens 
agradaria, perquè la disponibilitat pressupostària no és la suficient i, per aquest motiu, 
també, un dels objectius que ens plantegem amb el regidor, és acabar un dels 
objectius que teníem de la passada legislatura, que és el mapa dels recursos per l’èxit 
escolar que hi ha a la ciutat de Girona. Això ja varem començar-ho a treballar la 
legislatura passada, amb el Departament d’Ensenyament. Requeríem una informació 
del Departament d’Ensenyament que no vam arribar a aconseguir, però, bé, és un 
objectiu que ens plantegem. I, a partir d’aquí, també podrem saber l’abast de totes les 
activitats que es fan per banda d’entitats, que són moltes i, per tant, després podrem 
conèixer aquelles parts de la ciutat, en tot cas, en les quals és més necessari aquest 
tipus d’actuacions. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui diu, el senyor Ricard Calvo demanava, amb precisió –i fa 
bé de demanar-ho–, quants diners aporta l’Ajuntament a les places que es bequen als 
diversos sectors de la gent beneficiària de les beques menjador. Entenc que aquesta 
informació no la tenim disponible ara aquí, en prenem bona nota per donar, amb la 
precisió que demana el regidor, a partir dels propers dies, perquè ho tenim 
perfectament documentat. 
El tema de l’habitatge, ja s’ha resolt. 
I pel que fa als talls de subministrament d’aigua a les famílies que ocupen il·legalment 
pisos, el senyor Berloso ens ho respondrà. 
 
Respon el senyor Eduard Berloso, qui explica, hi ha un conveni amb la companyia 
d’aigua, no tallen el subministrament d’aigua a ningú que tingui comptador. Ara, una 
altra qüestió són els ocupes que no tenen comptador, està clar, no tenen aigua, no la 
tallen, és que no tenen aigua. En tot cas, estan enganxats a un altre comptador i 
aquests sí que no els tenim identificats. Ara, tots aquells ocupes que ens consten a 
nosaltres, i perquè a la taula d’habitatge així es va també tractar, que són famílies, 
tractem de negociar amb les entitats que són els propietaris dels pisos per trobar un 
«arreglo» d’un lloguer social i després els facilitem també el contracte perquè puguin 
contractar aigua, llum, etcètera. Però, està clar, els altres que no estan identificats, que 
són ocupes, que no són famílies, que no en tenim notícia i no tenen comptador, està 



 

 
 

93

clar, no ho sabem exactament. Si estan enganxats a un altre comptador i hi ha 
denuncia, els hi deuen tallar i si vénen aquí perquè els hi han tallat i és una família, 
nosaltres fem i s’ha donat aigua a moltes famílies que ocupen pisos, però que 
evidentment ens n’hem assabentat, perquè han vingut. 
 
Intervé el senyor alcalde, dirigint-se a la senyora Maria Mercè Roca, vostè feia 
referència a una cosa, que veig que vostè és subscriptora del butlletí de les 
efemèrides de l’Ajuntament de Girona, perquè efectivament avui és una de les 
efemèrides destacades en el butlletí de la ciutat de Girona; que aprofito per recomanar 
a aquells regidors que són nous i no hi estan subscrits, que s’hi subscriguin, perquè 
rebran cada dia al matí un seguit d’efemèrides del dia en qüestió. I avui, efectivament, 
una d’elles és la del Pont del Dimoni. 
La comissió no es va crear en el seu moment, entenc que l’Ajuntament d’aleshores 
devia tenir unes raons, però és veritat que després la feina s’ha fet. S’ha fet la feina, hi 
ha el projecte, hi ha una petita partida i hi ha compromisos clars i explícits de poder fer 
aquest pont en aquest mandat. De la manera que sigui, i es va apuntar la possibilitat –
vostè ho deia molt bé– d’apadrinar pedres, que les varem trobar als magatzems de les 
brigades, crec que en falten una o dues, per poder facilitar el que és una obra que té 
una envergadura econòmica que no se’ns escapa, però que l’hem de fer sí o sí. Per 
tant, amb el projecte endavant, amb el compromís de poder-ho fer, és qüestió d’anar-
ne parlant en els pressupostos, anar-ho incorporant i anar-ho fent i a veure si podem 
arribar a una celebració rodona i donar una bona satisfacció als veïns a l’hora de la 
reconstrucció del Pont del Dimoni. 
No hi ha lloc a rèplica, s’aixeca la sessió, que varem començar, ara sí, ahir, ja han 
passat de les dotze de la nit. 
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l’acte. Són un quart 
d’una de la matinada. Ho certifico. 
 
 
 
 
 
Lluís Pau Gratacós 
 


