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A la ciutat de Girona, a vint-i-nou de juny 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 extraordinària. Presideix 
l'alcalde Carles Puigdemont Casamajó i hi concorren els tinents i tinentes d’alcalde 
Isabel Muradàs Vàzquez, Marta Madrenas Mir, Glòria Plana Yanes, Maria Àngels 
Planas Crous, Eduard Berloso Ferrer, Joan Alcalà Quiñones i els regidors i regidores 
Carles Ribas Gironès, Eva Palau Gil, Cristòbal Sánchez Torreblanca, M. Mercè Roca 
Perich, Pere Albertí Serra, Martí Terés 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.  
 
Ha excusat la seva absència el regidor Ricard Calvo i Pla.  
 
Dóna fe de l’acte el secretari general en funcions, senyor Lluís Pau i Gratacós. També 
hi assisteix l’interventor senyor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
Intervé el senyor alcalde qui saluda als assistents: bona tarda a tothom. Anem a 
començar la sessió extraordinària del Ple de la Corporació.  
 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna qüestió a esmenar en l’acta de la sessió 
anterior del dia 13 de juny de 2015. 
 
Intervé el senyor Juan Maria Castel, regidor del grup municipal de Ciutadans, qui 
manifesta en nom del seu grup, que aprovaran l’acta, observant que és un tecnicisme 
l’aprovació doncs s’ha redactat el literal del que va succeir a la presa de possessió, 
però sense que això impedeixi la possibilitat de prendre accions per raó d’haver-se 
pogut desvirtuar el jurament o promesa o desnaturalitzar allò que es va portar a terme. 
 
El senyor alcalde pregunta al senyor Juan Maria Castel si vol fer o no una esmena a 
l’acta. 

Respon el senyor Juan Maria Castel, qui diu, és una esmena a l’acta en el sentit que 
aprovarem l’acta en la part tècnica que entenem com a acta, però sense que això 
vingui a significar que renunciem a una possible impugnació, i ens agradaria que 
constés en acta. 

El senyor alcalde pregunta si el que vol dir el senyor Castel és que no estan d’acord 
amb el contingut de l’acta. 
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El senyor Castel, aclareix, no és que estiguem o no estiguem d’acord encara amb el 
contingut, podem entendre que pot haver-hi una desvirtuació o una desnaturalització 
que l’estament adient ja es pronunciarà envers aquest tema quan pertoqui. 

Fa ús de la paraula el senyor Cristóbal Sánchez, regidor del grup municipal de 
Convergència i Unió, qui exposa que a la plana 3, en el llistat del primer paràgraf, el 
meu nom hauria de constar a l’últim paràgraf, que és «la senyora Isabel Muradàs fa 
servir la següent fórmula». Vaig utilitzar la fórmula de la senyora Muradàs. I en tot cas, 
només és una redundància, però «sense perjudici de l’anterioment expressat per 
expressió democràtica» és «l’esmentat i per expressió democràtica».  
 
Intervé el senyor Carles Ribas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, qui 
manifesta que justament quan vaig fer el jurament ja vaig fer un afegitó a la part final: 
quan parla d’autodeterminació, vaig dir «exercir el dret a l’autodeterminació». Es tracta 
d’afegir el concepte «dret a l’autodeterminació». 
 
Amb la incorporació de les esmenes formulades i amb la precisió que ha formulat el 
senyor Joan Maria Castel, l’alcalde dóna per aprovada l’acta de la sessió anterior.  
 
ACORDS DE CARTIPÀS: 
 
2. Establir el règim de sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. 
 
Donant compliment a allò que disposen els articles 19 i 41 del Reglament Orgànic 
Municipal es procedeix a establir la periodicitat de les sessions del Ple i de les 
sessions de la Junta de Govern Local. 
 
En virtut d’això l’Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Establir en el segon dilluns de cada mes les sessions plenàries ordinàries que 
se celebraran a dos quarts de vuit del vespre.  
Segon.- Establir cada divendres a un quart de deu del matí les sessions de la Junta de 
Govern Local.  
 
3. Creació d’òrgans complementaris: comissions informatives i comissió de 
comptes. 
 
L'article  20  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases  del  Règim 
Local, en la nova  redacció  introduïda  per  la  Llei 57/2003 de 16 de desembre, 
estableix   la  constitució  obligatòria  d'òrgans  que  tinguin  per  objecte  l'estudi, 
informe i consulta de tots   els   assumptes   que   han   de   ser   sotmesos   a   la 
decisió  del  Ple,  així  com  el seguiment  de  la  gestió  de  l'Alcalde,  la  Junta de   
Govern   Local   i   els   Regidors   que ostentin delegacions, sens perjudici de les 
competències de control que corresponen al Ple. 
 
Per  altra  banda,  l'article  60  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel qual 
s'aprova   el   Text   Refós   de   la   Llei   Municipal   i   de   Règim   Local   de 
Catalunya,   obliga  igualment  a  constituir  comissions  informatives,  a  l'igual  que 
l'article 53 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Així   mateix,   atenent   a   la   facultat   d'autoorganització   de   les   entitats   locals 
reconegudes en la Llei 7/1985 de 2 d'abril LRBRL article 4 i en el Text refós de la 
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LMRLC  aprovat  pel  Decret  Legislatiu  2/2003  de  28  d'abril  i  l'article  6.3  del 
Reglament  Orgànic  Municipal  que  preveu  la  possibilitat  de  què  el  Ple  acordi  la 
creació   d'òrgans   per   l'organització   i   bon   funcionament   de   l'Ajuntament   i 
considerant  que  el  bon  funcionament  de  l'Ajuntament  és  responsabilitat  del 
Govern i de l'oposició i als efectes de facilitar la relació necessària per a aquest bon 
funcionament, es proposa la creació de la figura del o la cap de l'oposició municipal. 
 
Responent a aquests preceptes, l'Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.-  Crear en aquest Ajuntament, com a òrgans  complementaris de l'organització   
municipal  i  de  caràcter  estable, les següents Comissions Informatives: 
 
Comissió Informativa d'Alcaldia 
Comissió Informativa de Ciutadania 
Comissió Informativa d'Urbanisme i Activitats 
Comissió Informativa d'Hisenda i Sostenibilitat 
Comissió Informativa de Promoció i Ocupació 
Comissió Informativa de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
Comissió Informativa de Serveis a les persones 
 
Segon.-  Cada Comissió  Informativa  estarà  integrada  per  un  total de 8 membres 
corporatius, amb representació de tots els Grups municipals presents en la Corporació 
i amb la següent distribució: 
 
3 membres del Grup de CiU 
1 membres del Grup d'ERC-MES-AM 
1 membres del Grup de la CUP-Crida per Girona 
1 membres del Grup de PSC-CP 
1 membre del Grup C's 
1 membre del Grup PP 
 
Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i els 
seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició 
definitiva de cada Comissió Informativa. 
 
Tercer.-  La  Constitució  de  les  Comissions  Informatives,  per  iniciar  les  seves 
activitats, les  seves  funcions  i  el  seu  règim  de  funcionament,  serà  d'acord amb  
el  Reglament Orgànic Municipal. 
 
Quart.-  L'àmbit  material  de  cada  Comissió  Informativa  serà  el  mateix  que 
l'establert per Decret d'Alcaldia aprovat el dia 25 de juny de 2015 sobre la creació 
d'àrees d'organització. 
 
Cinquè.- Crear com a òrgan de govern municipal la figura de cap de l'oposició que es 
regirà pels següents criteris: 
 
a)  Serà  cap  de  l'oposició  el  regidor  o  la  regidora  que  sigui  portaveu  del  grup 
municipal de l'oposició que hagi obtingut més vots en les passades eleccions. 
b) El nomenament es realitzarà per decret de l'Alcaldia. 
c) Tindrà les següents atribucions sens perjudici de les que li correspongui com a 
regidor o regidora: 
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-  Ésser  consultat,  a  iniciativa  de  l'alcalde  o  alcaldessa  de  Girona,  sobre  els 
assumptes de més importància per a la ciutat. 
 
- Proposar millores a l'acció de govern municipal. 
 
d) El cap o la cap de l'oposició, sens perjudici dels drets que li corresponen com a 
regidor o regidora,  tindrà  el  tractament  protocol·lari  i  institucional  de  tinent 
d'alcalde. 
 
Sisè.-  Es  crea  la  Comissió  Especial  de  Comptes  com  a  òrgan  d'existència 
preceptiva en  l'Ajuntament,  amb  les  funcions  assenyalades  pels  articles  58 i  101  
del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de   Règim   Local   de   Catalunya,   si   bé   la   composició d'aquesta  
Comissió,  quant  al nombre   de   membres   i   els   seus   integrants, serà   coincident   
amb   la   Comissió Informativa d'Hisenda. 

 
No obstant, el Ple de la Corporació acordarà el que consideri més adient. 
 
4. Nomenament representants de la Corporació en entitats, institucions i 
organismes. 
 
L'article  38  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de les  
Entitats  Locals,  de  28  de  novembre  de  1986,  estableix  que  en  sessions següents 
a la de   la   constitució   de   la   Corporació   s'adoptaran   pel   Ple   els acords  
corresponents  a nomenament de representants de la Corporació en les diferents  
entitats,  institucions  i  organismes  en  les  quals,  d'acord  amb  els  seus estatuts o 
reglaments, es requereix la presència corporativa. 
 
Per una altra part, els estatuts de diferents entitats, institucions i organismes, i 
entre ells les societats d'economia mixta, permeten que l'Ajuntament pugui designar 
membres  no  corporatius  que,  amb  la  condició  de  tècnics, han  d'integrar-se en  
els Consells  d'Administració  o  òrgans  de  direcció,  previ nomenament,  si  cal,  de  
les respectives Juntes Generals. 
 
En la seva virtut, l'Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents acords: 
 

Nomenar als regidors  que  seguidament  s'esmenten  com  a  representants d'aquesta  
Corporació en les entitats, institucions i organismes, que també s'indiquen, d'acord 
amb les previsions contingudes en els estatuts i reglaments pels  quals  aquells  es  
regeixen  i  adoptar el compromís d'endegar els processos   necessaris   per   garantir   
la   major participació dels diferents grups municipals  en  els  organismes,  entitats  i  
institucions  en  la  mesura  que  sigui possible adaptant, si cal, els respectius estatuts. 
 
1. ENS ASSOCIATIUS 
1.1. Mancomunitat Intermunicipal del Gironès 
1. Carles Puigdemont i Casamajó 
2. Carles Ribas i Gironès 
3. Marta Madrenas i Mir 
4. Maria Àngels Planas i Crous 
1.2. Mancomunitat Urbanística Girona-Vilablareix-Salt 
1. Carles Puigdemont i Casamajó 
2. Marta Madrenas i Mir 
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3. Maria Àngels Planas i Crous 
 
2. ORGANISMES AUTÒNOMS 
2.1. Patronat Municipal Call de Girona 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Glòria Plana i Yanes 
3. Eduard Berloso i Ferrer 
4. Maria Mercè Roca i Perich 
5. Jordi Barris i Duran 
6. Joaquim Rodríguez Vidal 
7. Míriam Pujola Romero 
8. Concepció Veray Cama 
2.2. Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
Vicepresident: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
3. Eva Palau i Gil 
4. Ricard Calvo i Pla 
5. Marc Daunis i Fabregó 
6. Joaquim Rodríguez Vidal 
7. Míriam Pujola Romero 
8. Concepció Veray Cama 
 
3. SOCIETATS 
3.1. TRARGISA. Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a 
diverses Corporacions Locals 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
3. Joan Alcalà i Quiñones 
4. Marta Madrenas i Mir 
5. Martí Terés i Bonet 
3.2.   Iniciatives   i   Projectes   Municipals,   S.A.   Societat   Mercantil   de   capital 
íntegrament públic 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Marta Madrenas i  Mir 
3. Maria Àngels Planas i Crous 
4. Eduard Berloso i Ferrer 
5. Martí Terés i Bonet 
6. Laia Pèlach i Saget 
7. Manuel Martín Vertedor 
8. Juan Maria Castel Sucarrat 
9. Concepció Veray Cama 
3.3. Vivendes de Girona, S.A. (atorgament condició entitat urbanística especial) 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Eva Palau i Gil 
3. Ricard Calvo i Pla 
3.4. Societat Mixta SERMUNEGI,S.A. President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Carles Ribas i Gironès 
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2. Maria Àngels Planas i Crous 
3. Martí Terés i Bonet 
3.5. Transports Municipals del Gironès, S.A. Empresa Mixta 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Joan Alcalà i Quiñones 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
3. Ricard Calvo i Pla 
4. Pere Albertí i Serra 
3.6. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. Empresa Mixta 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Martí Terés i Bonet 
3.7. Cementiri de Girona, S.A. Empresa Mixta 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Pere Albertí i Serra 
 
4. CONSORCIS 
4.1. Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
Vicepresident: Eduard Berloso i Ferrer 
1. Eva Palau i Gil 
2. Ricard Calvo i Pla 
3. Josep Manel Barbero i García 
4. Elisabeth Riera i Alemany 
5. Juan Maria Castel Sucarrat 
6. Concepció Veray Cama 
4.2. Normalització Lingüística de Catalunya 
Maria Àngels Planas i Crous 
4.3. Vies Verdes 
Carles Ribas i Gironès 
4.4. Localret 
Maria Àngels Planas i Crous 
4.5. Les Gavarres 
Carles Ribas i Gironès 
4.6. Ter 
Carles Ribas i Gironès 
4.7. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona 
1. Joan Alcalà i Quiñones 
2. Marta Madrenas i Mir 
4.8. Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals (CTAX) Marta Madrenas i Mir 
4.9. Consorci d'Arts Escèniques de Salt-Girona 
1. Marta Madrenas i Mir 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
 
5. PATRONATS I FUNDACIONS 
5.1. Patronat de la Fundació Rafael Masó 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Marta Madrenas i Mir 
2. Glòria Plana i Yanes 
Representants dels grups municipals: 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Ester Costa i Fita 
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4. Manuel Martín Vertedor 
5. Míriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
5.2. Patronat de la Fundació Auditori Palau de Congresos 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Marta Madrenas i Mir 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
Representants dels grups municipals: 
1. Glòria Plana i Yanes 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Lluc Salellas i Vilar 
4. Sílvia Paneque Sureda 
5. Juan Maria Castel Sucarrat 
6. Concepció Veray Cama 
5.3. Patronat Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Marta Madrenas i Mir 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
Representants dels grups municipals: 
1. Glòria Plana i Yanes 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Lluc Salellas i Vilar 
4. Joaquim Rodríguez Vidal 
5. Míriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
5.4. Patronat Privada "Joan Bruguera" 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
Eduard Berloso i Ferrer 
5.5. Fundació Fira de Girona 
Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Glòria Plana i Yanes 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
5.6. Patronat Catalunya Món 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
5.7. Fundació Privada "Girona, Universitat i Futur" Carles Puigdemont i Casamajó 
5.8. Fundació Privada "Prudenci Bertrana" 
1. Carles Puigdemont i Casamajó 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
5.9. Fundació Privada "Institut Gaudí de la Construcció" Marta Madrenas i Mir 
5.10. Fundació Privada "Carles Pi i Sunyer, d'Estudis Locals i Autonòmics" Maria 
Àngels Planas i Crous 
5.11. Fundació Casa de Cultura de Girona 
Glòria Plana i Yanes 
5.12. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Eduard Berloso i Ferrer 
5.13. Fundació Parc Científic i Tecnològic: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Martí Terés i Bonet 
5.14. Fundació Fita 
Carles Puigdemont i Casamajó 
5.15. Fundació Teatre Lliure 
Marta Madrenas i Mir 
5.16. Patronat Turisme Costa Brava Girona, SA Carles Puigdemont i Casamajó 
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6. ÒRGANS COMPLEMENTARIS 
6.1. Consell Municipal d'Educació 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
3. Pere Albertí i Serra 
4. Maria Mercè Roca i Perich 
5. Laia Pèlach i Saget 
6. Joaquim Rodríguez Vidal 
7. Míriam Pujola Romero 
8. Concepció Veray Cama 
6.2. Consell Municipal de la Gent Gran 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
Regidor de Serveis Socials: Eduard Berloso i Ferrer 
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Eva Palau i Gil 
2. Ricard Calvo i Pla 
3. Ester Costa i Fita 
4. Elisabeth Riera Alemany 
5. Míriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
6.3. Taula de Mobilitat 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
Joan Alcalà i Quiñones 
Marta Madrenas i Mir 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Ricard Calvo i Pla 
3. Josep López i Jovani 
4. Manuel Martín Vertedor 
5. Juan Maria Castel Sucarrat 
6. Concepció Veray Cama 
6.4. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació President: Carles Puigdemont i 
Casamajó Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Martí Terés i Bonet 
3. Laia Pèlach i Saget 
4. Sílvia Paneque i Sureda 
5. Míriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
6.5. Consell Econòmic i Social de Girona 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Glòria Plana i Yanes 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
3. Marta Madrenas i Mir 
4. Maria Mercè Roca i Perich 
5. Toni Granados i Aguilera 
6. Sílvia Paneque i Sureda 
7. Juan Maria Castel Sucarrat 
8. Concepció Veray Cama 
6.6. Comissió de Seguiment per a l'Ús de la Llengua Catalana 
Carles Puigdemont i Casamajó 
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1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Lluc Salellas Vilar 
4. Joaquim Rodríguez Vidal 
5. Míriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
6.7. Consell Participatiu per la Llengua 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
3. Maria Mercè Roca i Perich 
4. Biel de Montserrat i Valls 
5. Joaquim Rodríguez Vidal 
6. Míriam Pujola Romero 
7. Concepció Veray Cama 
6.8. Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
Regidor de Sostenibilitat:  Carles Ribas i Gironès 
1. Joan Alcalà i Quiñones 
2. Pere Albertí i Serra 
3. Jordi Navarro i Morera 
4. Elisabeth Riera Alemany 
5. Juan Maria Castel Sucarrat 
6. Concepció Veray Cama 
6.9. Creu Roja 
Regidor de Serveis Socials:  Eduard Berloso i Ferrer 
6.10. Comissió Delimitació del Terme Municipal 
Carles Puigdemont i Casamajó 
1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Eva Palau i Gil 
6.11. Consell Municipal de l'Esport de Girona 
1. Isabel Muradàs i Vázquez 
2. Pere Albertí i Serra 
3. Toni Granados i Aguilera 
4. Joaquim Rodríguez Vidal 
5. Míriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
6.12. Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
Regidor de Serveis Socials: Eduard Berloso i Ferrer 
1. Carles Ribas i Gironès 
2. Pere Albertí i Serra 
3. Núria Palomar i Vidal 
4. Elisabeth Riera Alemany 
5. Míriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 
6.13. Consell Rector Escola de Música del Gironès 
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
6.14. Consell Esportiu del Gironès 
Regidora d'Esports:  Isabel Muradàs i Vázquez 
6.15. Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona 
President: Carles Puigdemont i Casamajó 
Regidor de Serveis Socials:  Eduard Berloso i Ferrer 
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1. Eva Palau i Gil 
2. Ricard Calvo i Pla 
3. Laia Pèlach i Saget 
4. Sílvia Paneque i Sureda 
5. Juan Maria Castel Sucarrat 
6. Concepció Veray Cama 
6.16. Consell Català del Moviment Europeu 
Maria Àngels Planas i Crous 
 
7. REPRESENTACIÓ EN CONSELLS ESCOLARS 
7.1. Centres públics d'educació infantil i primària 
Escola Joan Bruguera: Glòria Plana i Yanes Escola Eiximenis: Eduard Berloso i Ferrer 
Escola Annexa-Joan Puigbert:  Eduard Berloso i Ferrer 
Escola Mare de Déu del Mont: Marta Madrenas i Mir 
Escola Cassià Costal: Glòria Plana i Yanes 
Escola Verd: Carles Ribas i Gironès 
Escola Taialà: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Santa Eugènia: Marta Madrenas i Mir 
Escola Migdia: Maria Àngels Planas i Crous Escola Montjuic: Eva Palau i Gil 
Escola Carme Auguet: Isabel Muradàs i Vàzquez 
Escola Dalmau Carles: Marta Madrenas i Mir  
Escola Montfalgars: Marta Madrenas i Mir 
Escola Pla de Girona: Isabel Muradàs i Vázquez 
Escola Font de la Pólvora: Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
Escola Vila-roja: Isabel Muradàs i Vázquez 
Escola Marta Mata: Maria Àngels Planas i Crous 
Escola Domeny: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Pericot: Maria Àngels Planas i Crous 
Escola El Bosc de la Pabordia: Maria Àngels Planas i Crous 
Escola Balandrau: Joan Alcalà i Quiñones 
7.2. Instituts públics d'ensenyament secundari 
Institut Jaume Vicens Vives: Eduard  Berloso i Ferrer 
Institut Santa Eugènia: Marta Madrenas i Mir 
Institut Santiago Sobrequés: Maria Àngels Planas i Crous 
Institut Carles Rahola i Llorens: Joan Alcalà i Quiñones 
Institut Montilivi: Isabel Muradàs i Vázquez 
Institut Narcís Xifra Masmitjà: Isabel Muradàs i Vázquez 
Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona: Glòria Plana i Yanes 
Institut Cartanyà: Isabel Muradàs i Vázquez 
7.3. Centres concertats 
Escola Bell·lloc del Pla: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Dr. Masmitjà: Carles Ribas i Gironès 
Escola La Salle: Carles Ribas i Gironès 
Escola Les Alzines: Maria Àngels Planas i Crous 
Escola Maristes-Girona: Glòria Plana i Yanes Escola Pare Coll: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Sagrada Familia: Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
Escola Sagrat Cor de Jesús: Isabel Muradàs i Vàzquez 
Escola Vedruna: Carles Ribas i Gironès 
7.4. Escoles bressol municipals 
EB Baldufa: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
EB Cavall Fort: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
EB El Pont: Regidora  d'Educació: Isabel Muradàs i Vàzquez 
EB El Tren: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vàzquez 
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EB Garbí: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
EB L'Olivera: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
7.5. Llars d'nfants (titularitat del Departament d'Educació) 
Llar d'infants Sant Ramon Nonat: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
Llar d'infants El Tarlà: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
7.6. Centres públics d'educació especial 
EE Font de l'Abella: Isabel Muradàs i Vázquez 
EE Palau: Maria Àngels Planas i Crous 
7.7. Escola d'Adults 
Carles Ribas i Gironès 
7.8. Conservatori de Música 
Glòria Plana i Yanes 
7.9. Escola Oficial d'Idiomes 
Glòria Plana i Yanes 
7.10. Centre de Formació d'Adults nou de Girona 
Marta Madrenas i Mir 
 
8. ALTRES REPRESENTACIONS 
8.1. Comissió de Desembassament del riu Ter 
Carles Ribas i Gironès 
Suplent: Marta Madrenas i Mir 
8.2. Comissions de Brigada i Parc Principal de Prevenció i Extinció d'Incendis, i de 
Salvament de Catalunya 
Joan Alcalà i Quiñones 
8.3 Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Girona 
Marta Madrenas i Mir 
8.4 Comissió de Transports de Catalunya 
Joan Alcalà i Quiñones 
8.5. Gerència d'Infraestructura de la defensa Comissió de Seguiment 
Marta Madrenas i Mir 
8.6 Associació Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat 
Carles Ribas i Gironès 
8.7. Consell del Centre de Normalització Lingüística 
Maria Àngels Planas i Crous 
8.8. Associació Internacional de ciutats educadores 
Isabel Muradàs i Vázquez 
8.9. Xarxa espanyola de ciutats saludables 
Carles Ribas i Gironès 
8.10. Consell d'iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona 
(CILMA) 
Carles Ribas i Gironès 
8.11. Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) Isabel Muradàs i Vázquez 
8.12 Comissió seguiment conveni Sala Truffaut 
Carles Puigdemont i Casamajó 
8.13 Fundació Institut Català d'Oncologia 
Eva Palau i Gil 
8.14 Forum Español para la Prevención i la Seguridad Urbana 
Joan Alcalà i Quiñones 
8.15 Consells Territorials de la Propietat Immobiliària 
Marta Madrenas i Mir 
8.16 Fundació Servei Girona de Pedagogia Social SER.GI Eduard Berloso i Ferrer 
8.17 Red Española de Ciudades per el Clima 
Carles Ribas i Gironès 
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8.18  Associació  per  la  Promoció  i  el  Desenvolupament  de  les  Comarques 
Gironines (AGI) 
Marta Madrenas i Mir 
 
5. Nomenament de portaveus i suplents de portaveus dels grups municipals. 
 
Atès  que  l'article  50  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  
s'aprova  el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, determina 
que en els municipis  de  més  de  vint  mil  habitants  s'han  de  constituir  Grups  
municipals  per  al millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, i que 
en aquest sentit els articles 63 al 66 del Reglament Orgànic Municipal desenvolupen 
aquesta previsió. 
 
Atesa   la   voluntat   dels   components   de   cada   llista   electoral   que   han   
obtingut representació  corporativa,  per  constituir-se  en  Grup  municipal  i  la  
designació  del portaveu, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
acord: 
 
Per al millor funcionament de la Corporació Municipal, i més especialment per a 
desenvolupar l'activitat en el Ple municipal de la Corporació, queden constituïts, 
d'acord amb la voluntat dels regidors integrants en cadascuna de les llistes electorals 
que han obtingut representació corporativa per a l'actual mandat, els següents Grups 
municipals amb designació del portaveu corresponent: 
 
-Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)  
Portaveu: Sr. Carles Ribas i Gironès 
Suplent Portaveu: Sra. Marta Madrenas i Mir 
 
-Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'esquerres - Acord 
Municipal (ERC-MES-AM) 
Portaveu: Sra. Maria Mercè Roca i Perich 
Suplent Portaveu: Pere Albertí i Serra 
 
-Grup municipal CUP-Crida per Girona (CUP-Crida per Girona) 
Portaveu: Sra. Laia Pèlach Saget 
Suplent Portaveu: Lluc Salellas Vilar 
 
-Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(PSC-CP) 
Portaveu:  Sra. Sílvia Paneque Sureda 
Suplent Portaveu: Elisabeth Riera Alemany 
 
-Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C's) 
Portaveu: Sr. Juan Maria Castel  Sucarrat 
Suplent Portaveu: Míriam Pujola Romero 
 
-Grup municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC) 
Portaveu: Sra. Concepció Veray Cama 
 
Els regidors esmentats formen part i integren la Junta de Portaveus als efectes de les 
previsions contingudes al Reglament Orgànic Municipal. 
 
6. Delegacions a la Junta de Govern Local. 
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L'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que la Junta de Govern Local pot exercir les atribucions que li delegui el Ple 
de la Corporació sempre que tinguin aquesta condició de delegables. 
 
Per la seva part, l'article 22 de la pròpia Llei 7/1985, en el seu apartat 4) preveu que el 
ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern 
Local, llevat les que tinguin caràcter indelegable. 
 
Per això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Delegar, de conformitat amb l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, en la Junta de Govern Local: 
 
a) La concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, 
dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost - llevat les de Tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en 
cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior -, tot 
de conformitat amb el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals. En aquests 
supòsits, se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
b) L'adopció d'acords sobre l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa 
de la Corporació en matèria de competència plenària. 
 
c)  L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei d'aquesta entitat 
local. 
 
No obstant, el Ple de la Corporació acordarà el que consideri més adient. 
 
7. Nomenament de membres de la Corporació en règim de dedicació exclusiva, 
establiment de règim d’assistències i indemnitzacions i assignacions als grups 
municipals. 
 
Constituït el nou Ajuntament  en  sessió  celebrada  el  passat  dia  13  de  juny  de 
2015 a resulta de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i definit el nou 
cartipàs municipal,  es  procedeix  a  establir el règim de dedicació dels membres 
polítics  d'aquesta Corporació, atenent especialment les delegacions efectuades per 
l'alcalde, i   fixar   el   règim   de   retribucions   i indemnitzacions. 
De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de  règim  local,  l'article  166  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel qual 
s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 74 
al   79   del   ROM,   els   membres   de   les   Corporacions   locals   tenen   dret   a 
percebre retribucions   per   l'exercici   del   seu   càrrec   que   es   desenvolupi   en 
règim  de  dedicació exclusiva  o  parcial;  així  com  a  percebre  indemnitzacions en  
la  pràctica  i  condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte 
d'assistències per a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part. 
 
En  base  a  aquests  antecedents,  l'Alcaldia-Presidència  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Establir que amb efectes del dia 29  de  juny  de  2015,   data   de celebració 
del Ple extraordinari d'aprovació del cartipàs,  els  membres  de  la Corporació que es 
relacionen exerciran el  càrrec  en  règim  de  dedicació exclusiva: 
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Sra. Marta Madrenas i Mir. 
Sra. M. Àngels Planas i Crous.  
Sr. Joan Alcalà i  Quiñones. 
 
Segon.-  Establir  a  favor  dels  membres  de  la  Corporació  que  desenvolupin  les 
seves   funcions   en   règim   de   dedicació   exclusiva,   les   retribucions   que   es 
relacionen, les quals es   percebran   en   catorze   pagues   de   3.474,93   €,   dotze   
correspondran   als mesos naturals i dues pagues extraordinàries. 
 
Seran actualitzades anualment amb la variació soferta per l'IPC de Catalunya.  
 
Tercer.- Establir que el règim de dedicació exclusiva comporta per a cadascuna de  les  
persones compreses,  en la seva aplicació, l'alta al règim corresponent de  la 
Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes expressades. La 
percepció de retribució per aquest concepte és incompatible  amb qualsevol altra 
retribució  a  càrrec  dels pressupostos de les administracions   públiques,  dels  ens, 
organismes  autònoms   i empreses dependents. També serà incompatible amb les 
indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat següent d'aquest acord. 
 
Quart.- Fixar el marc regulador del règim d'assistències següent: 
 
1. Únicament els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o 
parcial podran percebre assistències per la concurrència efectiva de les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació. 
 
2.  Aprovar  els següents  imports  per  les  assistències  als  diferents  òrgans 
col·legiats de l'Ajuntament: 
 
Ple: 
Import Assistència: 702,00 € 
Número màxim d'assistències remunerables/mes: 1 
 
Junta de Portaveus: 
Import Assistència: 562,00 € 
Número màxim d'assistències remunerables/mes: 1 
 
Comissió Informativa: 
Import Assistència: 377,00 € 
Número màxim d'assistències remunerables/mes: 1 
 
Coordinació Tècnica  (delegats): Import Assistència: 325,00 € 
Número màxim d'assistències remunerables/mes: 4 
 
3. El procediment de justificació de les assistències a sessions es farà mitjançant 
certificat  dels  secretaris  delegats  de  les  comissions  informatives  i  dels  òrgans 
decisoris. 
 
A  tal  efecte  els  secretaris  de  cada  òrgan  col·legiat  complimentaran  el  full 
corresponent en el que es relacionaran tots els assistents a la sessió. Aquests 
certificats seran tramesos a recursos humans als efectes d'inclusió o regularització de 
les quanties que es facin efectives. S'estableix un pagament a compte fix mensual en 
base a  l'assistències  que  es  consideren  màximes  a meritar   cada   mes,  i  es  
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procedirà  a   la  regularització  per  les  efectivament realitzades amb caràcter anual. 
 
Cinquè.-   Establir   que   les   retribucions   i   indemnitzacions   que   es   reconeixen 
en   els acords anteriors, seran independents del dret a que es reconeix igualtat als 
membres corporatius i la percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó 
del càrrec, així   com   les   indemnitzacions   per   despeses   ocasionades en 
l'exercici del càrrec que  siguin  efectius  i  als  justificació  documentació prèvia. 
 
Sisè.-  Assignar  de conformitat amb  l'article 73.3  de  la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  als  grups  polítics  la  dotació econòmica 
que compte amb un component fix de 500 €, idèntic per tots els grups de euros 
mensuals,  i  un  altre  component  variable,  en  funció  del  nombre  de cadascun  
d'ells,  a  raó  de  70  euros  per  membre,  sent  la  quantitat  resultant  la següent: 
 
- Grup municipal de Convergència i Unió. CiU:  1.200 € 
- Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. 780 € 
- Grup municipal d'Unitat Popular  CUP -  780 € 
- Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Progrés Municipal PSC- PM. 
780 € 
-  Grup municipal de Ciutadans.  640 € 
-  Grup municipal del Partit Popular. PP: 570 € 
 
Aquesta  quantitat  s'incorporarà   a   compte   del   grup   municipal   a   l'entitat 
bancària  que assenyalin els respectius portaveus. 
 
Setè.- Els grups municipals disposaran d'un espai de treball a l'Ajuntament en   
condicions adequades i dels recursos  materials  adequats per poder desenvolupar la 
seva tasca. 
 
Vuitè.- Els grups  municipals,  independentment  que  siguin  del  Govern  o  de 
l'oposició,  disposaran d'un espai institucional neutre per a les seves comunicacions  
amb  la premsa. 
 
8. Nomenament personal eventual i modificació de plantilla. 
 
Els  articles  104  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les  Bases de 
Règim  Local,  i  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual s'aprova 
el Text Refós de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya, estableixen 
que el nombre,  característiques  i retribucions del personal eventual  es  determina  
pel  Ple  de  la Corporació en cada mandat, i el seu   nomenament  i separació són 
lliures i corresponen a l'Alcalde. 
 
Per aquesta Alcaldia-Presidència es proposa configurar per al mandat corporatiu que 
s'inicia  els  llocs  de  treball  de personal eventual que s'indiquen. 
 
Per l'exposat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Determinar  com  a  llocs  de  treball  per  al  seu  desenvolupament  per 
personal  eventual,  de  confiança o  d'assessorament especial, els que seguidament 
es relacionen amb la  següent  denominació, dedicació i retribucions que figuren en la  
proposta  de  llocs  de  treball aprovada pel Ple de la Corporació per a l'any 2015: 
 
. Coordinador Gerent: Adscrit a l'àrea d'Alcaldia. Assimilable a Grup A, subgrup A1, 
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(nivell CD 30) i dedicació de 40 hores setmanals. Retribució per complement específic 
segons relació de llocs de treball. 
 
. Cap  de  Gabinet  de l'Alcalde: Adscrit a l'àrea d'Alcaldia.  Assimilable  a Grup A 
(nivell  CD  28)  i  dedicació  de  40  hores  setmanals.  Retribució  per  complement 
específic segons relació de llocs de treball. 
 
.  Coordinador de programes: Adscrit  a  l'àrea  d'Hisenda  i  Sostenibilitat. Assimilable 
a Grup A (nivell CD 28) i dedicació de 40 hores setmanals. Retribució per complement 
específic segons relació de llocs de treball. 
 
. 1 tècnic de grau mig: Adscrit al Grup municipal de CiU. Assimilables al Grup B (nivell  
CD  21)  i  dedicació  de  jornada  completa  de  37,5  hores  setmanals. Retribució per 
complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
. 1 tècnic de grau mig: Adscrit al Grup municipal d'ERC. Assimilables al Grup B (nivell  
CD  21)  i  dedicació  de  jornada  completa  de  37,5  hores  setmanals. Retribució per 
complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
. 1 tècnic de grau mig: Adscrit al Grup municipal de CUP. Assimilables al Grup B (nivell  
CD  21)  i  dedicació  de  jornada  completa  de  37,5  hores  setmanals. Retribució per 
complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
. 1 tècnic de grau mig: Adscrit al Grup municipal de PSC. Assimilables al Grup B (nivell  
CD  21)  i  dedicació  de  jornada  completa  de  37,5  hores  setmanals. Retribució per 
complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
. 1 tècnic de grau mig: Adscrit al Grup municipal de C's. Assimilables al Grup B (nivell 
CD 21) i dedicació de jornada parcial de 19 hores setmanals. Retribució per 
complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
. 1 tècnic de grau mig: Adscrit al Grup municipal de PPC. Assimilables al Grup B (nivell 
CD 21) i dedicació de jornada parcial de 19 hores setmanals. Retribució per 
complement especiífic segons relació de llocs de treball. 
 
. 6 auxiliars administratius: Adscrits 1 a cada grup municipal. Assimilables al grup D  
(nivell  CD  16)  i  dedicació  de  jornada  completa  de  37,5  hores  setmanals. 
Retribució per complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
Segon.- Modificar la plantilla de personal aprovada pel Ple de la Corporació per a l'any 
2015 en els següents termes: 
 
· Amortitzar el lloc de treball de Coordinador del Centre Cultural La Mercè. 
· Amortitzar el lloc de treball de Cap d'Àrea d'Educació i Esports. 
. Crear el lloc de treball de  Coordinador  de  Ciutadania:  Adscrit  a  l'àrea  de 
Ciutadania. Assimilable a Grup A nivell CD 28 i dedicació de 40 hores setmanals. 
Retribució per complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
.  Crear  el  lloc  de  treball  de  Coordinador  de  Sostenibilitat:  Adscrit  a  l'Àrea 
d'Hisenda i Sostenibilitat. Assimilable a Grup A (nivell CD 28) i dedicació de 40 hores 
setmanals. Retribució per complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
. Crear el lloc de treball de Coordinador de Promoció i Ocupació: Adscrit a l'Àrea de 
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Promoció i Ocupació. Assimilable a Grup A (nivell CD 28) i dedicació de 40 hores 
setmanals. Retribució per complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
.  Crear  el  lloc  de  treball  de  Coordinador  d'Arts  Escèniques:  Adscrit  a  l'àrea 
d'Alcaldia. Assimilable a Grup A (nivell CD 28) i dedicació de 40 hores setmanals. 
Retribució per complement específic segons relació de llocs de treball. 
 

. Crear el lloc de treball d'Assessor jurídic: Adscrit a l'àrea d'Alcaldia. Assimilable a  
Grup  A  (nivell  CD  28)  i  dedicació  de  40  hores  setmanals.  Retribució  per 
complement específic segons relació de llocs de treball. 
 
 
Intervé el senyor alcalde, qui exposa que passaríem al que és l’explicació dels punts 2 
al 8 de l’ordre del dia. Els proposo, com és costum, de fer-ho en bloc, de fer una 
intervenció global. En tot cas, això no prejutja les votacions separades de cada punt, 
de tots ells, i si d’algun dels punts, a més a més, volen separar alguna cosa, no hi ha 
cap problema d’anar fent votacions separades. Però proposaria fer una defensa 
conjunta del paquet, si no hi tenen inconvenient. I en tot cas, jo marcaré els minuts, 
però si sona la campana i s’han d’estendre una mica més tampoc passa res, no serem 
estrictes en aquest ús del temps. 
Només una qüestió també d’ordre: per un error meu de confusió per introduir una cosa 
que ens havíem deixat, s’ha fet lliurament d’un segon document de proposta d’acord 
aquesta tarda; el que val és el primer. I així ho hem parlat amb el secretari, el primer 
que hem donat aquest matí, el que s’ha distribuït aquest matí, en quant al punt 8 és el 
correcte. Per tant, el que substanciarem i votarem serà la versió del punt 8 que ja 
figura en l’ordre del dia entregat. 
 
Intervé el senyor Lluc Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, 
qui comenta que durant el dia d’avui només han rebut una documentació, no dues. 
 
El senyor alcalde confirma al senyor Lluc Salellas que la documentació correcta és la 
que els hi ha estat lliurada en el decurs del matí del dia d’avui. 
 
Intervé el senyor alcalde qui exposa, si m’ho permeten, passaré a fer la defensa del 
que entenem pel cartipàs, que conté, evidentment, qüestions que són d’aprovació de 
ple, coses que no són d’aprovació de ple, però que se n’ha de compte al Ple, i que jo 
tinc ganes d’explicar, perquè formen part ja del que és l’arrencada del mandat. I que, 
òbviament, el cartipàs és molt més que una mera eina d’organització; és també una 
eina per fer el programa de govern. 
Hi ha tres idees fonamentals que m’agradaria que retinguessin a l’hora d’analitzar el 
que és la proposta de cartipàs: la primera, que hem procurat amb aquest cartipàs 
complir amb eficàcia l’encàrrec dels ciutadans que ens van fer les passades eleccions 
d’impulsar les polítiques que recollíem en el programa i que es recolliran, òbviament, 
en el pla de govern que haurà d’aprovar la Junta de Govern. 
En segon lloc, aquest cartipàs també defineix una estructura de governança, en un 
sentit ampli, en què el Govern disposi de les eines necessàries i l’oposició també 
disposi dels recursos necessaris per complir amb l’encàrrec que també els ciutadans 
fan als grups de l’oposició. 
I, finalment, també hi ha la idea de continuar servint els ciutadans amb la despesa 
associada a retribucions i responsables de lliure designació tant del Govern com de 
l’oposició per sota, en tots els indicadors, del que fixa la llei per a municipis com el 
nostre. 
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A partir d’aquestes tres idees fonamentals, he procurat ajustar millor l’organització 
municipal per reforçar aquelles àrees i polítiques que m’han semblat imprescindibles 
de reforçar, en primer lloc, tenint en compte l’experiència que hem acumulat aquests 
quatre anys, però sobretot –com deia al principi– la idea de servir millor l’encàrrec que 
ens han fet els ciutadans. 
I crec que els reptes que hem tingut en compte a l’hora d’abordar i de, per tant, definir 
una organització que els afronti són reptes que podem compartir amb vostès: 
òbviament, l’impuls de les polítiques de generació d’activitat econòmica i ocupació i les 
polítiques que tenen a veure amb tots els aspectes d’atenció social i la reorientació 
d’alguns, entre ells dos de molt significatius, projectes estratègics de ciutat a una visió 
molt més de l’urbanisme sostenible i molt més de les persones que no pas del ciment. 
Voldria agrair el suport del Grup d’Esquerra Republicana - MES, que fa possible tirar 
endavant aquest cartipàs. Hem arribat a acords que permeten mantenir el compromís 
d’obertura de la representació de l’Ajuntament en patronats, fundacions i consells 
d’administració on tradicionalment només es designaven membres de l’equip de 
govern per incorporar la seva presència en molts d’ells. I també hem acordat, a 
proposta d’ells, un seguit de millores, que estic convençut que la seva portaveu 
explicarà en detall. 
Entenc, naturalment, que aquest és un acord per poder aprovar el cartipàs, no prejutja 
que tinguem acordat res més, per bé que reitero la meva voluntat i la meva disposició 
a treballar conjuntament amb Esquerra Republicana - MES l’articulació d’un pacte 
d’estabilitat que garanteixi la governabilitat de Girona almenys en aquelles qüestions 
fonamentals que són indispensables. Els agraeixo que l’entesa ha estat bona des del 
primer moment. 
Voldria agrair també les converses amb la resta de grups, sense excepció, i l’actitud 
de disposició que he trobat en tots els portaveus, per bé que no amb tots hem pogut 
arribar a cap acord –sí amb alguns d’ells, amb la senyora Veray, per exemple, en 
alguna cosa puntual–, tal com ens hauria estat possible i hauríem desitjat. 
En tot cas, sí que vull deixar constància de la disponibilitat i del bon to amb què hem 
tingut en aquestes converses. 
En aquests propers quatre anys, Girona té per davant un període que ha de venir 
marcat per la recuperació i per l’impuls de projectes claus en la transformació de la 
ciutat. A mi em semblava indispensable poder acordar una organització que ho pugui 
fer possible. Aquesta és una responsabilitat de l’alcalde, naturalment. I em semblava 
que a l’hora de decidir el que els poso en coneixement i a aprovació, aquest devia ser 
un element que havia d’estar present en la proposta que els anava a fer: em semblava 
indispensable acordar una organització que ho pugui fer possible i que sàpiga aprofitar 
les oportunitats. 
Ens precedeixen quatre anys en què hem demostrat el nostre compromís en l’activació 
dels motors de l’economia gironina, i amb tots els errors i encerts, amb totes les llums i 
ombres que tot període té, és evident que ens avala ara la confiança dels ciutadans 
acreditada recentment a les urnes.  
Jo no entraré a detallar, òbviament, el pla de govern que properament aprovarem, 
però sí que els vull informar i els vull destacar el que he anat a demanar a cadascun 
dels responsables que han estat designats per tirar endavant aquest segon mandat. 
En primer lloc, una referència al que són les regidories de barri: hi ha algunes 
diferències, però en general mantenen el gruix, perquè entenem que aquests quatre 
anys en què els barris han estat en el frontispici de les polítiques d’aquest ajuntament, 
amb major participació, amb major implicació, amb major informació accessible per 
part dels barris, això s’ha de mantenir. I que aquest diàleg permanent amb els barris 
per acordar sobretot també les actuacions urbanístiques del dia a dia, això s’ha de 
mantenir i s’ha de continuar reforçant. Per tant, és un compromís per una presència 
activa dels barris en el si de l’Ajuntament. I d’una manera molt singular en un barri amb 
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què tots tenim un compromís amb un sector, que són els barris del sector est. Crec 
que aquí hi ha poques discrepàncies o poques diferències sobre la necessitat de 
prioritzar aquest sector. I ens sembla que justament el que és la distribució de les 
responsabilitats de barris respon a aquest compromís. 
A l’Àrea d’Alcaldia, els he de, evidentment, comentar el manteniment de la Regidoria 
Delegada del Projecte Ferroviari, que he continuat confiant en el regidor Carles Ribas, 
perquè ha tingut un resultat extraordinari. Jo crec que és veritat que les circumstàncies 
ens han fet endarrerir una mica més allò previst, però avui ja estem més a prop del 
final i és bo que aquest projecte acabi tal com s’ha portat en aquests darrers últims 
anys, que ha tingut una activació notòria. 
Continuen havent-hi les polítiques de cultura, afegint-hi les polítiques de turisme. 
Perquè entenem que més enllà dels projectes d’equipaments culturals que tenim 
pendents, hi ha una política de turisme que necessàriament hem d’associar a la 
cultura si volem treballar un perfil determinat de turisme i d’economia vinculada al 
turisme singular de la ciutat de Girona, o el fem cultural o és probable que en el futur 
poguéssim tenir problemes. De manera que l’aposta clara per casar turisme i cultura 
és una aposta estratègica de ciutat que havíem de lligar a l’Àrea d’Alcaldia. 
Naturalment, continuar reforçant i apostant fort per la comunicació, tant la 
convencional, que ha tingut un creixement exponencial en benefici de la informació del 
ciutadà, com la que s’entén per 2.0, en la qual la ciutat de Girona a través de múltiples 
perfils crec que és un model de bones pràctiques i d’èxit. I, òbviament, totes les 
polítiques que tenen a veure amb ciutat intel·ligent, amb major transparència. 
Per això, també he volgut que hi hagi tres persones adjuntes a l’alcaldia que reforcin 
tots aquests papers que l’Alcaldia, l’Àrea d’Alcaldia, més enllà de la figura de l’alcalde i 
de les funcions pròpies de l’alcalde, ha d’anar assumint. I, per tant, agraeixo també 
l’acceptació que n’han fet les regidores i tinentes d’alcalde Isabel Muradàs, Marta 
Madrenas i Glòria Plana. 
L’Àrea de Ciutadania, que he confiat a la tinenta d’alcalde Isabel Muradàs, i a la qual 
s’incorpora també el regidor Cristóbal Sánchez, és una àrea en la qual concentrarem 
les polítiques d’educació i d’esports que ja es desenvolupaven, i incorporem joventut i 
participació. Joventut, també per tenir un caràcter molt vinculat al que són les 
polítiques d’educació i esports, amb una pota indiscutible cap als serveis socials i, 
òbviament, també una pota clara en aquells barris de la ciutat on sabem que hi ha més 
tensions en els col·lectius més joves. Per tant, la figura d’en Cristóbal aquí ens és molt 
útil. 
És obvi que en educació i esports hem de mantenir el que ha estat també un 
funcionament correcte, jo diria que en molts casos exemplar, del que hem fet fins ara, 
al costat de la comunitat educativa, amb l’impuls del Consell Municipal d’Educació, al 
costat de totes les comunitats d’usuaris de les escoles, etcètera, per continuar 
desplegant aquelles polítiques, algunes d’elles que ja s’han posat en marxa, d’altres 
que tenim en perspectiva. 
Pel que fa a Urbanisme i Activitats, és una àrea en què hi hem concentrat merament 
allò urbanístic, allò que té a veure directament amb l’urbanisme i, per tant, des 
d’aquest punt de vista l’hem desproveït d’altres àmbits que potser tenien un caràcter, 
com ara explicaré, d’una altra naturalesa. I hi hem concentrat de fer una feina que 
entenem que els ciutadans també ens demanen, que és casar molt millor urbanisme i 
activitats. Per tant, urbanisme com a motor de planejament de projectes de futur i de 
gestió de les necessitats del dia a dia; projectes que després poden ser perfectament 
–com es veurà– gestionats per altres àrees. 
Hi ha una àrea gran, probablement la més gran del pressupost municipal, la que té 
més impacte, que és la d’Hisenda i Sostenibilitat, en la qual, per un costat, a l’àrea 
anterior, com figura en el cartipàs, li he demanat a la Marta Madrenas que se’n faci 
càrrec, a aquesta Àrea d’Hisenda i Sostenibilitat li he demanat a la Maria Àngels 
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Planas que se’n faci càrrec i també al regidor delegat Carles Ribas que ho assumeixi. 
Per un costat, el tema de la modernització de l’Administració: hem de completar el 
procés iniciat, jo diria amb molt bons resultats, que ha de culminar amb la 
transformació de tot el sistema interior i amb l’accessibilitat per part dels ciutadans que 
el 100 per cent de les tramitacions que els afecten es puguin fer de manera no 
presencial, a part de continuar garantint tots aquells processos en la centralització de 
les compres, en les meses de contractació... Tot això que en aquests quatre anys ja 
hem posat en marxa i que ho hem de reforçar. 
I pel que fa a sostenibilitat, veritablement, l’he pensada com una ròtula de les 
polítiques i projectes que són transversals, que tenen accents d’altres àrees, però que 
s’han de situar en un centre de gravetat, perquè els vull donar un accent molt més 
mediambiental que no d’una altra naturalesa. I això es veu molt clar en dos dels grans 
projectes estratègics de la ciutat: la Devesa i el Pla especial dels quatre rius i una 
sèquia. És a dir, posar en pràctica aquell compromís que varem adquirir amb els 
ciutadans i que ens han aprovat, d’un urbanisme més de rostre humà, un urbanisme 
molt més sostenible, molt més verd, en què el protagonista és la integració urbana 
dels espais naturals i no tant els projectes de ciment. I alhora, a ningú se li escapa que 
hi ha feina fer encara en el tema de la recollida i neteja, especialment pel tema del 
Barri Vell; l’orientació de la ciutat amb pràctiques i projectes de referència en polítiques 
mediambientals; l’impuls –és un compromís que crec que compartim jo diria que tots 
els grups– en aquest mandat dels treballs per definir el model de gestió futura de 
l’aigua de la ciutat. Hem d’acabar el mandat havent fet els deures en aquest sentit 
perquè el proper consistori pugui prendre lliurement la decisió de com vol que 
s’organitzi la gestió de l’aigua. I, òbviament, ens hem plantejat i hem de fer-ho, i així ho 
recollirà el pla de mandat, un salt qualitatiu i quantitatiu en eficiència energètica i bons 
usos. 
L’Àrea de Promoció i Ocupació, que la tinenta d’alcalde Glòria Plana assumeix, és una 
àrea que té el repte probablement més important, òbviament, recollint el llegat de què 
disposa, però amb la responsabilitat d’acabar amb bona nota el mandat en termes 
mesurables, pel que fa a ocupació, contractació, activitat econòmica i, evidentment, 
clima de confiança en la recuperació econòmica, perquè és un aliat indispensable de 
les polítiques socials. 
En aquest sentit, a ningú se li escapa que els motors econòmics de la ciutat de Girona 
que estan en marxa han de continuar carburant i carburant bé. Evidentment, el 
comerç, les polítiques actives, la manera d’atendre aquells col·lectius de gent que 
tenen més risc d’exclusió laboral, tot això continuarà formant part de les prioritats 
d’aquesta àrea, però ja molt més centrada en el que és aquest objectiu. 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública, que li he confiat al tinent d’alcalde Joan Alcalà, 
perquè hem detectat també la necessitat, els ciutadans ens ho han fet saber no només 
aquests dies de campanya, sinó també al llarg d’aquests últims anys, hem vist que hi 
havia una demanda, que, a més a més, ha estat atesa perquè els indicadors ens 
acompanyen, pel que fa a la seguretat, a la mobilitat i a la via pública. Des de molts 
punts de vista, no només d’algun en particular, per més mediàtic que sigui, sinó des de 
molts punts de vista, perquè, a més a més, toca desplegar el pla de mobilitat, ens 
semblava que això havia de tenir també un tractament adequat. 
I, finalment, no perquè sigui l’última la menys important, sinó justament al revés, l’Àrea 
de Serveis a les Persones, l’he confiat al tinent d’alcalde Eduard Berloso, amb el 
suport de la regidora delegada Eva Palau, on totes les polítiques de serveis socials 
tindran el seu protagonisme, tindran la plasmació dels compromisos que hem contret 
en aquest sentit. Certament, és una àrea d’absoluta transversalitat amb la resta, però 
ens semblava que li havíem de donar un rang adequat políticament perquè en quedés 
constància. I ens semblava també indispensable casar-ho amb les polítiques de salut, 
les polítiques de salut que tenen a veure amb allò que ja està fent l’Ajuntament, però 
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que, tal com hem parlat amb la regidora, tindran a veure amb una planificació 
estratègica, que és la del Trueta, que en aquests moments està ja en una fase 
avançadíssima. I que li he demanat a la regidora que m’acompanyi en el que és el 
perfil, diguem-ne, d’aquest projecte i d’aquest desafiament. 
A l’engròs, aquestes són les línies mestres del cartipàs que els proposo. I, en tot cas, 
les qüestions que desitgin aclarir, en el torn d’intervenció dels grups intentaré després 
a la rèplica poder-los-hi respondre. 
És el moment de passar la paraula a la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana - MES, la senyora Maria Mercè Roca. 
Perdó, m’he confós, disculpin. Falta de pràctica ara, hi ha tantes novetats... En tot cas, 
és el torn de la portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, la senyora Concepció 
Veray. 
Encara m’he d’acabar d’ubicar amb el plànol. 
Senyora Veray, quan vulgui té la paraula.  
 
Fa ús de la paraula la senyora Concepció Veray, en nom del grup municipal del Partit 
Popular, qui expressa: gràcies senyor alcalde, em pensava que havíem canviat i 
anàvem de més a menys ara. No, no passa res, hi ha vegades que es fa. Jo, de fet, ho 
agrairia perquè possiblement a les altres formacions també ens serveixi escoltar abans 
la portaveu d’Esquerra Republicana, que és qui ha arribat a un acord amb vostè i amb 
el seu equip de govern per tirar endavant aquest cartipàs que no pas que parli l’última, 
i, per tant, expliqui aquest acord, que vostè no és que ens l’hagi detallat gaire, que farà 
possible que vostè avui tingui catorze vots a favor del cartipàs. 
Però, cap problema, jo sóc la primera, com sempre s’havia fet i no tinc més 
inconvenient. 
Miri, vostè deia, senyor alcalde, que el cartipàs era alguna cosa més que l’instrument 
d’organització d’un ajuntament, que era l’instrument per desenvolupar tot aquell pla de 
govern, pla de mandat –no recordo ara com en diuen vostès–, per tant, per 
desenvolupar tot allò que vostès volen fer a Girona aquests propers quatre anys. Un 
pla de govern que espero que ens l’expliquin i que el puguem conèixer en breu, 
perquè no hi ha res pitjor que aquest mes, aquestes tres setmanes que hem passat en 
aquesta ciutat, des del 24 de maig fins al dia d’avui, que és una mica la sensació de 
desgovern, per més que hi hagi un govern en funcions, que, en aquest cas, eren 
vostès mateixos. 
Per tant, per nosaltres ja el més important o una de les peces importants d’avui és que 
aquest cartipàs tiri endavant i que es posin a treballar, en aquest cas –i ara m’hi 
referiré i ho analitzaré, tal com ha fet vostè, en aquesta nova organització que vostè 
ens proposa per a aquests propers quatre anys.  
I he de dir que la primera sensació que vaig tenir quan vaig rebre el cartipàs va ser 
que era, a grans trets i en línies generals, una continuïtat del que havia vostè portat a 
terme i ens havia presentat ara fa quatre anys, amb una gran diferència després quan 
vam començar a saber totes les notícies, i és que fa quatre anys vostè va arribar amb 
un cartipàs amb pactes, acords i diàleg fluid. I, en aquest cas, que havia arribat a bon 
port amb dues de les altres forces polítiques que estaven representades en aquest 
plenari i que formaven part de l’oposició, que era el Partit Socialista de Catalunya i el 
meu grup municipal, el Partit Popular, i per tant, era molt més ampli l’acord de 
consens, perquè era Convergència, Partit Socialista i Partit Popular. I aquesta vegada 
només arriba aquí amb l’acord amb una força política concreta, que, a més –que, a 
més–, i són paraules textuals que vostè ha fet servir en la seva intervenció, també ens 
ha dit que és amb l’única que ara per ara vostè té intenció d’arribar a pactes 
d’estabilitat al llarg d’aquesta legislatura. Ho ha dit vostè, no ho he dit jo; ho ha dit 
vostè, i que no ha fet referència a cap altra força política amb relació a poder arribar en 
un futur a pactes d’estabilitat. 
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I m’ha sorprès, i per això tinc tant d’interès d’escoltar la senyora Roca quan ens 
expliqui el pacte a què ha arribat amb vostè. M’ha sorprès perquè les tres coses que 
s’han explicat i a les quals en els mitjans de comunicació se n’ha fet referència i que, 
per tant, coneixem tots, aquestes tres, quatre coses són pactes que crec que podria 
haver arribat amb qualsevol de les forces polítiques que estem assegudes en aquest 
plenari. Perquè, a més, vam coincidir tots en campanya electoral en els temes a què 
vostè ha arribat a acord, i per tant, segurament podrien haver sigut acords de ciutat, 
d’allò que tots n’hem parlat en campanya, que tots els hem anomenat d’aquesta 
manera: acords de ciutat. 
I, en canvi, queda pel camí allò que, en aquest cas, la força política representada per 
la senyora Roca ha explicat i ens ha dit cada dia de campanya electoral, que era que 
per sobre de tot i del món mundial en aquest Ajuntament hi havia d’haver un regidor de 
cultura. Doncs, escolti, ha renunciat de cop a la Regidoria de Cultura. I no tan sols ha 
renunciat a la Regidoria de Cultura, sinó que, a més, ha cedit en què vostè ara no 
només cultura, sinó turisme també se la quedi Alcaldia, cosa, sincerament, que 
nosaltres ens ha sorprès, que li he de dir que em preocupa, però que serà ella, la 
senyora Roca, i Esquerra Republicana qui explicaran als gironins i a les gironines 
perquè expliquen una cosa i diuen una cosa quan els demanen vots i en fan una altra 
quan ja tenen els vots i tenen quatre regidors asseguts a aquest plenari. 
Pel que fa a l’organització que ens planteja: miri, jo li he de dir –i no li sorprendrà, 
perquè, a més, li vaig dir a vostè mateix quan em va explicar quina seria finalment la 
proposta que ens faria– segueixo sense entendre, malgrat he escoltat atentament les 
seves explicacions, perquè ha posat sostenibilitat amb hisenda i no amb urbanisme si 
en aquests moments del que tothom parla i del que tots ens omplim la boca –tots–, 
senyor alcalde, és d’urbanisme sostenible. I, per tant, que era un bon moment si vostè 
volia canviar la part de sostenibilitat de l’àrea que la tenia adscrita durant els passats 
quatre anys, era l’oportunitat que la posés allà on nosaltres creiem que toca estar, que 
és amb urbanisme. I no vaig gaire més lluny, vostès governen la Generalitat de 
Catalunya i la conselleria del senyor Santi Vila es diu de Territori i Sostenibilitat. I 
anteriorment, era política territorial i també portava sostenibilitat. Per tant, en aquest 
sentit, jo no sé si vostè ho fa per equilibris interns de les seves dues formacions 
polítiques, perquè vostès ara ja són dues formacions polítiques diferents, ja és 
Convergència en un costat i Unió a l’altre, i això ara no és Convergència i Unió, sinó és 
Convergència i Unió Democràtica. Perquè, clar, això també ens ho hauria d’explicar, 
no hi ha fet ni referència, però a mi m’agradaria saber aquest trencament que hi ha 
hagut com afectarà també l’Ajuntament de Girona i aquest seu bon govern que ara ens 
explicava. 
Per tant, aquesta primera àrea, ja li ho dic, nosaltres tenim dubtes que realment 
funcioni. També li he de dir que espero que si vostè veu que passen els mesos i 
funcionaria millor organitzant-se d’una altra manera, no tingui cap mena de complex i 
ens ho expliqui i ho canviï. Nosaltres haguéssim preferit que ja ens ho hagués 
plantejat d’aquesta manera. 
Pel que fa a l’Àrea de Turisme, miri, vostè ha dit «turisme i cultura és molt important i 
per això ho ajunto», i jo hi estic d’acord, que turisme i cultura van junts. Però tornen a 
caure en l’error que durant quatre anys jo li he insistit, i és altre cop separar el turisme 
del comerç en aquesta ciutat. Jo vaig ser molt crítica en l’època del tripartit dient que 
no entenia per què polítiques de turisme les portaven per un costat i el comerç el 
portaven per l’altre. Vaig ser molt crítica i demanava constantment que no se 
separessin, que es tingués en compte tot el sector serveis i, per tant, que el comerç 
era molt important que anés lligat al turisme i era molt important que es treballés 
conjuntament. Bé, vostè, el seu plantejament el que fa és altre cop separar-ho, i el 
turisme el posa amb cultura –que ja hi estic d’acord– i ho porta a l’àrea d’Alcaldia, no 
ho veig clar. Sí que estic d’acord que faci aquest lligam de turisme i cultura, però es 
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tornen a deixar comerç. Per tant, el lligam hauria de ser turisme, cultura i comerç, les 
tres coses. I possiblement, funcionarien millor si fes una regidoria i nomenés un tinent 
d’alcalde responsable d’una àrea que es digués turisme, cultura i comerç que no pas 
amb l’organització que avui ens presenten. 
Pel que fa a les altres àrees, bé, li ho he dit al principi, hi insisteixo –són tots els punts 
junts, suposo que avui tenim una mica més de temps tenint en compte que vuit punts 
els fem amb una intervenció–, llavors, hi ha altres àrees que, efectivament, jo sé que 
vostè ha d’estructurar-se i organitzar-se com millor consideri, per tant, no les analitzaré 
una a una; és més que evident que l’àrea que portarà el senyor Alcalà, que és 
Mobilitat i Seguretat, és importantíssima, aquesta àrea. I crec que en la legislatura 
passada la col·laboració, el diàleg i el treball amb el senyor Alcalà va ser excel·lent i 
estic convençuda que aquests quatre anys vinents seran iguals, de la mateixa manera 
amb el senyor Berloso o amb la senyora Maria Àngels Planas, els quals porten les 
àrees que portaven ja anteriorment i estic convençuda que faran un bon treball. Altres 
àrees que es creen noves, doncs, haurem de veure com funcionen. 
Ara bé, li ho dic, em preocupen dues coses: una, la primera, em preocupa descobrir 
que ens van explicar malament durant l’últim any les coses en aquest plenari, perquè a 
una li sorprèn molt que avui constituïm el Consell Econòmic i Social d’aquest 
Ajuntament quan varem fer una reunió en la qual es va dir que ja no existia, que ara es 
diria Agència de Promoció Econòmica. Sí, senyora Madrenas, a la reunió de l’Agència 
de Promoció Econòmica varem dir que li canviàvem el nom, a la reunió de l’Agència 
de Promoció Econòmica varem votar-ho, senyora Madrenas, que li canviàvem el nom. 
I si no és així, vostè no l’ha convocat, el Consell Econòmic i Social, en els últims tres 
anys no el va convocar. I sempre ens va vendre i ens va explicar que és que havíem 
transformat el Consell Econòmic i Social en Agència de Promoció Econòmica. 
Bé, ara ens hem assabentat amb el nou cartipàs que no, que ara l’Agència de 
Promoció Econòmica penja del Consell Econòmic i Social, que segueix existint. Doncs, 
ens ho havien explicat malament. I si només ho hagués entès malament jo, mira, 
podria ser un error meu, però comentant-ho amb la resta de membres d’aquest 
plenari, d’aquesta legislatura i de l’anterior, tothom ho va entendre de la mateixa 
manera que jo li estic explicant. 
Tot i així, avui creem l’òrgan del Consell Econòmic i Social i el de l’Agència de 
Promoció Econòmica. Bé, suposo que hi tindrem representació, els grups municipals, 
perquè això és el que varem quedar. Però, clar, com que hi ha hagut aquest canvi, 
crec que ens ho haurien d’explicar i haurien de fer un esforç per explicar-nos les coses 
com legalment s’han de fer i han de quedar justificades en aquest Ajuntament i no 
vendre una cosa i després, quan, suposo, des de Secretaria els diuen que és que allò 
que van fer no es podia fer i, per tant, han de fer que pengi de no sé on, fa que tornin a 
portar en aquest plenari un consell econòmic i social que tots donàvem per fet que ja 
no existia i que, de fet, hi insisteixo, no ens ha convocat. 
I pel que fa a l’altra part de cartipàs a la qual me vull referir –i ja vaig acabant, senyor 
alcalde–, bé, no posaré en qüestió que fem els plens el segon dilluns de cada mes ni 
que ho fem a dos quarts de vuit del vespre. Efectivament, en això ja hi estem d’acord i 
ja ho teníem l’altra vegada. Però sí que li he de dir que em sorprèn que de cop en 
aquest cartipàs que vostè ens presenta faci cinc nomenaments nous de càrrecs de 
confiança, a la qual cosa li he de dir i li ho he dit a l’arribar a aquest Ple, de tot el que 
em va explicar del cartipàs això s’ho va oblidar. I jo crec que és una part important a 
explicar als portaveus de l’oposició. Si més no, jo no sé als altres, a mi no m’ho va 
explicar i m’ha sorprès. 
I, miri, jo no li posaré en qüestió càrrecs que hem tingut aquests quatre anys i que, a 
més, li vaig donar suport, perquè considero –i així ho he defensat també en 
campanya– que no ens han donat mal resultat, com és la figura del gerent, que sí que 
altres persones han demanat que se suprimeixi, fins i tot li han dit que el nom del 
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gerent no els agradava. Jo això no els ho posaré en qüestió, ara, que calgui crear cinc 
nous càrrecs de confiança perquè s’adaptin a aquesta nova organització que vostè 
avui ens planteja i que respon més a equilibris que ha de fer vostè entre partit de 
Convergència, partit d’Unió i partit d’Avancem, que és el seu nou fixatge, sincerament, 
crec que no cal i que ni l’Ajuntament de Girona ho necessita ni la ciutadania de Girona 
es pot permetre aquests nous cinc nomenaments de persones de confiança. 
Per tant, en aquest sentit, nosaltres no donarem suport al cartipàs: votarem a favor 
d’algun dels punts que ens planteja, com, per exemple, el del dia dels plens; ens 
abstindrem a altres punts, perquè, com li he dit, el que a nosaltres ens interessa és 
que vostès es posin a treballar i a funcionar com a govern d’una vegada per totes i 
deixem enrere aquest impàs i aquesta sensació de desgovern a la ciutat, i en altres 
punts, li demanarem votacions separades d’algun, l’hi votarem en contra, perquè 
creiem que no és manera de començar aquest nou mandat i, en aquest cas i molt 
concretament fent nomenaments de persones de confiança que creiem que ara per 
ara no es necessiten. Moltes gràcies. 
 
El senyor alcalde dóna la paraula al senyor Juan Maria Castel, en nom del grup 
municipal de Ciutadans. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Juan Maria Castel: moltes gràcies senyor Puigdemont, jo 
començaré esmentant coses que vostè ha dit en la seva introducció. Parlem de la 
cultura i el turisme englobats en aquesta Àrea d’Alcaldia, vostè ha parlat que la cultura 
i el turisme poden ser les eines de reactivació econòmica d’aquesta ciutat; nosaltres 
ho hem estat defensant durant la campanya. Continuem pensant que poden ser i han 
de ser les eines per posar Girona a l’avantguarda de la cultura universal portant a 
terme projectes que en molts de casos veiem guardats en calaixos, projectes que 
aglutinen molts artistes en diferents disciplines a la ciutat de Girona i a les nostres 
comarques, en clau província. Pensem que si volem donar força a aquestes àrees, no 
les podem englobar a l’Àrea d’Alcaldia, hauríem de tenir una àrea específica per poder 
treballar en conjunt per aquesta reactivació econòmica.  
També volem posar de manifest quan ha parlat dels quatre rius i una sèquia, en una 
conversa amb vostè em va dir i em va avançar que, evidentment, prioritzaríem 
aquelles accions que tinguessin una contrapartida per a la ciutat a nivell de reactivació 
econòmica i comercial. Em refereixo a la continuïtat d’un altre tema que varem estar 
defensant des del meu grup municipal tota la campanya, que era la continuïtat de la 
llera verda des del pont d’en Gómez fins a plaça Catalunya, donant accessibilitat i 
tornant a donar i retornar una il·lusió a un barri que era el barri del carrer del Carme i a 
un de «col.lindant», el barri de Vista Alegre. 
Pensem que poden ser mesures sempre que les tinguem com a prioritàries a davant 
potser del Pla especial Devesa, perquè pensem que la presentació que es va fer en 
aquest Ajuntament farà uns mesos va ser del Pla especial Devesa; no varem veure 
potser l’altra presentació que era la continuïtat d’aquesta llera verda amb 
l’accessibilitat que li pertocaria. 
Un altre dels punts que ens preocupen d’aquest cartipàs municipal –jo no entraré en el 
tema dels pactes, no pactes, la partitocràcia o els interessos creats per diferents partits 
polítics o aquells interessos que dintre de pocs mesos anirem veient, no?, aquell 
«derrame» que anirà succeint des del Parlament, ja l’intuïm. No hi entrarem en 
aquesta baralla o picabaralla. Però el que sí que li diré, en l’àmbit i a l’Àrea de Serveis 
a les Persones, hem trobat en el punt 13 de tot el desglossat de l’Àrea de Serveis a les 
Persones el punt d’inclusió social. Ho hem comentat també amb el senyor Berloso, 
també ha donat una mà oberta a poder incorporar en un futur no gaire llunyà diferents 
punts; nosaltres pensem que per treballar per a la inclusió social hem de portar a 
terme també les polítiques de prevenció per no arribar al límit. És a dir, tenim 
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constància –o així passa– tot allò que ens va deixar el tema econòmic – 
desnonaments, etcètera–, arriben i prenem cartes en l’assumpte quan el tema ha 
arribat al límit, quan ja estem en el límit final. Si portéssim a terme polítiques de 
prevenció en aquest sentit, potser en la inclusió social podríem trobar polítiques per no 
arribar a l’exclusió social, caldria agafar a temps cada problema, tenir una taula 
permanent no només amb els regidors, sinó també amb diferents entitats.  
Nosaltres també defensàvem que en aquesta taula convidéssim –vostè ho deu 
recordar– la Sareb. No parlo de la Sareb de Madrid, el responsable de Catalunya, que 
també el tenim, poder-lo convidar a aquesta taula per analitzar cada problemàtica amb 
un temps suficient de reacció. És a dir, quan tenim famílies en el límit de l’exclusió 
social, on trobem que han anat diverses vegades a diferents centres cívics, han estat 
ateses per l’agent social que els pertoca i els donen el copet a l’esquena dient: «No hi 
podem fer res, veniu quan tingueu l’ordre de desnonament.»  
Entenem que l’Ajuntament no ha d’actuar d’aquesta manera; entenem que un 
ajuntament ha d’estar al costat de les persones per donar solucions als problemes 
reals que tenen, ha de treballar amb les polítiques de prevenció en aquest sentit.  
I estarem amatents per veure si des de l’Àrea del Servei a les Persones es possible en 
un futur –com he dit abans– no gaire llunyà incorporar aquesta taula de treball per 
arribar al problema havent pensat les solucions. 
Un altre dels temes que nosaltres creiem fonamental en aquest Ajuntament: com 
tractem les activitats. Es parla molt de la reactivació econòmica i comercial de la nostra 
ciutat, hem de tenir molta cura i hem de portar a terme una anàlisi exhaustiva dels 
epígrafs. És a dir, nosaltres tractem en aquest Ajuntament les activitats envers 
l’epígraf que utilitzen, sabent que moltes activitats de nova creació sovint no hi ha una 
tipificació quan es donen d’alta a hisenda i queden immerses en aquell calaix de sastre 
de moltes activitats –parlo en l’àmbit cultural, educatiu i altres–, on trobem que hi ha un 
tractament i greuge comparatiu envers els impostos directes i indirectes i segons 
quines taxes. És a dir, una persona que genera –i ho hem dit també en campanya 
moltes vegades– un cubell d’escombraries a la setmana el que no pot ser és que 
pagui el mateix del que en genera tres cada dia. Hauríem de tenir una curositat. Per 
què? Perquè també ajuda. Moltes vegades aquells impostos directes o indirectes 
veiem que són els que posen límits al futur i al manteniment i sostenibilitat d’aquestes 
activitats. És a dir, obrim l’activitat, quantes vegades veiem les persianes que s’obren i 
al cap de pocs mesos o el primer any tornen a estar tancades? Hem de tenir un 
tractament i acompanyar el nou emprenedor. 
També quan parlàvem de l’art i la cultura i altres àrees que poden ser 
complementàries, com el turisme, per reactivar econòmicament la nostra ciutat, el que 
també entenem és que hauríem de treballar en conjunt. Si treballem totes aquestes 
àrees acuradament, donarem l’oportunitat, per una banda, a emprenedors que vulguin 
apostar per la nostra ciutat. Dinamitzem el comerç, obrim persianes. Recordem que 
darrere de cada persiana hi ha un autònom, hi ha un lloc de treball, i aquells impostos 
directes i indirectes dels quals també l’arca municipal es nodreix en aquest 
Ajuntament. Tinguem cura, tinguem un bon tractament perquè aquestes activitats 
tinguin futur i puguin ser sostenibles. 
No m’estendré gaire més, però sí que volia dir el model de cartipàs: entenem que el 
que vostè ens presenta avui, i li anuncio el nostre vot en contra d’aquest cartipàs, és 
un cartipàs, senyor Puigdemont, de mínims per a una ciutat que demana màxims. És 
un cartipàs de mínims per a una ciutat que si parlem en clau de reactivació econòmica 
i en clau de l’àmbit social no ens demana màxims, ens demana el que ve després del 
màxim, perquè en molts de casos estem sobrepassats. Hem de treballar podent 
garantir que aquelles polítiques que portem a terme puguin ser reals, puguin ser 
aplicables i, una cosa que és fonamental, sostenibles en el temps. No advocarem mai 
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per aquelles polítiques que puguin ser puntuals i d’un any per l’altre veiem que 
desapareixen perquè no puguin ser sostenibles.  
Entenem que la responsabilitat de l’equip de govern i de tots els altres, des dels 
diferents partits polítics, ha de ser tenir la cura perquè totes aquelles polítiques que 
portem a terme i que aprovem també iniciatives en aquest plenari siguin sostenibles i 
tornin donar la il·lusió i la oportunitat a tants de gironins que la demanen. Moltes 
gràcies.  
 
El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora Sílvia Paneque, en nom del grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Sílvia Paneque: gràcies senyor alcalde. Només un 
apunt previ referent al Consell Econòmic i Social, perquè el nostre grup municipal ha 
estat un dels que ha dirigit aquest dubte, precisament, als serveis tècnics de la casa, 
als quals els vull agrair, malgrat la intensitat de treball d’aquests dies, la bona 
predisposició que han mostrat. Perquè realment ens va sobtar veure aquesta 
estructura en el cartipàs, quan nosaltres teníem la certesa que aquest organisme 
l’havíem enterrat, si em permet l’expressió, en diferents ocasions. I que, justament, el 
Partit dels Socialistes havia estat un gran defensor del seu manteniment. Per això ens 
va sobtar molt i varem dirigir aquesta consulta, a la qual se’ns va respondre que 
d’aquesta estructura, precisament, penjava el nou ens, cosa que ens va sobtar 
enormement.  
Volia agrair-li, alcalde, també la referència que ha fet a les formes i al bon to que han 
tingut les converses, perquè realment ha estat així. I de la mateixa manera, també li 
haig de dir que la resposta quant a la documentació i als temps no ha estat 
satisfactòria, almenys pel nostre grup municipal: la documentació relativa al cartipàs 
ens va arribar tard, varem haver d’esperar molt, no estava completa. I com ha fet 
esment el representant de la CUP, el que hem viscut aquest matí, quan hem creat i 
amortitzat un càrrec de confiança en menys de dues hores, ens ha semblat que no era 
la millor manera d’establir aquest diàleg fluid que de ben segur pensem que hi ha 
d’haver entre el Govern i els grups municipals de l’oposició. 
I avui escoltarem com es defensa, de ben segur, aquest cartipàs en termes de 
responsabilitat política i de no-bloqueig a l’acció de govern; nosaltres, en canvi, estem 
convençuts que el que fem avui és deixar una oportunitat, una gran oportunitat de tenir 
una proposta de cartipàs més transversal, amb una mirada més àmplia i ambiciosa per 
resoldre els reptes que tenim de futur i les transformacions que tenim plantejades com 
a ciutat. 
Avui pensem que deixem passar l’oportunitat de tenir un cartipàs que afronti aquests 
grans reptes de ciutat que podrien ser àmpliament compartits; no es tractava, i vostè 
ho sap, d’introduir línies programàtiques específiques del Partit dels Socialistes i ni 
eren excloents, com varem expressar des de bon principi, sinó que ens varem centrar 
a intentar aprofundir en allò que ens semblava que la gran majoria de regidors i 
regidores d’aquest Ple podien compartir.  
I, en concret, ho varem centrar en tres eixos: primer, en el reconeixement que Girona, 
com altres ciutats, pateix un atur excessiu i de llarga durada que ha provocat la 
desprotecció absoluta de l’entorn d’un 7 per cent de gironins i gironines, que estan 
patint en aquests moments necessitats tan bàsiques com la de l’alimentació, 
l’habitatge o la pobresa energètica. 
Un segon punt, en convenir, jo crec que una gran majoria, que seria oportú un gran 
acord a l’entorn d’estar al costat del comerç de proximitat i de qualitat, d’atreure 
inversions industrials i de la construcció d’un model turístic més sostenible i de qualitat. 
I, finalment, a apuntar en una direcció clara de noves formes de fer política des de la 
participació, des dels barris, des del control democràtic i la transparència. 
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Sobre el primer eix, en el moment actual, ara que els índexs, almenys els 
macroeconòmics, semblen més esperançadors que fa uns anys, pensem que hauria 
estat oportú i possible orientar les polítiques d’ocupació a favor del treball des dels 
recursos públics d’aquest Ajuntament. Aquest cartipàs, tal com li havíem demanat, no 
contempla la creació d’una regidoria exclusiva i dedicada a l’ocupació, amb un 
responsable polític únic dedicat a aquest objectiu, i que no només contribuiria a una 
dinamització econòmica de la nostra ciutat, sinó també a tenir una Girona més 
cohesionada i amb menys diferències entre les persones i els barris. 
Nosaltres, concretament, havíem demanat 2 milions d’euros del pressupost municipal, 
més enllà del cofinançament dels programes de la Generalitat, per crear llocs de 
treball directes per a persones que fa més de dos anys que estan a l’atur, que no 
reben cap mena de prestació ni d’ajut, per tal de dedicar-los a l’arranjament i 
manteniment dels nostres barris. És la solució definitiva? No, ni tan sols ens sembla la 
més desitjable, però en uns moments excepcionals, causats per aquests anys de crisi, 
pensàvem que aquesta era la millor manera d’ajudar aquestes persones a tornar al 
circuït laboral perquè tenen problemes greus. I a més, ateníem d’una manera més 
directa i rigorosa els nostres barris. 
No ens ha estat possible convèncer-lo, senyor alcalde, de la utilitat o necessitat 
d’aquesta mesura a favor de Girona, per tal de construir un ajuntament de tots i totes 
que escolti els ciutadans i els seus problemes a tots per igual. I d’aquesta manera 
poder construir una ciutat amb majúscules, justa, sense emergència habitacional i 
sense necessitats bàsiques. 
Sobre el segon eix, jo crec que tots varem concloure la necessitat d’aquests tres punts 
que els deia: comerç, atracció d’inversions industrials i construcció d’un model turístic 
desestacionalitzat. Crec que tots estàvem d’acord també que això s’havia de fer a 
través d’un pla estratègic o d’una estratègia global lligada a l’àrea urbana, perquè és 
obvi que en moltes d’aquestes qüestions s’ha de mantenir un diàleg amb l’àrea 
urbana, sempre amb el lideratge de la ciutat de Girona. I ens sorprèn que en aquest 
cartipàs no aparegui, per exemple, o almenys en l’última documentació que tenim, 
l’ens d’Àrea Metropolitana Estratègica del Gironès. Ens sembla que aquest seria l’ens 
idoni per tractar tots aquests temes, juntament amb altres de sostenibilitat, de manera 
que es poguessin adoptar polítiques d’àrea urbana amb el lideratge, com deia, de la 
ciutat de Girona. No fos que passés allò que varem advertir, que aquest ens només 
hagués servit per obrir la porta a la instal·lació de grans superfícies als afores de 
Girona. 
I sobre el tercer eix –i per nosaltres també molt important–, si volem disminuir la 
distància més que evident entre els ciutadans i ciutadanes i els seus representants 
polítics, per nosaltres és de vital importància que Girona tingui un ajuntament que 
avanci a fer més participativa la democràcia representativa, que sigui de mirada àmplia 
en lloc de concentrar el poder de decisió i que estableixi un funcionament transparent 
amb participació de l’oposició i amb un sistema que estableixi mesures sistemàtiques 
de control democràtic. 
Intentaré i insistiré a argumentar que aquest cartipàs és un pas enrere rotund, que no 
avança en una estructura de participació democràtica en els barris, que significa un 
retrocés en la descentralització del procés de presa de decisions i que persisteix a 
ignorar que el control democràtic és fonamental per tenir un funcionament més 
transparent i més participatiu. 
Com a l’última legislatura, han escollit governar en minoria amb deu regidors i 
supleixen les carències naturals que aquest fet comporta amb una estructura pesada i 
sobredimensionada de càrrecs de confiança. Fins ara teníem –s’ha esmentat– un 
equip de comunicació i màrqueting, càrrecs de confiança com cap de gabinet 
d’Alcaldia, Gerència i Coordinació de Programes. Però quines són les conseqüències 
directes per als ciutadans i ciutadanes de Girona d’aquesta decisió que vostè pren? 
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Primera, una de molt evident, el cost: havíem dit i mantenim que és una estructura 
excessiva, perquè suposa un cost excessiu al contribuent. Insistim que els salaris dels 
polítics i dels assessors, en un moment com l’actual especialment, haurien d’estar 
ajustats als sou mitjà dels gironins. 
Segona, perquè supleix la validesa del responsable polític per un assessor que no ha 
estat avalat per la ciutadania ni per un procés democràtic. 
I tercera –i pensem que això sí que hagués valgut la pena d’introduir com a condició 
d’Esquerra Republicana en aquest cartipàs–, perquè es prescindeix de concursos de 
mèrits i de solvència, que ens semblarien adequats per tenir els millors resultats 
ajustats als objectius fixats. 
Però el Govern no només ha escollit mantenir aquesta estructura, sinó que l’ha 
incrementat amb tres nous càrrecs de confiança –en creen cinc, però n’amortitzen 
dos–: coordinador de Sostenibilitat, que sincerament li ho dic, millor hauria estat que 
aquesta àrea, amb els reptes importants que té per davant, com la municipalització o 
el canvi de model de gestió de l’aigua, tingués una àrea pròpia en lloc d’estar delegada 
a hisenda; el coordinador de Promoció i Ocupació i el d’assessor jurídic. 
Insistim a dir que aquests llocs de treball són de caràcter tècnic, marcadament tècnic i 
que les persones que finalment estiguin designades esperem que responguin, 
precisament, a aquests criteris tècnics.  
No compartim una estructura que substitueix el responsable polític per una estructura 
feixuga i costosa de càrrecs designats segons l’arbitri o la lliure voluntat de l’equip de 
govern. 
Ens sembla també un error tenir tres persones de l’equip de govern que ocupen altres 
càrrecs al Parlament o a la Diputació de Girona. Ens sembla que tant per l’eficiència 
com pel compromís amb la proximitat de la gent, hauria estat un pas ben positiu 
comprometre’s tots a favor del principi d’un càrrec - un polític. Tant pel fet que Girona 
té entitat suficient com per l’allunyament del ciutadà de la política, ens sembla –i així 
ho ha fet el nostre grup municipal– que és important el compromís amb l’austeritat i la 
dedicació única a la ciutat. 
I no és casual que l’Àrea d’Alcaldia és la que es doti de més càrrecs de confiança de 
manera destacada, per sobre d’altres àrees que tenen serveis directament relacionats 
amb la ciutadania o amb els serveis públics: amb dos tinents d’alcaldia més –es passa 
de quatre a sis–, un regidor delegat més –d’un a dos–, i la creació de la figura de tres 
adjunts delegats a l’Alcaldia.           
A l’anterior legislatura o mandat, Alcaldia va assumir cultura. Nosaltres ja hem 
comentat moltes vegades que les consecucions en aquest apartat ens semblen 
insuficients, sobretot en la creació d’artistes locals, i que hauria estat positiu rectificar i 
crear una regidoria específica de cultura, tal com insistentment la portaveu d’Esquerra 
Republicana havia demanat durant tota la campanya electoral. 
La càtedra de Girona, que no n’hem tornat a saber res més; estava en l’anterior 
cartipàs i en aquest en la documentació que tenim no hi apareix.  
I la coordinació d’àrees: en aquest apartat, sincerament, alcalde, no entenem que 
l’Àrea d’Urbanisme, que exigeix d’un coneixement tècnic específic i d’una continuïtat 
institucional clara per prendre les transformacions i les decisions de futur i nuclears de 
la nostra ciutat, hagi tingut un canvi de titular tan sobtat i inesperat quan s’havien, 
precisament, pres decisions de calat en els últims dies i setmanes del mandat passat, 
com el Pla especial de les Pedreres, el McDonalds del Güell o la descatalogació del 
garatge Forné. Pensem que caldria i esperaríem una explicació pertinent clarificadora 
sobre aquest extrem. 
Per tant, la proposta de cartipàs no només centralitza aquesta presa de decisions en 
una gran àrea i en mans de l’Alcaldia, i en reforça una estructura que ja era pesada i 
feixuga, sinó que a més s’ha expulsat els grups municipals de l’oposició, a excepció 
d’Esquerra Republicana, de pràcticament el conjunt d’organismes i sobretot de les 
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empreses municipals. Aquesta és una decisió que pensem que no afavoreix l’exercici 
democràtic de l’oposició i ens sembla que hauria estat millor, tal com varem demanar 
nosaltres mateixos, presència de tota l’oposició a tots els organismes i sobretot a les 
empreses municipals.  
I aquí, senyora Roca, sí que li haig de dir una cosa: en el mandat passat vostès no 
tenien representació al Ple, malgrat això varen demanar participar en diferents meses i 
en diferents organismes municipals; el vot del Partit dels Socialistes de Catalunya va 
ser sempre favorable que vostès formessin part d’aquestes taules. El seu vot favorable 
avui a aquest cartipàs permet també que aquells grups que li varen donar suport en el 
seu moment siguem expulsats d’algunes d’aquestes empreses. Per tant, ens sembla 
una alta incoherència per part del seu grup polític. Nosaltres ho varem fer en bé del 
control democràtic i també d’escoltar les diferents veus que poden conformar les 
diferents forces polítiques, i no entenem que avui amb el seu vot favorable permeti 
aquesta situació. 
A l’anterior legislatura, pensem que no hi va haver un rumb clar de ciutat –ja acabo, 
alcalde, ja li veig la mirada–, ni consecucions de fons, fet que va traspuar en un seguit 
de pactes bilaterals, puntuals amb diferents grups del consistori. I nosaltres ja li varem 
voler expressar molt clarament des de la primera reunió, el nostre grup municipal no 
està disposat a cometre errors pretèrits: no firmarem pactes puntuals per ser a una 
empresa concreta o per aparèixer com un partit pretesament responsable a la premsa, 
ni per tenir un caràcter protocol·lari de tinent d’alcalde ni de res. Ens sembla que 
faríem un mal servei a la ciutat. 
Compartim les prioritats de Girona i estenem la mà a acords ambiciosos que tinguin el 
recolzament de la gran majoria dels partits al Govern i a l’oposició, però no sotmetrem  
Girona a decisions puntuals sense propòsits de ciutat importants per als gironins i per 
a les gironines. 
El Grup d’Esquerra Republicana ha escollit facilitar un cartipàs que centralitza el 
poder, que no afronta els reptes majúsculs de Girona i també, pel que hem conegut a 
través de la premsa, sabem que ho fa a canvi de bonificacions en algunes targetes de 
bus, que si no ho recordo malament, va ser un compromís del mateix alcalde 
Puigdemont, en concret, ho varem veure publicat l’11 de maig del 2015. També a 
canvi d’un pla de xoc per a la Devesa, però el cert és que aquest era un extrem en el 
qual en el debat de la Devesa tots els grups municipals varem estar d’acord en aquest 
aspecte. Per tant, no entenem si és que la presència d’Esquerra l’obliga a vostè a 
complir promeses electorals pròpies o no entenem ben bé exactament a canvi de què, 
aquest vot favorable. 
Sobre les beques Kreas, és lloable, i nosaltres mateixos ho havíem demanat en el 
mandat anterior, però en realitat està renunciant a la Regidoria de Cultura per unes 
beques que suposen el 0,05 per cent del pressupost total. Per tant, més enllà que hi 
puguem estar d’acord, no ens sembla una gran consecució per donar un vot favorable. 
Per tant, insistim que hauria estat positiu que hi hagués sumat una mirada transversal 
d’esquerres compromesa amb l’ocupació, compromesa amb la participació –no veiem 
tampoc creació de consells de barri, que la seva formació, senyora Roca, va proposar 
en campanya electoral–, compromesa amb la cultura, com la regidoria tan demanada 
per tots els grups de l’oposició i els agents culturals de la ciutat, compromesa amb la 
transparència i el control democràtic, compromesa amb els barris, i hagués exigit, per 
exemple, la construcció del pont del Dimoni, que també va ser un compromís bastant 
generalitzat de tots els grups polítics. 
És per tots aquests motius, perquè entenem que no s’atén els objectius prioritaris de la 
nostra ciutat, que el nostre vot serà contrari a l’aprovació d’aquest cartipàs. 
 
El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora Laia Pèlach i Saget, en nom del grup 
municipal CUP-Crida per Girona.  
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Fa ús de la paraula la senyora Laia Pèlach: moltes gràcies senyor alcalde. Ja li dic 
d’entrada, perquè som així de transparents, que votarem contràriament aquest 
cartipàs. I, d’entrada, perquè el Grup de Convergència i Unió no ha mostrat cap interès 
en les nostres propostes, perquè ha començat parlant de fluïdesa de les converses, 
però evidentment aquest no ha estat el nostre cas. De fet, fins i tot avui, amb aquesta 
sorpresa d’última hora, estem una mica sorpresos fins al punt d’arribar que 
pràcticament no sabem què estem votant. Bé, espero això, que aquestes converses 
que ha tingut amb altres grups, tingui en compte d’ara endavant que nosaltres 
representem tota la ciutadania, però són cinc mil «i pico» de persones les que ens van 
votar. I, per tant, esperem que rectifiqui en aquesta línia i que tingui en compte que 
som una força important en aquest plenari. 
Més enllà d’això, tampoc estem d’acord amb el cartipàs en si, perquè no respon a les 
propostes que nosaltres sí que li varem fer arribar en el seu moment, tal com ens 
havia demanat. I és un cartipàs que creiem que és de continuïtat, que és un cartipàs 
de mínims i que pràcticament no modifica en excés el que ja hi havia i, en qualsevol 
cas, quan el modifica, és a pitjor. 
Per tant, la CUP - Crida per Girona proposava la creació de diverses regidories 
específiques, hi havia la de cultura, evidentment, però també la d’igualtat, gent gran, 
participació, solidaritat i cooperació, treball, habitatge. Són àmbits que per nosaltres 
són molt rellevants, són molt importants i, per tant, crèiem que mereixien la creació de 
regidories específiques. No és el cas. 
I permeti’m que faci èmfasi en el cas de la regidoria de cultura, perquè, com ja s’ha 
comentat, precisament ens sorprèn en certa manera que Esquerra Republicana - MES 
hagi donat suport a aquest cartipàs quan no incloïa aquesta regidoria de cultura, que 
insistentment, durant la campanya, van fer tant d’èmfasi que havia de ser-hi. I no tan 
sols això, que a més a més creiem que la no-existència d’aquesta regidoria o el fet que 
vostè, sent alcalde, assumeixi aquesta àrea, comporta greuges –encara que vostè 
s’enfadi quan ho diguem– i n’hi han exemples, d’això. Hi han exemples com que tenim 
avui aquí una guia sobre cultura a la qual ha caigut una activitat lligada al cinema i que 
ha caigut precisament perquè no hi va haver algú que s’hagués dedicat a «mediar» 
entre les persones que volien tirar aquesta activitat endavant i no es va fer la feina que 
s’havia de fer perquè aquesta activitat tirés endavant. Per tant, són exemples de com 
és d’important que sí que existeixi una regidoria específica de cultura. 
La CUP - Crida per Girona també aposta per la representativitat i la proporcionalitat 
dels grups municipals en entitats, institucions i organismes. I, precisament, tampoc ens 
agrada gens veure que precisament, en aquest cartipàs, cauen representacions de 
grups de l’oposició en diferents organismes, entitats, institucions, empreses públiques. 
Ens sorprèn, diguéssim, veure que s’ha optat per assegurar-se la representació pròpia 
en aquestes societats i fundacions, com pot ser Trargisa, Vivendes de Girona, 
Sermunegi, Transports Municipals del Gironès i, al mateix temps, vetar-hi la 
representació dels altres grups municipals. Creiem que això és un flac favor a la 
democràcia i al joc democràtic, al control democràtic a l’organisme municipal. 
També ens ha sorprès una mica aquesta última hora de veure com s’incloïa altra 
vegada en el cartipàs la figura del cap de l’oposició i més tenint en compte la 
configuració actual del plenari. Ja hi varem estar en contra fa quatre anys, però, amb 
la configuració actual del plenari, mantenir una figura com la del cap de l’oposició 
quasi diria que fa riure. A més a més, hi han noves atribucions que responien al Ple i 
cada vegada més es passen atribucions a la Junta de Govern Local; una cosa que, en 
definitiva, el que fa també és reduir aquesta capacitat de control democràtic i, per tant, 
rebaixa les exigències democràtiques. 
Això pel que fa a nivell de contingut, però a nivell podríem dir més econòmic, la nostra 
proposta, la de CUP - Crida per Girona, passava per una rebaixa de les retribucions 
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als grups, regidors, regidores, tant els del Govern com els de l’oposició, i també 
l’eliminació de personal eventual lligat a l’estructura administrativa municipal, inclòs el 
gerent. Evidentment no hi ha aquesta rebaixa i es manté la lògica de mantenir 
econòmicament els partits polítics des de l’Administració. No hi podem estar a favor. 
Els imports dels grups polítics es mantenen, es mantenen els dos assessors per grup; 
ens preguntem si també això té a veure, per exemple, amb una necessitat de repartir 
aquells grups polítics que formen coalicions, si és una qüestió de jocs de poders 
també, de repartiment entre els partits polítics que formen la coalició. Hi ha també un 
manteniment de les indemnitzacions que cobren els regidors i regidores, augmenta de 
dos a tres el nombre dedicacions exclusives i continua la festa dels càrrecs de 
confiança. Ja fa quatre anys es van crear una sèrie de càrrecs de confiança que no 
existien, entre ells, un gerent que ja hem dit sobradament que cobra ni més ni menys 
que 72.000 euros l’any. A més del cap de gabinet d’Alcaldia, entenem que ara hi 
sumem sis coordinadors adscrits a diverses àrees i un assessor jurídic. 
Ens sembla realment sorprenent un coordinador de programes adscrit a una àrea, i 
cinc específics d’àrees. No ho sé, diguin-me si m’equivoco, perquè amb el ball de 
documents finals, la veritat que ja anem una mica perduts per aquí, però jo diria que 
ho he comptat bé. És un coordinador de programes que es manté i cinc que se’n creen 
de nous, a més a més de l’assessor jurídic. En qualsevol cas, siguin cinc o sis, ens 
sembla evidentment un excés de càrrecs de confiança que no ho acabem d’entendre a 
quina lògica respon. 
En aquest sentit, voldria fer èmfasi perquè ens sembla inadmissible que, a més a més, 
això passi, aquest sobrecarregament econòmic que suposa això a la institució, en un 
context d’atur elevat, de precarietat laboral, de destrucció de drets laborals i socials en 
un context en el qual la classe treballadora ho està passant malament, però la classe 
treballadora ha de continuar pagant els seus impostos per cobrir tot aquest dispendi 
d’un ajuntament com el de Girona. En un context en el qual esperàvem d’un govern 
com el seu que donés exemple i es posés al costat de la ciutadania apostant per reduir 
aquest sobrecarregament econòmic que suposa tot això i fent un sacrifici, fins a cert 
punt podríem dir-ho, en comptes d’intentar mantenir la seva situació privilegiada, que 
podríem dir-ho si mira al seu voltant. 
Tot plegat també ens fa pensar si aquest segon mandat és una mica com el segon 
mandat d’un expresident de l’Estat espanyol en el qual, després d’un primer mandat 
amb certa contenció, es va adonar i va començar a aplicar la mà dura. Ens preguntem 
si anirà en aquesta línia també. I això ho dic també per les darreres mesures que hi 
han hagut, com el tema de les bicicletes o el tema dels bars, que últimament han 
començat a sortir mesures i ens preguntem si en aquest segon mandat també anirà en 
aquesta línia d’endurir una sèrie de conductes que en el primer mandat potser havien 
quedat una mica contingudes. 
I voldria dir que ens sorprèn, de tot això, el paper que ha tingut Esquerra Republicana, 
en tota aquesta configuració del cartipàs, i la facilitat i la rapidesa amb la qual ha 
esdevingut un company de ball fidel a Convergència i Unió. També em pregunto si 
això té a veure amb el fet que el senyor Duran hagi tret el cap per aquí i sigui alguna 
mena d’assaig per un possible futur govern de set més quatre o no ho sé. Ens podrien 
explicar també, en aquesta línia, si preveuen alguns canvis en aquesta línia. 
I deia que voldria que ens sorprengués, però la veritat és que tot plegat no fa més que 
confirmar un model continuista d’uns i d’altres que nosaltres, en campanya ja varem 
advertir i ens sap greu que tan aviat es faci evident, perquè creiem que la configuració 
del Ple hagués permès altres dinàmiques que amb aquest posicionament creiem que 
es perd una mica aquesta possibilitat o, com a mínim, marca una tendència molt 
diferent que en aquesta línia. 
En qualsevol cas, tot plegat ens confirma la necessitat de liderar una alternativa real 
de transformació. Per això volem dir des de CUP - Crida per Girona que estem 



 

 
 

33

disposats a liderar aquesta oposició i a fer-ho de forma constructiva però contundent. 
Per això espero que en futures negociacions ens tingui en compte i per això votarem 
no avui i ho farem sempre que calgui, però també seguirem insistint en les nostres 
propostes, com és el cas del Codi ètic, que tampoc s’ha volgut incloure en aquest 
cartipàs i creiem que són propostes clau per millorar la qualitat democràtica del nostre 
Ajuntament. Moltes gràcies. 
 
El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Roca i Perich, en nom del 
grup municipal d’Esquerra Republicana – MES. 
 
Fa ús de la paraula la senyora M. Mercè Roca: moltes gràcies senyor alcalde. M’han 
esmentat tantes ganes que aquest moment no arribava mai. Bé, jo formularé unes 
preguntes de les quals vostès saben perfectament les respostes. De fet, les preguntes 
les faig per explicar als ciutadans el nostre posicionament. 
Abans, però, dir que aquest cartipàs no és el nostre, el Grup d’Esquerra Republicana - 
MES hagués organitzat l’Ajuntament d’una altra manera, però el nostre grup no som al 
Govern de la ciutat i no hem intervingut per res en l’elaboració del cartipàs, ni se’ns ha 
demanat consell tampoc. El grup que té majoria l’ha organitzat com ha pensat que era 
millor, només faltaria, és el que faríem tots. Nosaltres hi insistim: volem una regidoria 
de cultura. L’altre dia l’alcalde ens deia que estava convençut de les bondats 
d’aquesta fórmula, que la cultura depèn d’Alcaldia; nosaltres no les veiem, aquestes 
virtuts, i voldríem un regidor o una regidora dedicada només a la cultura full time. 
També pensem que el Museu d’Història de Girona necessita una direcció a jornada 
completa i no haver-la de compartir amb el Museu dels Jueus, tot i que ens consta que 
la persona que ho porta ho fa fantàsticament bé. I tampoc no ens agrada que 
s’amortitzi, és a dir, que desaparegui de la plantilla la direcció del Centre Cultural de la 
Mercè, perquè, qui la dirigeix, doncs? Cultura a part, si el cartipàs fos el nostre, la 
figura del gerent, que ja està creada, es cobriria per un concurs públic. 
Tampoc no ens fa il·lusió que s’hagin incrementat els càrrecs de confiança, cinc més. I 
tenim els nostres dubtes de si concretament calen els dos nous càrrecs que aniran a 
Sostenibilitat i a Promoció, que són dues àrees que tenen ja precisament cap d’àrea. 
Pensem que hi ha personal a la casa molt ben preparat que podria fer aquestes 
funcions. 
I, encara, el Ple perd atribucions en benefici de la Junta de Govern, a qui delega unes 
atribucions que abans tenia el Ple, és a dir, una miqueta menys de transparència, 
perquè hi haurà menys debat de tots els grups polítics al Ple. 
Arribat fins aquí, podríem fer dues coses: votar que no i fer que el cartipàs no 
s’aprovés avui, o bé votar que sí –un sí tan crític com vulgueu– i arrencar uns acords 
interessants per a la ciutat. Ens hem decantat per aquesta última opció i també 
perquè, sense cartipàs, no hi ha govern i la ciutat es paralitza, i nosaltres no som aquí 
per paralitzar res, al contrari, nosaltres som responsables que la ciutat funcioni. 
I vaig a les preguntes que deia al començament. La primera que faig és als grups que 
han demanat tots tan insistentment això de la regidoria de cultura, que es refés el 
cartipàs perquè hi hagi una regidoria de cultura. La pregunta és: han aconseguit la 
regidoria de cultura? I la resposta és no. 
La segona pregunta és: ara, avui, a la pràctica, a la vida quotidiana, els “nos” dels 
grups han servit d’alguna cosa a la gent del carrer, a la gent normal i corrent que és al 
carrer? N’han tret algun benefici dels vostres “nos”? La resposta és que no, cap 
benefici. 
I la tercera pregunta és: del sí del meu grup, d’Esquerra - MES, i de l’esforç que hem 
fet de no quedar-nos en la queixa còmoda i de ser capaços de transcendir allò que no 
ens agrada i que ja he explicat, repetir que el de l’equip de govern no és el nostre 
model de ciutat, aquest sí crític, ho pregunto, els ciutadans n’han tret alguna cosa? I la 
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resposta és sí. La senyora Paneque, que ha parlat abans de mi, ja ha explicat les tres 
millores que nosaltres hem aconseguit, però les torno a repetir. Tres millores, 
concretament, de les quals n’estem satisfets. 
La primera té a veure amb la Devesa, aquí tothom es plany molt que no hi ha ningú, 
doncs potser amb aquest pla de xoc que nosaltres hem demanat la gent hi anirà més, 
mentre esperem el pla aquest tan gran de la Devesa. Doncs, mira, entre 100 i 150.000 
euros per al pla de xoc de la Devesa, que també demanaven en campanya, un pla de 
xoc que farà que la Devesa estigui més il·luminada, per tant, serà més segura, serà 
més digna, el paviment arreglat i el mobiliari esportiu en plena forma. 
En segon lloc, avantatges per als creadors, perquè nosaltres apostem per una cultura 
de base, perquè la gent pugui crear cultura i rebre cultura des de totes les edats i des 
de tots els barris. La nostra millora aconseguida és que les beques Kreas, els ajuts a 
la creació artística doblin la seva dotació de 50 a 100.000 euros per als creadors, que 
normalment tenen molt pocs diners; això és importantíssim. I, a més a més, una cosa 
que demanaven és que amb la complicitat dels ajuntaments de l’àrea metropolitana 
se’n podran beneficiar la gent dels pobles del costat. 
La tercera millora té a veure amb la crisi i amb els diners de butxaca que tenen les 
persones. Hem aconseguit bonificacions importants en els bitllets d’autobús, que 
fomentaran també l’ús del transport públic. D’una banda, tot el jovent de divuit a vint-i-
cinc anys de Girona ja estudiïn, ja treballin, estiguin a l’atur o ja no estiguin a l’atur, 
tinguin els mateixos avantatges dels estudiants de la UdG d’aquesta franja d’edat. I, de 
l’altra, gràcies a la nostra negociació, moltes persones de més de seixanta-cinc anys 
tindran les mateixes bonificacions que les majors de setanta. Tres acords, tres 
mesures concretes, immediates, possibles, que faran de Girona una ciutat més 
inclusiva. 
I per acabar, aquest nostre acord, com ha dit l’alcalde, és puntual i com que volem fer 
una oposició constructiva seguirem parlant amb el Govern sempre que faci falta per al 
bé de la ciutat. Tornem a dir que per als grans temes de ciutat buscarem grans acords, 
ara per ara, per nosaltres els grans temes són pobresa i ocupació. Gràcies. 
 
Intervé el senyor alcalde: si em permeten una mica de resposta global a tothom, per 
bé que hi ha alguns temes que ja els remetré al que és l’explicació del pla de mandat, 
quan vostès demanin les explicacions sobre el pla de mandat, perquè crec que són 
més de pla de mandat que no pas de cartipàs. Intentaré fer una resposta, en alguns 
punts serà redundant, però espero poder respondre tothom. 
Senyora Veray, la sensació de desgovern la pot tenir vostè, el que li puc garantir –i 
vostè ho pot comprovar– és que la ciutat ha funcionat en tots els seus àmbits que ha 
de funcionar. Li podria posar moltes proves, no m’allargaré, però quan vulgui la 
convido a mirar-ho perquè vostè podrà comprovar com perfectament la ciutat no s’ha 
aturat. 
Em retreu que hi hagi una continuïtat. És que som els mateixos que governàvem, les 
polítiques hem dit que necessitaven un parell de mandats, nosaltres ens vam 
comprometre i ho vam explicar als ciutadans. Per tant, és normal que hi hagi dosis de 
continuïtat importants en el plantejament, no ho negaré, però jo no ho veig com una 
crítica, sinó que ho veig com un exercici de coherència. No és cert que jo hagi dit que 
l’únic..., vostè ho ha dit literalment i ho he apuntat, que l’únic amb qui vull arribar a 
pactes d’estabilitat és amb Esquerra. Jo he dit que vull arribar a pactes d’estabilitat i 
probablement de manera preferent, sí. La paraula «únic» no l’ha sentit de mi i no la pot 
haver sentit de mi i, en tot cas, em remeto a l’acta, perquè jo no l’he dita. 
Sobre la regidoria de cultura i turisme, m’ha sorprès que vostè se sorprengui. Jo 
recordo haver dit en campanya electoral explícitament el plantejament que anava a fer 
en matèria de turisme, ben nítidament, ben transparentment, i els ciutadans han opinat 
sobre això. M’ha sorprès que tots els grups retreguin a Esquerra Republicana que no 
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hagi fet el seu, és que no ha guanyat les eleccions, Esquerra, les ha guanyat 
Convergència i Unió. I, és clar, és normal que el cartipàs el faci l’equip de govern i 
segurament Esquerra Republicana governant hauria fet un cartipàs, com ha dit la 
senyora Roca, completament diferent o molt diferent del que plantegem. Per tant, no li 
retreguin que, no estant en el Govern, doni suport a un cartipàs que el fa un grup que 
sí que ha guanyat les eleccions i, a més a més, ha estat molt transparent i molt clar 
sobre com pensava organitzar-se. 
Sobre el Consell Econòmic, queda claríssim, jo crec que la senyora Paneque la 
resposta ja la té, és que el Consell Econòmic i Social és el plenari de l’Agència de 
Promoció Econòmica i hi està representat tothom, per tant, final de la discussió. I la 
representació dels grups està absolutament garantida a tots aquells òrgans que 
estatutàriament hi han de ser i proporcionalment a la seva representativitat, no se n’ha 
exclòs ningú, no s’ha expulsat ningú, només que hi ha hagut un cert ball pel que fa als 
càrrecs de lliure designació, els ho aclareixo, del següent: dels que s’han nomenat 
formalment de més, són tres, no cinc, però, d’aquests, un ja hi era amb una altra 
denominació, que era el tema del Comissionat per la Ciutat del Teatre. I, per tant, si 
anéssim a agafar exactament quan és el creixement, estem parlant de dos. 
Ara, deixi’m dir-li, i serveixi per a tots els grups, que el gruix important de càrrecs de 
confiança que té aquest Ajuntament és el que està a disposició de tots vostès, els 
grups municipals, en tenen dotze. I és clar que poder pengen d’Alcaldia, segurament 
sí, però és que són seus i els nomenen vostès i un grup que té deu regidors té els 
mateixos que un grup que en té quatre. I en el mandat passat hi havia grups que han 
tingut més assessors que regidors i no és obligatori agafar assessors, s’hi pot 
renunciar perfectament. Però que quedi clar a tothom que el nombre principal de 
càrrecs de lliure designació que hi ha en aquest Ajuntament és el que designen els 
grups municipals, no l’Alcaldia. I justament mirin-s’ho bé, perquè veuran que els 
números els sortiran. 
El senyor Castel parlava també del tema de cultura i de turisme, diu «han de ser 
motors de...», és que ja ho han començat a estar, motors de reactivació. Però 
permeti’m que m’expressi amb una certa estupefacció quan diu que per donar més 
força..., perquè vostè ha dit: «Per donar més força a això, no han d’estar a Alcaldia.» 
Caram, jo sé que probablement vostè té un concepte de l’Alcaldia diferent del meu, 
però si alguna àrea és forta en un ajuntament és la d’Alcaldia. A vegades hi ha gent 
que li retreu que ho sigui per massa, però justament dir que per reforçar unes 
polítiques no han d’estar penjant de l’àrea més forta, l’argument francament s’aguanta 
poc. 
Sobre el tema de serveis a les persones i les activitats, igual que altres regidors n’han 
parlat, jo els remetré al Pla de mandat, perquè allà es reflectiran moltes de les coses 
que a vostès els preocupen, que no són merament de cartipàs. Jo els he volgut 
anunciar per explicitar quin encàrrec havia fet jo als responsables, perquè tinguessin 
una mica idea de l’orientació que li volíem donar a les àrees, però no per entrar al 
detall. 
La senyora Sílvia Paneque em retreia que havíem deixat passar una oportunitat i que 
no hi havia hagut transversalitat. Jo li dic exactament el contrari, però és evident, no 
ens posarem d’acord. Però sí que li voldria aclarir que aquest és un acord de cartipàs, 
no és encara un acord d’estabilitat. I vostès ens proposaven i li reconec, que crec que 
aquí podríem trobar entre tots punts de trobada, però ens proposaven coses que 
formen part més d’un acord d’estabilitat que no d’un acord de cartipàs. 
Sobre noves formes de fer política, vostè ha estat testimoni en aquests quatre anys 
passats del que hem impulsat i d’on veníem, no li vull dir res més que això, amb 
participació de barris, retransmissió de plens per internet, amb accés del ciutadà a la 
informació a través dels portals webs i de les xarxes socials, en devolution cap a les 
entitats i en apoderament d’entitats que tenen, algunes, responsabilitat directa en 
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gestió d’equipaments públics, en alguns casos. Vostè n’ha estat testimoni d’això, no 
pot negar l’evidència que hem fet un creixement molt gran en aquest sentit. Ara, també 
li he dit sempre –sempre– que amb això no en fem prou, que hem d’anar continuant en 
aquesta senda i jo m’alegraré moltíssim que puguem coincidir en aquest treball. 
Regidoria d’ocupació exclusiva, és que ja ho és, de fet, ocupació i promoció 
econòmica van de la mà. No puc entendre creació d’ocupació només a partir de donar 
feina amb pressupost públic per a feines públiques. Justament qui genera, i aquí 
discreparem, però qui té capacitat per absorbir la bossa de desocupats que hi ha a la 
ciutat de Girona són els sectors econòmics, que els hem d’ajudar que carburin millor 
perquè generin més riquesa i capacitat de contractació, com, de fet, ja està passant en 
els darrers mesos a la ciutat de Girona. 
L’àrea metropolitana, una referència explícita, ja hi són representats els ajuntaments 
dels municipis de l’àrea urbana de Girona i l’àrea urbana de Figueres en la taula en 
què hem de decidir tot el tema industrial. I l’ens que hem de crear es crearà en el seu 
moment i en designarem els representants, però és evident que hem començat a 
caminar amb els ajuntaments del nostre entorn. Jo li he enviat una carta a l’alcalde de 
Salt, a part d’altres alcaldes, ja demanant-li una reunió perquè tenim temes de 
mobilitat, temes de trama urbana, també, però no només, que ens afecten i que hem 
d’anar junts, temes de cultura, el tema de la gestió de la sèquia Monar, tenim una 
agenda, i que m’agradarà posar-m’hi a treballar el més aviat possible amb ell. 
No he entès el que em deia quan ha fet esment del garatge Forner, del McDonald’s, 
de les Pedreres, no li he acabat d’entendre si m’ho deia com un retret o si m’ho deia 
com un elogi, no he entès si li agrada que féssim McDonald’s o no li agradava, no ho 
entès. Però, en tot cas, hi insisteixo, els temes de contingut de govern jo em remeto al 
que serà el Pla de mandat, perquè allà podrem mantenir un debat sobre cadascuna de 
les qüestions que pensem emprendre. 
Sobre el tema dels assessors, els càrrecs de confiança, jo els donaré unes dades que 
potser els sorprendran, però, creguin-me, les poden contrastar totes. L’Ajuntament de 
Girona podria tenir, segons la llei, fins a quinze regidors amb dedicació exclusiva, en té 
tres. Tres és menys que quinze, no? Estem per sota, molt per sota. L’Ajuntament de 
Girona, segons la llei, que és una llei restrictiva, podria retribuir als regidors amb 
dedicació exclusiva, per la categoria de l’Ajuntament, pel nombre d’habitants i pel 
pressupost, 75.000 euros l’any, i els retribueix amb 48.700 euros. És menys, bastant 
menys. L’Ajuntament de Girona podria tenir fins a vint-i-cinc càrrecs de confiança i en 
té menys, i ja li he dit que dotze d’aquests seran dels grups municipals. Per tant, estem 
lluny del que una llei lògicament restrictiva fixa per a ajuntaments d’aquesta categoria. 
I no entro a detallar les retribucions que hi ha a la resta també, perquè estan per sota 
de qualsevol Ajuntament d’aquesta dimensió. 
Per tant, es pot intentar fer la demagògia que es vulgui sobre això, però siguem 
seriosos, tinguin present que no és un mèrit d’aquest Govern, ni de l’anterior, els 
governs anteriors també van deixar-ho així, s’ha caracteritzat, aquest Ajuntament, i ho 
hem dit sempre, per tenir unes retribucions molt ajustades. I no se n’ha fet causa, 
perquè justament la gent sap, els que han governat en el passat, els que governem 
ara, els que governaran en un futur, quina és la càrrega de treball que hi ha en aquest 
Ajuntament, i que els responsables els serveixen, aquesta càrrega de treball, amb 
honestedat i dedicació. I això val per a tothom que s’ha dedicat a aquesta ciutat, no 
faig distincions. 
I amb aquests indicadors que els dono, entenc arguments polítics sobre la necessitat 
que algú digui que hi ha d’haver més tècnics i menys polítics, hi ha gent que diu això, 
hi ha gent que ho diu al revés, molts més polítics i cap tècnic, i paguem molt millor els 
polítics del que els paguem ara. És un debat obert, però ara que tenim una pauta, que 
és una llei, diguem-ne, restrictiva, que ens fixa uns criteris, ens adonem que la ciutat 
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de Girona està per sota en tots els indicadors. Crec que és una dada que val la pena 
també que els ciutadans la coneguin. 
I finalment, només un últim apunt, vostè deia que els hem expulsat. No és veritat, no 
els hem expulsat d’enlloc, el que hem fet ha estat en organismes on tradicionalment i 
mentre va governar el seu partit mai es va donar entrada a l’oposició, malgrat les 
peticions reiterades, des del mandat passat i en aquest s’hi dóna entrada a grups que 
no estan al Govern. A la resta d’entitats on hi tenen dret tots els grups, digui’m una 
sola entitat on hi tinguin dret a ser-hi que no hi siguin. Hi són a totes. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista, no només res a dir, sinó molt orgullosos i agraïts que un grup 
de l’oposició vulgui formar-ne part. 
I sobre els resultats del mandat, de les polítiques que hem fet, de si cultura està ben 
situada a Alcaldia, sobre si el gerent ha treballat o no ha treballat, jo em remeto als 
resultats. És evident que no estarem d’acord sobre el balanç del mandat, vostè 
pensarà que aquest ha estat un mandat perdut; jo crec que ha estat al revés, un 
mandat de reactivació. I sap què passa? Que no és que jo no li doni la raó a vostè, és 
que els ciutadans no li han donat a vostè, no li han donat clarament la raó a vostè. 
De manera que, ara que comencem el mandat, seria bo que tots ens ressituéssim una 
mica allà on els ciutadans han dit que havíem d’estar. I és veritat, la senyora Laia 
Pèlach té raó amb una cosa, potser no ens hem esforçat prou per arribar a acords 
amb vostès. I fa bé de recordar-nos que vostès són la tercera força política d’aquest 
Ajuntament, és veritat, i que vostès tenen una representació que nosaltres li hem de 
donar la consideració. I, per tant, hem de fer més esforços, perquè amb vostès crec 
que costa una mica més d’arribar a acords que amb l’altra resta de partits polítics amb 
qui ens hem relacionat aquests darrers quatre anys, però que hem de fer un esforç. I 
per la meva banda m’hi comprometo. Jo el demano també a vostès, que en allò que 
vostès saben que podem coincidir, que de fet ja hauríem pogut coincidir en el passat, 
que no es deixin endur per cap por estètica de pactar amb Convergència, no s’hi 
deixin arrossegar. Perquè en els retrets que fan molts dels grups, per exemple, el 
pacte que fan amb Esquerra Republicana, crec que ho fan perquè han pactat amb 
Convergència, crec. Perquè hi ha alguna cosa que fa pensar que pactar amb nosaltres 
és pitjor que pactar amb el seu grup o amb el PSC o amb un altre, i hi ha una 
legitimitat absoluta perquè un altre grup pacti amb nosaltres. Si vostès superen una 
mica aquest prejudici, i jo els convido a superar-lo, per tant, reconeguin també que 
representem gairebé dotze mil gironins i deu regidors, per tant, el mateix que vostè em 
demana mi –i té raó de demanar-m’ho, i li demano excuses si no hem estat prou alerta 
en aquest tema–, que també ens reconegui aquesta representativitat. I, per tant, si 
aquí hi ha possibilitat d’entesa, nosaltres l’explorarem perquè sé i li vaig dir que hi ha 
punts en el seu programa que crec que estem més a prop de l’entesa que no del 
desencontre. Per tant, si en aquests punts, potser a la resta no, però en aquells que 
podem arribar a acords, jo ja m’hi esforçaré per intentar convèncer-los. 
Una qüestió de detall sobre les noves atribucions a la Junta de Govern Local. Aquesta 
ha sigut una adaptació legal, perquè de fet era, diguem-ne, poc regular que estigués 
en el Ple, tanmateix s’ha fet per una raó evident i, en tot cas, la Junta de Govern Local 
és transparent en la seva convocatòria i en les seves decisions, per tant, el control es 
pot fer exactament igual. S’ha fet perquè hi ha qüestions que són de gestió, de 
tramitació, que si hem d’esperar Ple a Ple, s’encallen, no és res més que per això. I 
vostès podran seguir fil per randa aquelles decisions, perquè, a més a més, els 
Serveis Jurídics així també ens ho han recomanat, que s’han confiat a la Junta de 
Govern Local, però que ho podria fer l’alcalde, legalment podrien ser atribucions que 
l’alcalde se les podria quedar per ell i dir «miri, doncs...» Jo no he volgut perquè crec 
que hi ha d’haver possibilitat que la gent –els grups– puguin fer un treball de 
fiscalització d’aquestes decisions. No ho hem fet en ares d’ocultar res, al contrari, però 
sí que ho hem fet en ares d’agilitat, perquè la Junta de Govern Local es reuneix cada 
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setmana i, a vegades, per desencallar una tramitació administrativa d’un projecte que 
no té res de polític, per entendre’ns, sinó que té a veure amb el funcionament de la 
ciutat, ens convé fer-ho d’aquesta manera. Però, en qualsevol cas, la idea inicial de 
ressituar-ho va ser la conversa amb els serveis jurídics: «–Hi ha una cosa que no 
estem fent bé. –És això. –Doncs, situem-ho.» però, hi insisteixo, en lloc de quedar-s’ho 
l’Alcaldia, ho he passat a la Junta de Govern Local perquè vostès en puguin fer el 
seguiment i demano les explicacions que calguin per a cadascun dels temes que 
s’aprovaran. 
Bé, crec que vostè m’ha comparat amb l’Aznar, si no ho entès malament. Crec que hi 
ha alguna diferència, però, si no la veu, li respecto aquesta apreciació. Però, a veure, 
portem poques setmanes d’aquest mandat i, per tant, per treure aquesta conclusió tan 
agosarada vostè s’ha precipitat una mica, perquè, a més a més, ha tirat de mà de dos 
temes que vénen de l’anterior mandat. Les bicicletes, no s’ha fet una normativa nova, 
no s’ha fet, és més, vostès han donat crèdit i ho han escampat per la xarxes una cosa 
rotundament falsa i és que decidíem prohibir la circulació de bicicletes al Barri Vell, 
cosa que és falsa. No, és molt fàcil comprovar si és veritat o no és veritat, i un regidor 
ha de saber si contribueix o no a difondre rigorosament la certesa. I és molt senzill 
saber si es pot o no prohibir la conducció de bicicletes al Barri Vell i no s’ha prohibit 
mai, ni es prohibirà, entre altres coses, perquè jo la faig servir, la bicicleta, al Barri Vell; 
vostès van posar una fotografia meva anant amb bicicleta com si jo estigués vulnerat 
les ordenances, però que no les estava vulnerant. Això una cosa. 
I segona, fel que fa als bars i a les terrasses, aquesta és una normativa que ja la 
regidora n’ha parlat amb el sector, ja ve d’abans i que s’ha anat pactant a cada cas per 
resoldre un problema que justament, en campanya electoral, vostès ho van senyalar 
com un problema i era la convivència a l’espai públic, de dir la gent es queixa al Barri 
Vell, etcètera, doncs hi hem posat mà, hi hem posat mà d’una normativa que ja 
existeix. Però, és igual, crec que això n’hem de parlar, efectivament, quan mirem les 
polítiques que aprovarem en el pla de mandat i que té a veure amb l’orientació que 
volem donar a la ciutat. 
Finalment a la senyora Roca, a part d’agrair-li el que ha dit, només un detall, fixi’s, La 
Mercè no és que l’hàgim substituït, és que justament fa referència a un d’aquests 
càrrecs que jo li dic, ja el teníem. Però li hem volgut donar una dimensió que té a veure 
amb el projecte estratègic de Ciutat del Teatre. I, per tant, nosaltres ja ho varem dir el 
mandat passat, no veiem un equipament, un director, no hi creiem –això va pel Museu 
d’Història de la Ciutat i Museu dels Jueus–, perquè crec que podem ser més eficients i 
la directora ha demostrat la seva enorme capacitat per fer-ho molt bé, podem ser molt 
eficients i no cal casar un centre, un edifici, amb una direcció. Perquè jo crec que la 
forma moderna de governar passa per un altre costat. I, per tant, en aquesta figura 
que hauria d’haver estat direcció de La Mercè, li farem fer moltes més coses que tenen 
a veure amb l’Ateneu, que tenen a veure amb la Temporada Alta, que tenen a veure 
amb el canal, que tenen a veure amb la programació del Teatre Municipal, que tenen a 
veure tot un seguit de qüestions que pengen del projecte estratègic Ciutat del Teatre, 
que alguns grups ja coneixen, perquè en varem parlar en l’anterior mandat, i que ara sí 
que necessiten aquest impuls. Per tant, des d’aquest punt de vista, voldria aclarir això 
perquè no es tracta de «ara prescindim de la direcció de La Mercè», sinó que 
justament el que hem fet ha sigut transformar-ho. 
Les delegacions de la Junta de Govern Local, ja l’hi he explicat. I sí que li voldria 
agrair, en fi, que vostès per mi han fet un exercici de política moderna, del que 
demana la ciutadania i que esperen els ciutadans que fem. És a dir, quan parlem en 
debats, entrevistes, tots diem que els ciutadans demanen que anem fent..., però a 
vegades la pulsió partidista ens pot més. I vostès han fet una cosa, que ja he vist que 
els val alguna crítica, però que em sembla que encaixa molt més amb el que els 
ciutadans esperen dels seus representants, sobretot els locals, que no pas al revés. 
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Per tant, sé que això els pot representar alguna esgarrinxada, però jo els valoro la 
valentia i l’honestedat de posar sempre les coses a sobre la taula. Aquí no hem 
canviat cromos per res, aquí hem posat unes prioritats de cartipàs per fer governable 
la ciutat i evidentment ens ho haurem de treballar si volem un acord amb vostès o amb 
algun altre grup, en som conscients, d’això. I que en alguns punts no ens entendrem, 
vostès continuaran sent força de l’oposició, però amb altres, sí. Jo crec que és una 
actitud, sincerament, que crec que el ciutadà de Girona se’n sentirà satisfet. 
Si algú vol fer alguna rèplica puntual, els deixaré, però aquí sí que seré molt estricte 
amb l’ús del temps, perquè crec que tothom ha pogut explicar-se, no he tallat a ningú 
en la seva intervenció i hi han portaveus que hi han estat un quart d’hora. Per tant, 
molt puntualment, senyora Veray. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Concepció Veray, per formular una puntualització: jo no 
he dit que vostè havia dit que era amb l’únic que volia arribar a acords, sinó que era a 
l’únic que s’havia referit quan ha parlat de pactes d’estabilitat; les altres forces 
polítiques no devem existir, perquè vostè només ha parlat d’Esquerra Republicana. 
Jo ara no parlaré ni de polítiques d’ocupació, ni de pla estratègic, ordenances, 
pressupostos, que han sortit en intervencions d’altres portaveus, perquè efectivament 
jo considero i penso que això és un tema del debat del pla de mandat i de l’acció de 
govern que vostès ens plantegin, llavors nosaltres ja direm el que hem de dir. Però sí 
que dues coses, ara que sí que ja és formal i oficial quin és l’acord a què ha arribat 
amb Esquerra Republicana, perquè la senyora Roca ens l’ha explicat, a mi em ve un 
dubte: el que vostès han pactat és un tema de pressupost, les tres coses volen dir 
pressupost, les tres coses volen dir diners, hi haurà modificacions de crèdit? Vostè 
tirarà enrere tot allò acordat amb altres formacions polítiques, entre elles, la meva, dels 
pressupostos del 2015? O aquests tres acords són simplement per als pressupostos 
del 2016, del qual ja farem un debat llarg en aquest plenari? Sincerament, li he de dir 
que m’ha creat un dubte. 
I miri, senyora Roca, no m’havia passat mai que tingués la sensació que em renyés, 
com vostè ha fet amb la seva intervenció. La que prometia, dia sí, dia també, durant 
quinze dies, i si busquem hemeroteca, durant vuit mesos seguits, una regidoria de 
cultura, era vostè, no jo com a cap de llista del Partit Popular. I és vostè qui haurà 
d’explicar als gironins i a les gironines per què quan els hi demana el vot, els hi diu una 
cosa i quan ja té el vot, es ven fàcilment i molt barat per altres coses, que jo he arribat 
a la deducció que deu ser per ser cap de l’oposició. I aquí acabo la meva intervenció. 
Vostè, senyor Puigdemont, a mi em va demanar que renunciés a ser cap de l’oposició 
els últims tres mesos d’aquest Ajuntament. No va caldre fer-ho, simplement no vaig 
exercir, ni vaig demanar en cap moment que es fes efectiu aquell nomenament, 
perquè considerava que era una cosa puntual de cartipàs de vostè amb la senyora Pia 
Bosch, en aquell moment, amb la portaveu del Partit Socialista. Ens han passat un 
cartipàs sense cap de l’oposició i aquest matí ens han passat un cartipàs nou amb cap 
de l’oposició. Crec que els gironins i les gironines poden jutjar perfectament quins són 
aquests acords que després aquí no s’expliquen.  
 
Intervé el senyor Juan Maria Castel, manifestant que serà molt breu. En primera 
instància, quan vostè parla que nosaltres veiem una àrea de cultura i educació extreta 
d’on vostè l’engloba, que és en l’àrea d’Alcaldia, evidentment tenim una alcaldia que 
està amb un alcalde que és parlamentari també, tenim moltes hores que a vostè no el 
tenim a la ciutat i entenem que seria desitjable una àrea específica de cultura. 
També ens ha sorprès la senyora Roca, i així li vull dir, sembla que o no hem entès res 
o per mi que s’ha equivocat de discurs, o en portava dos: ha començat amb aquell 
primer hi ha acabat amb el segon. Perquè si no veu bé el cartipàs i no veu bé el que 
es proposa, tampoc s’entén aquest vot, aquest recolzament, cap a aquest cartipàs. 
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Aquí entenem que hi ha una gran base de partitocràcia, demagògia i podríem utilitzar 
altres adjectius, però serem molt curosos en aquest sentit. 
I voldria acabar, a vegades la memòria té les cames molt curtes i ens sorprèn a tots, 
quan el PSC critica pactes. Tots recordem aquelles legislatures des del 2003 al 2007 
on aquell pacte tripartit on el seu partit, senyora Paneque, era qui liderava aquells 
pactes i aquells acords i aquelles demagògies, jo crec que a dia d’avui haurien de ser 
molt més curosos. Perquè quan es fa un pas en una línia amb altres temps, donar un 
canvi, no només s’ha de fer de paraula, s’ha de demostrar amb el dia a dia i amb el 
temps. 
 
Intervé la senyora Sílvia Paneque, tot manifestant que, la senyora Roca no m’ha 
respost la pregunta que li havia fet sobre la reflexió del mandat passat, però en tot cas 
jo sí que li volia respondre la que ens ha dirigit als diferents grups municipals sobre 
què val el nostre no i què val el seu sí. Miri, només molt breument i a títol d’exemple, el 
seu sí permet, com a mínim, dos càrrecs de confiança més que es mengen amb 
escreix els cinquanta mil euros de més que vostè afegeix a les beques Kreas, com a 
tall d’exemple. El nostre “no” sabem molt bé què significa; el seu sí, des del nostre 
punt de vista, significa no més que això. 
Respecte a les reflexions de l’alcalde sobre els càrrecs de confiança dels diferents 
grups municipals, vostè parla de nombres absoluts. Si vol, no en tinc cap ganes, 
iniciem aquell debat que varem fer el 2011 sobre el cost dels càrrecs de confiança, 
comparativament amb els del govern. Per tant, no faci trampes, si vol fer la reflexió, 
faci-la de manera completa. I jo ja entenc que la llei pot suportar els càrrecs de 
confiança, i m’agrada que faci esment a les pràctiques del passat quant a contenció en 
els sous i en els càrrecs de confiança amb molta diferència respecte a mandats 
encapçalats pel Partit dels Socialistes, però el que sí sé segur és que els ciutadans no 
tenen per què suportar aquesta sobrecàrrega de càrrecs de confiança des dels seus 
impostos. 
Respecte a l’estabilitat, si és que és així, senyor Puigdemont, li varem dir des del 
principi que nosaltres ens allunyàvem de pactes puntuals que no anessin en direccions 
concretes i de llarg recorregut. I jo ja entenc que vostès no vulguin explorar aquesta 
via, però nosaltres ho varem expressar molt clarament des de la primera reunió. 
Em parla de formes més democràtiques i ens diu que no parlem d’expulsió; ni diem si 
vol que obre la porta, però nosaltres teníem representació a Girona + Neta, a Vivendes 
de Girona, a Aigües de Girona i, en aquests moments, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya no hi tindrà representació. I en bé d’això que vostè tant en fa esment i en fa 
gala, de les maneres democràtiques i d’obertura del seu equip de govern, crec que 
avalaria el fet que els diferents representants dels diferents grups municipals de 
l’oposició poguéssim ser membres d’aquests consells d’administració; d’altra manera, 
no entendria aquesta incongruència. 
I, finalment, sobre la reflexió que em feia en matèria d’urbanisme, no era ni una crítica, 
era una reflexió. I li deia: si l’àrea d’urbanisme va prendre, a les últimes setmanes del 
passat mandat, decisions molt controvertides i amb votacions molt ajustades, aquest 
canvi, a què respon, a admetre aquests errors o a un tema, com apuntava la senyora 
Veray, de conflictes interns, els quals nosaltres desconeixíem? I res més. 
No he entès molt bé, senyor Castel, amb què havia de ser curosa, sincerament, no li 
he entès molt bé la pregunta. Per tant, ho deixaria aquí. 
 
Intervé la senyora Laia Pèlach, qui manifesta, només tres idees. Amb relació a la 
reducció dels càrrecs de confiança, hi estem d’acord, que és veritat que l’oposició 
també té un nombre elevat de càrrecs de confiança i, per tant, nosaltres precisament 
apostàvem també per la reducció d’aquests càrrecs de confiança també dels grups 
polítics que estem a l’oposició i al Govern, en aquest cas. De fet, fa quatre anys varem 
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fer l’intent de renunciar a un d’aquests càrrecs de confiança, el que passa que és 
veritat que no ens van saber garantir, d’alguna manera, els diners que renunciàvem 
que es poguessin destinar al que nosaltres demanàvem. I per això finalment varem fer 
l’opció de posar aquest càrrec de confiança a disposició de les entitats, dels 
moviments socials. Potser és la línia que tirarem endavant també en aquest mandat 
per ser coherents, precisament, amb la nostra manera de pensar, amb el que creiem 
nosaltres que és la nova política. 
A nivell de societats i organismes, totes aquestes figures, té raó que el mínim legal, el 
que obliga la llei, es compleix amb el que deia també la senyora Paneque. Però també 
és veritat que fa quatre anys, com que van pactar en aquell moment amb Partit 
Socialista i amb el PP, doncs incloïen càrrecs a persones dels dos partits en aquests 
òrgans i, en canvi, en aquesta ocasió, com que han pactat amb Esquerra Republicana, 
doncs només inclou la gent d’Esquerra Republicana. Llavors això ens sembla que no 
té a veure amb un tema de credibilitat democràtica, sinó que és una mena de canvi de 
cromos que no acabem d’entendre. Nosaltres creiem amb la màxima representativitat 
i, per tant, s’hauria de fer l’esforç de sempre incloure el màxim de persones en aquests 
òrgans, independentment que la llei obligui a un mínim, sempre pot anar a més. 
I llavors, finalment, obrir-li aquesta mà estesa per arribar a acords. De fet, ens varem 
comprometre amb vostè a presentar-li i hi estem treballant, amb una sèrie de projectes 
en els quals creiem que podríem arribar a acords, que podem treballar junts, el que 
passa que també és veritat que no creiem que això hagi de ser un canvi de cromos en 
relació amb el cartipàs, com ha passat en aquest cas, i creiem que cada cosa al seu 
moment. Llavors, una cosa, com deia vostè també el principi, és el tema de govern, el 
tema de mandat, i els acords que podem arribar en aquest sentit, i l’altra cosa és 
l’acord o no que estiguem amb el cartipàs que, en aquest cas, ja hem avançat que no 
estàvem d’acord en com es plantejava. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui agraeix les intervencions i manifesta que abans de 
passar a la votació, farà unes reflexions molt breus, puntuals. En relació a la 
intervenció de la senyora Veray, quan un mandat comença, podria perfectament 
passar que cap dels que estem aquí representats estiguéssim a l’anterior mandat, per 
tant, podríem tenir el dret de poder fer les polítiques que els ciutadans han avalat. Per 
tant, si ha d’haver algun canvi pressupostari, evidentment que hi serà, però no pateixi 
que el gruix de les polítiques que hem impulsat es mantindrà intacta. Alguns dels 
diners que representaran això ja estan reservats, hi estaven, perquè hi havia 
disponibilitat pressupostària. Per tant, no es preocupi per això, perquè hi hauran de 
ser. 
La figura del cap de l’oposició, si algú en va reclamar la creació vaig ser jo, i vostè n’és 
testimoni. A l’últim any en què varem estar a l’oposició, perquè ens semblava –i m’ho 
continua semblant– que és una figura que s’ha d’acostumar a tenir, no tant perquè 
representi tota l’oposició, sinó que hi ha d’haver una persona que representa el que no 
és el Govern i que pugui, diguem-ne, representar i evidenciar davant dels ciutadans 
que un ajuntament no són només els regidors del govern, sinó que hi ha una cosa que 
es diu oposició que treballa, que necessita recursos i que té unes prerrogatives i ja 
està. I l’invent, diguem-ne, de la criatura, sóc jo, l’inventor. Per tant, no seré jo el que 
diré no a la figura del cap de l’oposició. 
Ara, en el seu cas era diferent, senyora Veray, vostè ho ha d’admetre, veníem d’una 
situació extraordinària en què un grup que tenia set regidors els va perdre, en va 
perdre sis, i evidentment això obligava a un canvi en aquest sentit. Li tocava 
accidentalment a vostè que tenia dos regidors. Jo li vaig dir només allò per dir no que 
hi renunciï, «rumia-t’ho», perquè em semblava que potser no tocava, però res més que 
això, no amb ganes de fer desaparèixer la figura. 
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La senyora Paneque, ara he entès el que deia de l’urbanisme. No pateixi perquè els 
projectes d’urbanisme –jo crec que vostè ja ho sap– no es fan amb un parell de 
mesos, vénen de molt lluny, i vénen de molt lluny per decisions que s’adopten als 
òrgans adequats i, evidentment, tots els que ha esmentat i els que s’ha oblidat que 
podria esmentar, tots i cadascun d’ells porten també l’impuls de l’alcalde. I no me n’he 
amagat, en campanya electoral, quan vostès han parlat dels McDonald’s, no me n’he 
amagat, perquè forma part també d’una oportunitat de creació de llocs de treball. I el 
cas del garatge Forner, crec que el regidor en el seu moment va explicar a tots els 
ciutadans amb claredat els riscos que teníem si no fèiem el que varem portar en el Ple. 
I per responsabilitat em sembla que el Ple va adoptar la decisió que s’havia d’adoptar. 
Per tant, des d’aquest punt de vista, absolutament ple suport a les decisions que 
s’hagin pres, les primeres i les últimes, a l’àrea d’urbanisme, i que es continuaran 
prenent, perquè el que fem és una continuació de projectes que ja estaven en marxa i 
el que fem és donar un accent a una visió molt més moderna de l’urbanisme de 
projectes estratègics que han de canviar la ciutat. 
I un matís, vostès eren set regidors i per això varem arribar a un acord polític per obrir-
los representació en òrgans, però no pot aspirar que mantinguem un acord del passat 
amb un mandat que ja s’ha acabat i un mandat que comença sobre bases noves, 
acords del passat, perquè no tenen sentit. 
I finalment el que ja li vaig dir en el seu moment, el que no passarà mai en aquest 
Govern és que càrrecs de confiança, que vostès en van tenir, acabin sent personal 
laboral de l’Ajuntament. Això no passarà. Ja li vaig dir a l’anterior mandat i m’hi 
comprometo en aquest mandat, cosa que vostès no s’hi poden comprometre perquè ja 
ho van fer. Per tant, sí, poder van nominalment desaparèixer un parell o tres de 
càrrecs, però resulta que els van laboralitzar. Per tant, des d’aquest punt de vista, aquí 
no ens hi trobaran. Quan aquí canviï el Govern, canviaran aquests senyors, i això és la 
millor garantia que hi ha de no apoltronar-se ni aprofitar-se de la situació. 
En fi, senyora Pèlach, estarem amatents a les propostes, les treballarem i, per tant, 
des d’aquest punt de vista, res més a afegir. 
Jo entenc que hi ha alguns punts que els podem donar per aprovats, que és el punt 2. 
Algú té alguna cosa en contra del règim de sessions del Ple i la Junta de Govern 
Local? I el nomenament de portaveus i suplents de portaveus dels grups municipals?  
Per tant, entenc que aquests, és el punt 2 i el punt 5, s’aproven per unanimitat. 
Per tant, ara passaríem a votació de la resta de punts. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmeses a votació les propostes corresponents als 
punts 2 i 5 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat.  
 
Es procedeix a la votació de la resta de punts de l’ordre del dia. 
 
La proposta corresponent al punt número 3 de l’ordre del dia s’aprova per tretze vots a 
favor dels grups municipals de CiU i ERC-MES-AM, deu vots en contra dels grups 
municipals de la CUP-PA, PSC-PC i C’S i una abstenció del grup municipal del PPC. 
 
La proposta corresponent al punt núm. 4 de l’ordre del dia s’aprova per tretze vots a 
favor dels grups municipals de CiU i ERC-MES-AM, deu vots en contra dels grups 
municipals de la CUP-PA, PSC-PC i C’S i una abstenció del grup municipal del PPC. 
 
La proposta corresponent al punt núm. 6 de l’ordre del dia s’aprova per tretze vots a 
favor dels grups municipals de CiU i ERC-MES-AM, deu vots en contra dels grups 
municipals de la CUP-PA, PSC-PC i C’S i una abstenció del grup municipal del PPC. 
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La proposta corresponent al punt núm. 7 de l’ordre del dia s’aprova per tretze vots a 
favor dels grups municipals de CiU i ERC-MES-AM, deu vots en contra dels grups 
municipals de la CUP-PA, PSC-PC i C’S i una abstenció del grup municipal del PPC. 
 
La senyora Concepció Veray demana votació separada dels punts primer i segon de la 
proposta corresponent al punt número 8 de l’ordre del dia, a la qual cosa l’alcalde es 
mostra d’acord. 
 
Sotmès a votació el punt primer de la proposta corresponent al punt número 8 de 
l’ordre del dia, s’aprova per tretze vots a favor dels grups municipals de CiU i ERC-
MES-AM, deu vots en contra dels grups municipals de la CUP-PA, PSC-PC i C’S i una 
abstenció del grup municipal del PPC. 
 
Sotmès a votació el punt segon de la proposta corresponent al punt número 8 de 
l’ordre del dia, s’aprova per tretze vots a favor dels grups municipals de CiU i ERC-
MES-AM i onze vots en contra dels grups municipals de la CUP-PA, PSC-PC, C’S i 
PPC. 
 
 
9. DECRETS A DONAR COMPTE AL PLE 
 
Decret  de  l'Alcaldia  de  data  25  de  juny  de  2015  relatiu  a  nomenament 
tinents d'alcalde. 
 
Primer-   Nomenar   Tinents   d'Alcalde   d'aquest   Ajuntament,   per   l'ordre   que 
s'estableix, als següents regidors membres de la Junta de Govern: 
 
1a tinent d'alcalde: Sra Isabel Muradàs i Vázquez. 
2a tinent d'alcalde:  Sra. Marta Madrenas i Mir. 
3a tinent d'alcalde:  Sra. Glòria Plana i  Yanes. 
4a tinent d'alcalde:  Sra. Ma Àngels Planas i Crous. 
5è tinent d'alcalde: Sr.  Eduard Berloso i Ferrer. 
6è tinent d'alcalde: Sr. Joan Alcalà Quiñones 
 

Segon.- Els tinents d'alcalde exerciran les atribucions que assenyalen els articles 23.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de Catalunya,  47   
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 47 
del Reglament Orgànic Municipal, sens perjudici d'altres  atribucions  que  els  puguin  
ser conferides per l'Alcaldia. 
 
Tercer- El contingut d'aquest decret assorteix efectes des de la data d'expedició, sens 
perjudici de les publicacions reglamentàries i de donar compte al Ple de la Corporació. 

 

Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 relatiu a constitució de la Junta 
de Govern Local i nomenament dels seus membres. 
 
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan necessari de l'organització 
municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Segon.-  Nomenar  membres  de  la  Junta  de  Govern  Local,  sota  la  Presidència 
d'aquesta Alcaldia, als següents regidors: 
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Sra. Isabel Muradàs i Vázquez 
Sra. Marta Madrenas i Mir 
Sra. Glòria Plana i Yanes 
Sra. Ma. Àngels Planas i Crous 
Sr.  Eduard Berloso i Ferrer 
Sr. Joan Alcalà Quiñones 
 
Tercer.- A la Junta de Govern Local hi assistiran també, en qualitat de membres 
convidats permanents els regidors següents: 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès 
Sra. Eva Palau i Gil 
Sr. Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
 

Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2015, relatiu a la creació de les àrees 
d’organització, àmbit material i competencial i delegació d’atribucions 
competencials als regidors i regidores.  

 

* Primer.- Crear les següents àrees d'organització: 
 
1. Àrea d'Alcaldia 
2. Àrea de Ciutadania 
3. Àrea d'Urbanisme i Activitats 
4. Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat 
5. Àrea de Promoció i Ocupació 
6. Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
7. Àrea de Serveis a les persones 

 
Segon.-  L'àmbit  material  i  competencial  de  cada  una  de  les  àrees  serà  el 
següent: 
 
1. ÀREA D'ALCALDIA:  
 
Presidència: 
1. Gerència 
2. Coordinació d'àrees 
3. Gabinet de l'Alcalde 
4. Relacions institucionals i protocol 
5. Agermanaments i relacions exteriors 
6. Oficina del Defensor de la Ciutadania 
7. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus 
8. Servei de Porteria Major i Ordenances 
9. Manteniment de l'edifici consistorial 
10. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting 
11. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) 
12. Ajuntament Virtual, Ciutat intel·ligent i Smart City 
13. Consell Participatiu per la Llengua 
14. Gestió Documental, Arxius i Publicacions 
 
Cultura: 
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15. Gestió i equipaments culturals 
16. Lectura i Humanitats 
17. Biblioteques de Girona 
18. Escola Municipal d'Humanitats (EMHU) 
19. Arts Escèniques 
20. Teatre municipal 
21. Patrimoni i Museus 
22. Museu d'Història de Girona 
23. Museu d'Història dels Jueus i el Call 
24. Museu del Cinema 
25. Fundació Rafael Masó. Casa Masó 
26. Museu d'Art Modern i Contemporani 
27. Música. 
28. Auditori de Girona 
29. Girona, ciutat de festivals 
30. Espai Marfà 
31. Arts Visuals i Audiovisuals 
32. Escola Municipal d'Art (EMA) 
33. El Bòlit. Centre d'Art Contemporani 
34. Cultura tradicional i popular 
35. Consell de les Arts i la Cultura 
 
Turisme: 
36. Promoció turística 
37. Oficina de Turisme 
38. Punt de Benvinguda 
39. Girona Temps de Flors. 
 
Dinamització del territori: 
40. Fires de Sant Narcís 
41. Festes majors de barri 
 
Projecte ferroviari: 
42. Projecte ferroviari 
 
 

2. ÀREA DE CIUTADANIA 
 
Educació: 
1. Oficina Municipal d'Escolarització 
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental 
3. Escoles bressol 
4. Organisme Autònom d'Educació Musical 
5. Recursos Educatius 
6. Gestió escolar 
7. Consell Municipal d'Educació 
8. Consells Escolars de Centres 
9. Taules Territorials 
 
Esports: 
10. Servei Municipal d'Esports 
11. Promoció de l'esport 
12. Esport de base 
13. Equipaments i pavellons municipals 
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Joventut: 
14. Joventut 
15. Consell Local de Joventut 
16. Centres joves 
 
Participació ciutadana: 
17. Participació 
18. Regidories de barri 
19. Pressupostos participats 
20. Bústia d'avisos 
 
3. ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS 
 
1. Urbanisme 
2. Llicències 
3. Oficina del Pla General Municipal 
4. Plans especials 
5. Enginyeria, Projectes i obres 
6. Planejament i gestió de l'ús del sòl 
7. Inspecció urbanística 
8. Plans especials 
9. Unitat municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) 
10. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA) 
 
4. ÀREA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT 
 
Hisenda: 
1. Intervenció 
2. Tresoreria 
3. Gestió pressupostària 
4. Comptabilitat pressupostària i financera 
5. Control de l'execució pressupostària 
6. Gestió financera i Tresoreria 
7. Gestió tributària 
8. Recaptació 
9. Inspecció de tributs 
10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica 
11. Control d'entitats dependents de l'Ajuntament 
 
Règim Interior: 
12. Secretaria General 
13. Vicesecretaria 
14. Secretaria administrativa 
15. Serveis Jurídics 
16. Contractació i Compres 
17. Patrimoni i inventari municipal 
18. Recursos Humans 
19. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
20. Formació 
21. Registre General 
22. Reprografia 
23. Estadística 
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Sostenibilitat: 
24. Sostenibilitat. 
25. Medi Ambient i Natural 
26. Devesa: Gestió i Pla especial 
27. Quatre Rius i Una Sèquia 
28. Aigües de Girona 
29. TRARGISA 
30. Girona + Neta 
31. Serveis ambientals 
32. Qualitat ambiental i inspecció 
33. Qualitat sonora i contaminacions 
34. Serveis funeraris i cementiris 
35. Brigades de cementiris 
36. Brigades de DDD 
37. Paisatge, Parcs, Jardins i Rius 
38. Brigades de Jardineria 
39. Brigada de Medi ambient 
40. Pla Integral de Residus i Serveis de Neteja 
41. Agenda Local 21 
42. Taula del Canvi Climàtic 
43. Gestió energètica 
 
5. ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 
 
Ocupació: 
1. Ocupació 
2. Foment de l'ocupació i de la iniciativa empresarial 
3. Innovació i Recerca 
4. Promoció empresarial 
5. Oficina Municipal  d'Informació al Consumidor (OMIC) 
6. Economia de proximitat 
7. Agència de Promoció Econòmica 
 
Empresa: 
8. Promoció econòmica 
9. Desenvolupament local 
10. Indústria. 
11. Oficina d'Informació al Consumidor 
12. Consell Econòmic i Social 
13. Bloom 
 
Comerç: 
14. Comerç 
15. Consum 
16. Associacions de comerciants 
17. Mercats municipals 
18. Dinamització comercial 
 
6. ÀREA DE SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
 
Seguretat: 
1. Seguretat Ciutadana 
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2. Policia Municipal 
3. Agents cívics 
4. Protecció Civil 
5. Objectes perduts 
6. Dipòsit de vehicles 
7. Plans d'Emergència 
 
Mobilitat i Via Pública: 
8. Mobilitat 
9. Coordinació de la Via Pública 
10. Circulació 
11. Pla d'Accessibilitat 
12. Pla de Mobilitat 
13. Central d'autobusos 
14. Transports Municipals del Gironès 
15. Gestió de la Via Pública 
16. Multes 
17. Consell Municipal de Trànsit 
18. Unitat operativa de serveis 
19. Brigades de manteniment i obres 
 
7. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
Serveis Socials, Habitatge i Cooperació: 
1. Equips d'Atenció Social Primària 
2. Plans comunitaris 
3. Benestar i família 
4. Cooperació al desenvolupament 
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
6. Cooperació i agermanaments 
7. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència 
8. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica 
9. Llar d'avis de Taialà 
10. Centres socials 
11. Consell Municipal de la Gent Gran 
12. Igualtat de gènere 
13. Inclusió social 
14. Consorci la Sopa 
15. Ajudes d'Emergència 
16. Polítiques de Barris 
17. Consell de Cohesió Social 
18. Comissió Ciutat i Igualtat 
19. Xarxa de Centres Cívics 
20. Habitatge social: Habitatges de Girona 
21. Oficina Municipal d'Habitatge 
22. Associacionisme 
23. Registre d'Entitats 
24. Ocupació de la Via pública 
25. Voluntariat 
 
Salut: 
26. Salut Pública 
27. Centre Jove de Salut Integral 
28. Control de plagues i animals 
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Seguretat en el treball: 
29. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals 
 
Tercer.- Delegar als regidors i  regidores que s'expressen les següents atribucions: 
 
Àrea d'Alcaldia 
Presidència: Carles Puigdemont i Casamajó 
Regidores adjuntes a l'alcalde: 
- Isabel Muradàs i Vázquez 
- Marta Madrenas i  Mir 
- Glòria Plana i Yanes 
Regidoria delegada del Projecte Ferroviari: Carles Ribas i Gironès 
Regidoria delegada de Dinamització del Territori: Marta Madrenas i  Mir 
 
Àrea de Ciutadania 
Presidència: Isabel Muradàs i Vázquez 
Regidoria delegada d'Educació i Esports: Isabel Muradàs i Vázquez 
Regidoria delegada de Joventut i Participació:  Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
 
Àrea d'Urbanisme i Activitats 
Presidència:  Marta Madrenas i Mir 
Regidoria delegada d'Urbanisme i Activitats:  Marta Madrenas i Mir 
 
Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat 
Presidència: Maria Àngels Planas i Crous 
Regidoria delegada d'Hisenda i Règim Interior:  Maria Àngels Planas i Crous 
Regidoria delegada de Sostenibilitat: Carles Ribas i Gironès 
 
Àrea de Promoció i Ocupació 
Presidència: Glòria Plana i Yanes 
Regidoria delegada d'Ocupació, Empresa i Comerç:  Glòria Plana i Yanes 
 
Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
Presidència: Joan Alcalà i Quiñones 
Regidoria delegada de Seguretat, Mobilitat i Via Pública:  Joan Alcalà i Quiñones 
 
Àrea de Serveis a les persones 
Presidència: Eduard Berloso i Ferrer 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Habitatge i Cooperació:  Eduard Berloso i 
Ferrer 
Regidoria delegada de Salut i Seguretat en el treball:  Eva Palau i Gil 
 
Quart.- La totalitat de les delegacions compreses en aquest decret despleguen  els 
seus  efectes des de la data de la seva expedició, prèvia acceptació per  part  dels  
interessats  i  sens  perjudici  de  les  publicacions  que corresponguin i de donar-ne 
compte al Ple de la Corporació. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 relatiu a delegar en la Junta de 
Govern Local atribucions de l'alcalde. 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions: 
 
a)  Aprovar  l'oferta  pública  d'ocupació,  d'acord  amb  el  pressupost  i  la  plantilla 
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aprovats pel   Ple,   aprovar   les   bases   de   les   proves   per   a   la   selecció   del 
personal  i  per  als concursos  de  provisió  de  llocs  de  treball  i  distribuir  les 
retribucions  complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 
 
b) Acords sobre contractació administrativa quan la quantia del contracte, inclòs 
l'import sobre el valor afegit, sigui superior a 2.000.000 euros i no excedeixi de 
6.000.000  euros,  ni superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les 
de caràcter plurianual, sempre que la seva durada no sigui superior a quatre anys i 
que l'import acumulat de totes les seves  anualitats  no  superi  ni el  percentatge  
indicat,  referit  als  recursos  ordinaris  del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
 

c)   L'aprovació   dels   projectes   d'obres   i   de   serveis,   quan   siguin   d'import 
superior a 2.000.000  euros i  no  excedeixi  de  6.000.000  euros, inclòs l'import sobre 
el valor afegit,  i  estiguin  previstos  en  el pressupost. 
 
d) L'adjudicació de les concessions sobre els  béns propis i l'adquisició de béns i drets 
quan sigui l'import superior a 600.000 euros i el seu valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats. 
 
e) Acords referits al règim de llicències i autoritzacions en matèries assignades a les  
diferents àrees de gestió, llevat que les lleis sectorials atribueixin expressament 
aquesta competència al Ple. 
 
f) L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament  
general no expressament atribuïdes al Ple, així com els instruments de gestió 
urbanística i dels projectes d'urbanització. 
 
Segon.- Les atribucions delegades poden ser revocades per l'Alcaldia quan, per raons 
d'urgència, oportunitat o supòsits especials, s'estimi necessari. 
 
Tercer.- El contingut d'aquest decret assorteix efectes des de la data d'expedició, sens 
perjudici  de  les  publicacions  reglamentàries  i  de  donar-ne  compte  al Ple  de  la 
Corporació. 
 
Decret  de  l'Alcaldia  de  data  25  de  juny  de  2015  relatiu  a  delegacions 
funcionals a regidors. 
 
Primer.-  Delegar  la  facultat  d'autoritzar  els  usos  dels  equipaments  i  de  les 
instal·lacions municipals en les persones següents: 
-  En  la  regidora  delegada  d'Educació  i  d'Esports,  senyora  Isabel  Muradàs  i 
Vázquez,  pel  que  fa  als  equipaments  i  instal·lacions  adscrits  a  la  Secció 
d'Educació i Esports. 
-  En  el  regidor  de  Serveis  Socials  senyor  Eduard  Berloso  i  Ferrer  pel que 
fa  als equipaments i instal·lacions adscrits a la Secció de Serveis Socials. 
- En el regidor delegat de Joventut, senyor Cristòbal Sánchez i Torreblanca, pel que fa 
als equipaments i instal·lacions adscrits a la Secció de Joventut. 
 
Aquestes delegacions comprenen els aspectes següents: 
- Resoldre la sol·licitud, signant les corresponents resolucions. 
- Fixar la liquidació dels preus públics vigents, quan procedeixi la seva aplicació; 
- Aplicar les reduccions o exempcions que procedeixin, en funció de la tipologia dels 
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sol·licitants o de les activitats a realitzar; 
- Establir i signar els protocols de col·laboració  que  es derivin de  les autoritzacions  
d'ús  que  comportin  contraprestacions  voluntàries  per  part  dels interessats  i  
d'interès  públic.  L'Alcaldia  es  reserva  les  facultats  de  denegació  i d'autorització 
dels usos que, a judici de les persones delegades, requereixin de condicions 
especials. 
 
Segon.- Delegar en el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, senyor Joan Alcalà 
i Quiñones: 
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 pública en les seves diferents modalitats,  i  en  la  
matèria  objecte  de  la  seva  àrea  de  gestió,  llevat  que  les peticions de llicència es 
refereixin a l'obertura de rases a la via pública, que en aquest cas, l'atribució 
d'atorgaments o denegacions es reserva a l'Alcalde. 
b)  La  tramesa  i  signatura   de   les   comunicacions  de  qualsevol  mena  que hagin  
de cursar-se  als ciutadans, referides a la via pública i seguretat i que no siguin 
susceptibles de resolució administrativa expressa. 
c)  La  incoació,  instrucció  i  notificació  d'expedients  sancionadors  en  matèria dels 
esmentats expedients. 
Així mateix, es delega la signatura de les publicacions en el tauler d'edictes, i en els 
diaris oficials, de les notificacions que amb caràcter subsidiari requereixin la tramesa 
als esmentats diaris. 
 
Tercer.-  Delegar  en  la  regidora  d'Hisenda  i  Règim  Interior,  la  senyora  Maria 
Àngels Planas  i  Crous, les  resolucions  dels  expedients  que  es  tramitin  per part 
d'aquest  Ajuntament,  d'ofici  o  a  petició  de  tercers,  relacionats  amb  la matèria 
objecte de la seva àrea de gestió i concretats en: 
a)  Certificacions  positives  i  negatives   de   béns   i   dades   tributàries   que figurin 
en els  documents  tributaris  que  obren  en  poder  de  l'administració municipal. 
b) Edictes supletoris de notificacions impracticades i oficis acompanyatoris. 
c)  Aprovació  de  liquidacions  tributàries,  llevat  la  resolució  de  recursos  de 
reposició que es puguin presentar contra les liquidacions aprovades. 
d) La signatura del visat de les certificacions que en relació al Padró Municipal 
d'Habitants s'expedeixen per la Secretaria General de l'Ajuntament. 
 
Quart.- Delegar  en  el  regidor  de  Sostenibilitat,  senyor  Carles Ribas i Gironès, les  
resolucions  per  decret  que  tinguin  referència  amb  les  concessions  de  dret 
funerari  en  els  cementiris  municipals,  amb  exclusió  de  la  signatura  dels  títols 
derivats   d'aquestes resolucions. Les resolucions que tinguin efecte denegatori de les  
concessions  es reserven a l'Alcaldia. 
 
Cinquè.- Delegar en el regidor de Serveis Socials, senyor Eduard Berloso i Ferrer: 
a) Oficis derivats d'Informes Socials i de l'EAIA: 
- Oficis adreçats a Justícia 
- Oficis adreçats al Departament de Benestar i Família 
- Oficis adreçats a ADIGSA 
b) Oficis d'Altes en el Servei d'Atenció a Domicili. 
c) Oficis d'Altes en el Servei de Teleassistència. 
 
En els decrets i demés documentació expedida per delegació es farà constar 
expressament que la firma s'efectua per delegació de l'Alcaldia.  
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La  totalitat  de  les  delegacions  compreses  en  aquest  decret  despleguen  els seus 
efectes des de la data de la seva expedició, prèvia acceptació per part dels interessats  
i  sens  perjudici  de  les  publicacions  que  corresponguin  i  de  donar compte al Ple 
de la Corporació. 
 

Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 relatiu a composició de la Mesa 
de Contractació. 
 
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: Sra. Isabel Muradàs i Vázquez 
 
Vocals 
La tinenta d'alcalde d'Hisenda i Sostenibilitat: Maria Àngels Planas i Crous 
suplent: Carles Ribas i Gironès 
 
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: 
 
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: 
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. 
L'interventor de la Corporació o, en el seu cas, la viceinterventora. 
 
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 
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el Defensor de la Ciutadania quan se'l requereixi. 
 

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  25  de  juny  de  2015  relatiu  a  nomenament 
regidors delegats de barri. 

Primer.-  Nomenar  regidors  de  barri  als  següents  membres  corporatius  per als  
barris que s'expressen: 
 
a) Sector Torre Gironella i Pedreres 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer 
 

 
b) Sector Est: Vila-roja,  Font  de  la  Pólvora,  Mas  Ramada i Grup  Sant Daniel 
Sr. Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
 

 
c) Sector Nord: Pont Major i Campdorà 
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez 
 

 
d) Sector Montjuïc: Montjuïc, Sant Daniel i Pedret 
Sra. Eva Palau i Gil 
 

 
e) Sector Barri Vell: Barri Vell, Carme i Mercadal 
Sr. Eduard Berloso i  Ferrer 
 
f) Sector Oest: Germans Sàbat, Taialà, Domeny, Fontajau i Sant Ponç 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones 
 

 
g) Sector Montilivi i Creueta 
Sra. Isabel Muradàs i  Vázquez 
 

 
h) Sector Santa Eugènia: Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Mas Xirgu 
Sra. Marta Madrenas i Mir 
 

 
i) Sector Palau i Avellaneda 
Sra. Mariàngels Planas i Crous 
 

 
j) Sector Sant Narcís 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones 
 
k) Sector Devesa, Güell i Eixample Oest 
Sra. Glòria Plana i Yanes 
 

 
l) Sector Eixample Est i Pla de Palau 
Sr. Carles Ribas i Gironès 
 

 
Segon.- La totalitat de les delegacions compreses en aquest decret despleguen els 
seus efectes des de la data de la seva expedició, prèvia acceptació per part dels  
interessats i sens perjudici de les publicacions que corresponguin. 
 



 

 
 

54

Intervé el senyor alcalde qui dóna per assabentats al Ple els decrets dictats en data 25 
de juny de 2015, en no efectuar-se intervenció al respecte per part dels membres 
consistorials.  
 
El senyor alcalde aixeca la sessió.  
 
I  no  havent-hi  cap  més  assumpte  per  tractar,  es  dóna  per  acabat  l'acte.  Són  
dos quarts de deu del vespre. Ho certifico. 
 
 
Lluís Pau i Gratacós. 
 
 
 


