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A la ciutat de Girona, a vint-i-sis de gener 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, Jordi Fàbrega Vilà, Marta Madrenas Mir, Ma. Àngels Planas Crous, Isabel 
Muradàs Vázquez i els regidors i regidores Carles Ribas Gironès, Eduard Berloso 
Ferrer, Joan Alcalà Quiñones, Coralí Cunyat Badosa, Roser Urra Fàbregas, Jordi 
Navarro Morera, Anna Pujolàs Vilar, Concepció Veray Cama, Joan Menacho 
Gabardino, Joan Baptista Olòriz  Serra,  Maria  Núria  Terés  Bonet,  Sílvia  Paneque  
Sureda,  Carlos  Palomares Safarres,  Carles  Bonaventura  Cabanes,  Pia  Bosch  
Codolà, Àngel Quintana Morraja, Amèlia Barbero Rivera i Joaquim Bonaventura Ayats. 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Xavier Amores Bravo. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària general M. Glòria Gou Clavera. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui saluda als assistents, molt bona tarda a tothom. Iniciem 
aquesta sessió extraordinària que com vostès veuen té un total de cinc punts a l’ordre 
del dia. A part de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, els proposo, almenys pel 
que fa a l’argumentació, la seva substanciació, que la resta de punts es debatin 
conjuntament, per bé que, naturalment, les votacions poden ser tan separades com 
vostès demanin, no cal fer-les en bloc. És a dir, que els punts 2, 3, 4 i 5 la regidora els 
exposarà en el seu conjunt, si algú vol fer una intervenció separada d’algun dels punts 
la pot fer i, naturalment, les votacions si han de ser separades, ho seran.   
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor senyor Joan Olòriz i el senyor 
alcalde li dóna la benvinguda alhora que espera que es trobi millor.  
 
I hem d’excusar l’assistència del senyor Xavier Amores, que per motius de salut no 
ens pot acompanyar, i li demanem que tingui una ràpida recuperació. 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
El senyor alcalde pregunta si s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 12 de gener 
d’enguany. 
 
No havent-hi cap esmena es dóna l’acta per aprovada.  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 
 
2.   Aprovar inicialment el pressupost de l'exercici 2015. 
 
Format el Pressupost per a l'exercici 2015 per part de l'Alcaldia - Presidència, 
segons disposa l'article 168 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el text refós de  la Llei  
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  i  els  articles  18  i  següents  del  Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, dictaminat per la Comissió Informativa d'Hisenda, i informat 
per l'Interventor de la Corporació, l'Alcalde - President proposa al Ple Municipal 
l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Girona per a 
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l'exercici 2015  que es presenta equilibrat i per un import de 104.568.500,00 €. 
Segon.- Incorporar com a document annex al pressupost, de conformitat amb el que 
disposa l'article 168.1 c) del RDL 2/2004, la plantilla de personal i la relació de llocs 
de treball previstos per l'any 2015. 
Tercer.- Aprovar els pressupostos per a l'exercici  2015 de la Societat  Iniciatives i 
Projectes  Municipals  SA per un import  de  5.250,00  €, de l'organisme  autònom 
Patronat Call de Girona, per import de 443.924,94 €, i de l'organisme autònom local 
d'Educació  Musical, per import de 750.000,00 €, així com l'estat de consolidació amb 
el Pressupost Municipal, amb un total de 105.094.150,00 €. 
Quart.- Exposar al públic el present expedient, en els termes assenyalats a l'article 
169 del RDL 2/2004,  l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 86.2 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
A tal efecte, únicament s'admetran les reclamacions que es presentin contra el 
pressupost durant l'exposició pública, per les persones o entitats que tinguin la 
condició d'interessat i fonamentin la reclamació en algun dels conceptes taxats que  
determina l'article 170 RDL 2/2004, 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. Així mateix, de conformitat al que preveu l'article 169.1 RDL 
2/2004, el pressupost es considerarà aprovat definitivament si durant el termini 
d'exposició pública no es presenten reclamacions. 
 
3.   Aprovar la plantilla orgànica de personal per a l'any 2015. 
 
De conformitat amb l'establert en els articles 22.2 i 90.1 de la Llei 7/1985, 2 d'abril, de 
bases de règim local; articles 52.2.j) i 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;  article  
21  de l’EBEP, de 12  d'abril;  i  articles  9.3,  9.4  i  25  a  35  del Decret  214/1990,  de  
30  de juliol, pel que s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals, 
procedeix aprovar la plantilla de personal de l'Ajuntament de Girona pel 2014. 
 
Primer.- APROVAR la plantilla de personal de l'Ajuntament de Girona per a l'any 
2015, la qual comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual, amb  la seva denominació i característiques essencials, segons documents 
annexos. 
Segon.- Disposar la publicació de la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la 
Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Tercer.- Trametre còpia de la plantilla a l'Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
4.   Aprovar les modificacions de la Relació de Llocs de Treball. 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 16 de la Llei 30/1984 de 2 d'agost, de 
mesures per a la reforma de la funció pública, els articles 29 i següents del Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció  
pública, l'article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de Personal al servei de les entitats locals. 
Atès que segons disposen els  articles  22.2.i  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  de bases 
de règim local i l'article 52.2.j del  Decret  Legislatiu  2/2003, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple l'aprovació de 
la Relació de Llocs de Treball. 
 
Primer.- APROVAR les modificacions a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament 
de  Girona, que comprèn els llocs de treballs reservats a personal funcionari, laboral i 
eventual de la corporació, segons la documentació annexa. 



4 

 

Segon.- Aprovar el catàleg de complement específic per a l'any 2015 que s'adjunta  
com annex, en el qual es determina la valoració de les condicions específiques que  
concorren en els llocs de treball i d'acord amb l'estructura retributiva aprovada resultat 
de la Relació de Llocs de Treball. 
Tercer.- Disposar la publicació de les modificacions de Relació de Llocs de Treball en 
el tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
5.   Aprovar els organigrames de les diferents àrees municipals. 
 
Des de la constitució de l'actual corporació municipal, en sessió plenària extraordinària  
celebrada el dia 1 de juliol de 2011, les àrees de gestió i de govern com a un primer  
nivell  essencial  d'organització  municipal  han  estat  les següents: 
 
1. Àrea d'Alcaldia 
2. Àrea de Ciutadania 
3. Àrea de Promoció i Ocupació 
4. Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal 
5. Àrea de Serveis a les Persones 
 
Cada una d'aquestes àrees comprèn un o diversos sectors funcionalment homogenis   
de l'activitat administrativa local, resultat d'analitzar la situació organitzativa existent i 
anar-la actualitzant a la realitat i necessitats dels diferents serveis municipals. 
L'aprovació d'aquests nous organigrames per part de l'Ajuntament  es constitueixen 
com instruments definidors formals d'aquestes àrees de govern, de les relacions de  
dependència jeràrquica i institucionalització dels nivells de comandament, 
responsabilitat i rendiments de comptes. 
Es determina la ubicació dels diferents serveis i unitats dins l'estructura general i 
ajuda a una major definició del funcionament en conjunt. 
Aquests organigrames, entesos com l'expressió de l’organització municipal pretenen, 
d'una banda la prestació eficaç del servei i la consecució dels objectius de mandat 
establerts per l'equip de govern i en segon lloc, i com a instrument de planificació, 
l'expressió ordenada dels diferents serveis, llocs de treball i la interrelació entre sí. 
Aquesta estructura organitzativa parteix de la potestat autoorganitzativa de 
l'Administració prevista a l'article 4.1 de la Llei 7/1985 i atès que l’administració és 
canviant per adequar-se a les necessitats de cada moment, l'organigrama s'ha anat 
actualitzant per recollir les modificacions organitzatives. 
Aquests organigrames han de contribuir a ser la primera base per a l'aprovació 
d'altres instruments organitzatius per a la consecució de l'ordenació dels llocs de 
treball dins el marc de les competències d'autoorganització de què disposen les 
administracions públiques. 
 
APROVAR l'organigrama general de l'Ajuntament de Girona i els organigrames de 
cadascuna de les cinc àrees de govern: 
 
1. Àrea d'Alcaldia 
2. Àrea de Ciutadania 
3. Àrea de Promoció i Ocupació 
4. Àrea d'Hisenda i Gestió Municipal 
5. Àrea de Serveis a les Persones. 
 
Presenta les propostes la senyora M. Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i 
Gestió Municipal, qui exposa, el Govern porta a l’aprovació inicial d’aquest Ple de 
l’Ajuntament el pressupost per a aquest exercici 2015; està integrat pel pressupost de 
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l’Ajuntament i també pels pressupostos, com ha dit la secretària, dels sis organismes 
autònoms, el Patronat del Call de Girona i també l’escola de música. 
També portem l’estat de previsió d’ingressos i despeses de la societat mercantil 
d’Iniciatives i Projectes, de capital íntegrament municipal. I com a novetat en aquest 
exercici, per l’aplicació de la Llei ARSAL, també s’inclou a l’annex el pressupost dels 
consorcis adscrits en aquesta Corporació: el Consorci del Centre d’Acolliment i Serveis 
Socials i el Consorci del Ter. 
Juntament amb el pressupost, com s’ha dit, portem a l’aprovació la plantilla del 
personal, el resultat que s’ha actualitzat de la modificació dels llocs de treball que 
s’havia aprovat en la Comissió Tècnica de Relació de Llocs de Treball, també 
l’actualització de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de Girona, així com les bases 
d’execució del pressupost. 
El que primer vull destacar és l’entesa a la qual hem arribat amb el Grup del Partit 
Popular i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura i la Glòria 
Plana. Dir que des del primer moment han mostrat la voluntat d’arribar a un acord amb 
el Govern per tal de millorar la gestió de la ciutat i també per avançar en uns 
pressupostos que són encara més socials i també de voler negociar per tal de poder 
aprovar el que és veritablement l’eina imprescindible de la gestió d’una ciutat. Sense 
pressupostos avançaríem molt lentament en el camí que els gironins i les gironines 
hem de recórrer plegats per mitigar aquests efectes de la crisi. 
Fruit de totes aquestes negociacions, hem arribat a uns acords que comporten les 
següents aportacions: hem incrementat el Pla Actua en 50.000 euros; hem disminuït la 
partida de convenis comunicació en 22.000 euros; hem incrementat la partida d’ajudes 
a les famílies en 50.000 euros, quedant aquesta partida a 495.000 euros; també hem 
incrementat la partida d’inversions de la plaça Pallach en 50.000 euros, ara queda a 
150.000 euros, i també hem incrementat la partida de l’Agència de Promoció 
Econòmica, que ara queda a 100.000 euros. 
Presentem el pressupost que tancarà el mandat del Pla de govern 2011-2015, que va 
en la mateixa línia que encetava el principi d’aquest quadrienni de prioritzar, com 
veurem, aquells sectors i també aquelles àrees que millor poden donar resposta a la 
prioritat essencial que és la sortida de la crisi. En concret, el que portem a aprovació 
és el pressupost del 2015, són 104.568.500 euros, que suposa un increment de 
3.283.410 euros respecte a l’any anterior. I que també suposa un increment del 
pressupost de tot el mandat respecte al 2012 d’un 8,1 per cent. 
El Govern de la ciutat ha traduït al pressupost la prioritat del pla de govern, que era 
lluitar contra la crisi, i ho ha fet en dues direccions: primer, el que ha volgut és 
minimitzar l’impacte social de la crisi de les persones més desafavorides i també 
reactivar i incentivar aquesta activitat econòmica. S’ha volgut fer potenciant aquells 
valors propis de Girona i d’un model de ciutat que vol ser fidel a si mateixa, i destacar 
aportacions pròpies en concert de ciutats del sud d’Europa. 
Tot això ho hem fet sense apujar impostos en cap dels exercicis pressupostaris de tot 
el mandat i sense apujar les taxes i també introduint increments a bonificacions que 
van directament adreçades a les persones i a les famílies. 
Podem dir que aquesta és una situació inèdita en la democràcia local de Girona: mai 
un govern havia encadenat tot un mandat sencer sense apujar la pressió fiscal als 
ciutadans. 
En temps de caiguda d’ingressos, l’Ajuntament va decidir que no ho compensaria per 
la via de l’augment de la pressió fiscal i a l’inici de mandat això era un anunci; ara 
ningú pot discutir que és un fet. 
Un altre dels compromisos concrets de l’inici de mandat que avui podem contemplar a 
la llum dels fets palpables i comprovables és la prioritat de les persones: mai s’havien 
dedicat tants de recursos econòmics públics a la ciutat ni s’havien posat tampoc a 
disposició dels ciutadans tants de mecanismes per pal·liar l’impacte de la crisi. Una 
crisi que fa massa anys que dura, que presenta alguns grans indicadors de millora, 
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però que en altres comporta avui més que ahir l’empitjorament de les condicions de 
vida de moltes de les nostres famílies. 
És paradoxal que mentre la situació econòmica millora de manera acreditada, els 
efectes de la crisi empitjoren, sobretot atiats per dos factors als quals cap ajuntament 
no pot ser insensible: un és l’increment de les persones que han deixat de rebre la 
prestació de l’atur i la precarització de molts dels nous contractes de feina que s’estan 
generant, és a dir, es va reduint l’atur, es van augmentant les contractacions, però la 
precarització no es redueix a la mateixa velocitat. 
Pel que fa a les línies generals del pressupost, destaquem, en primer lloc, la millor 
eficiència de gestió en els pressupostos municipals. Sabeu que hem renegociat 
préstecs, i hem passat del 5 a l’1 per cent, aproximadament; també hem renegociat 
contractes de servei; racionalització de la gestió; hi ha hagut una contenció en el 
capítol I, que ara suposa un 36 per cent en el conjunt del pressupost, que està per sota 
del 40 per cent, tal com ens havíem proposat a principis de mandat. També hem fet 
optimització del capítol II, el qual fa referència a la despesa corrent; hem incrementat 
el capítol IV incrementant l’activitat i les transferències corrents, i també hem 
incrementat les subvencions. 
Aquest increment del capítol IV juntament amb el capítol VI, que són les inversions, 
són dos dels instruments pressupostaris que ens permeten aconseguir els objectius 
que ens havíem fixat en aquests quatre anys: minimitzar l’impacte social de la crisi i 
també reactivar l’activitat econòmica. 
Pel que fa a les àrees, hem continuat apostant, en primer lloc, per l’Àrea de Serveis a 
les Persones; en segon lloc, pels sectors de cultura i de turisme, que han de permetre 
aconseguir també aquests objectius fixats. I no ens cansem ni ens cansarem de dir 
que la cultura i el turisme, juntament amb el comerç i el sector de serveis en general, 
són els veritables impulsors de l’economia de la nostra ciutat. Són els sectors 
principals que mouen aquesta activitat econòmica i als quals hem convingut a donar 
un impuls decidit, i que ens avalen els resultats obtinguts: hi ha hagut un increment 
d’un 25 per cent del pressupost durant aquests quatre anys. 
L’Àrea de Serveis a les Persones també ha tingut increments importants durant aquest 
mandat, un 30 per cent. I dintre de l’Àrea de Serveis a les Persones hi ha l’Àrea de 
Serveis Socials, que ha incrementat un 58 per cent, el que representa durant aquests 
quatre anys un increment de 2.263.000 euros. Els pressupostos presentats durant 
aquest mandat han estat sense cap dubte els pressupostos més socials de la ciutat.  
També pel que fa a l’Àrea d’Ocupació, ha incrementat un 20 per cent. 
I pel que fa a les inversions, durant aquests quatre anys s’ha passat d’una inversió de 
5.625.000 euros a una inversió de 6.300.000 euros. 
Part d’aquesta inversió que s’ha fet, ha estat feta amb l’estalvi de la despesa corrent, 
que per a aquest any 2015 ha estat de 220.000 euros, i que per a tots els anys del 
mandat s’hauran estalviat 2.610.669 euros. Això és important i destacable i cal 
subratllar-ho perquè hem estat capaços d’estalviar en la despesa corrent i reinvertir 
aquest estalvi de capacitat d’inversió sense augmentar l’endeutament. 
Durant els exercicis immediatament anteriors a la nostra arribada al Govern, els anys 
2010 i 2011, no hi va haver cap estalvi de despesa corrent destinada a inversió. I vull 
assenyalar aquesta fita perquè l’hem aconseguit en un context de profunda crisi i d’un 
augment en les necessitats socials. 
També voldria destacar la partida dedicada a pressupostos participats, que hi ha hagut 
un increment d’un 20 per cent; hem passat d’1 milió d’euros a 1.200.000 euros. I són 
els pressupostos participats que estan aquí per quedar-se i també per créixer, i que en 
el conjunt del mandat hauran representat la no gens negligible xifra de 3.200.000 
euros, decidits directament pels ciutadans, i que té una destinació finalista en cada un 
dels nostres barris.  
Dir que els estats d’ingressos i despeses estan equilibrats, compleixen l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i generen un estalvi, com he dit abans, de 220.000 euros, 
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que l’hem destinat a inversió. 
Referent a les despeses, pel que fa al capítol I, que són les despeses de personal, per 
a aquest exercici 2015 no es preveuen canvis significatius respecte a l’exercici 2014, ja 
que la normativa continua fixant els criteris de contenció pressupostària. El capítol I 
s’ha fixat per aquest any en 37.760.000 euros i representa un increment de 440.000 
euros respecte a l’any 2014. I això és degut a la incorporació dels treballadors de TMG 
Grues. 
Segueix la contenció en l’oferta pública, també en els límits de contractació de 
personal temporal, de nomenament de personal estatutari temporal o funcionaris 
interins, que això suposa pràcticament la congelació de l’oferta d’ocupació i, per tant, 
no es preveu convocatòria de places vacants de nou ingrés. 
Pel que fa al capítol II, que són les despeses de béns corrents, seguim en la línia de 
buscar la màxima eficiència i eficàcia. Hem aconseguit ajustaments fent un exercici de 
realisme i d’afinament en les despeses, tot i que hi ha increments que no els podem 
obviar, que són derivats de les clàusules contractuals també de circumstàncies alienes 
a la gestió municipal i també de la implantació de nous serveis o equipaments. 
Pel que fa al capítol III i al capítol IX, que són els d’interessos i amortitzacions, aquest 
pressupost assumeix l’augment de consignació que requereixen les pèrdues de 
carència d’amortització d’alguns préstecs que teníem concertats. Però a la vegada ens 
podem permetre rebaixar el cost suportat pel cost financer dels interessos, doncs, com 
hem exposat anteriorment, hem substituït tres operacions de crèdit del 5 a l’1 per cent, 
i a més a més hem ajustat la baixa de l’euríbor, i tot això ens dóna la possibilitat de 
poder disminuir aquest capítol III per una xifra de 680.000 euros. 
Pel que fa al capítol IV, que són les transferències corrents, aquestes han incrementat 
448.000 euros, una part es destina a finalitats socials i culturals i també a convenis 
amb el tercer sector. 
Pel que fa al capítol VI, que és el de les inversions reals, les previstes per a aquest any 
són, com he dit abans, de 6.300.000 euros, un increment de 100.000 euros respecte a 
l’any 2014. Tal com ja hem assenyalat, destacàvem la partida de millores a barris, de 
pressupostos participats, amb aquest increment del 20 per cent, que suposaven 
aquests 200.000 euros. També volem destacar la partida de 560.000 euros per poder 
executar l’obra del centre cívic de la central del Molí i el trasllat de la biblioteca 
d’Ernest Lluch. També portem l’adequació de la plaça Carles Rahola, de la 
urbanització de la plaça Pallach, així com el projecte del pont del Dimoni i del projecte 
de l’accés sud de Girona, entre altres projectes. 
Dir que al costat d’aquestes obres d’urbanisme i dels projectes que van destinats 
directament als barris, la ciutat s’ha d’obrir futur mitjançant projectes estratègics que 
han d’estar reforçats per un model propi i li han de proporcionar actius per augmentar 
la seva capacitat d’atracció. En aquest sentit, projectes com el museu d’art modern i 
contemporani, el Pla dels quatre rius i una sèquia, el Pla especial de la Devesa i el Pla 
de mobilitat, entre altres, representen aquesta aposta pel futur i pel dinamisme d’una 
ciutat que entén que només progressant i sortint del conformisme pot continuar 
prestant l’atenció a les persones de manera tan prioritària com ja s’ha assenyalat i que 
hem estat capaços de fer durant tot el mandat. Sabem atendre totes aquestes 
necessitats i alhora sabem pensar en el futur, una cosa va lligada amb l’altra. 
Referent als ingressos, per elaborar l’estimació d’ingressos s’han utilitzat les hipòtesis 
següents: pel que fa a les transferències de l’Estat, és una liquidació positiva de 
390.000 euros; pel que fa als impostos propis, taxes i altres ingressos, la consignació 
resulta de les liquidacions observades durant l’exercici 2014 i de considerar el canvi de 
capítol motivat també pel sistema de gestió del servei de l’aparcament 
d’estacionament amb limitació horària; pel que fa a les transferències i subvencions 
corrents a rebre, s’han pressupostat els ingressos i compromisos d’ingressos d’altres 
administracions per a aquest exercici 2015 en base a l’efectiva realització; pel que fa 
als ingressos patrimonials, que és el capítol V, s’han estimat base de liquidacions de 
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l’exercici 2014 a efectes de noves concessions que puguin haver-hi, i pel que fa als 
ingressos dels passius financers, que és el capítol IX, és la quantia prevista per a 
aquest pressupost 2015, com a operació de crèdit s’emmarca en la normativa 
d’aplicació, es destinarà a finançar la inversió. I això no suposa un increment del nivell 
d’endeutament de la Corporació, atenent que la quantia de pressupost d’ingressos és 
inferior a l’amortització prevista en el mateix exercici i que permet complir la normativa 
d’estabilitat pressupostària. Els ingressos financers, en aquest cas, són inferiors a la 
despesa financera. Podíem anar a un préstec de 6.200.000 euros i anem a un préstec 
de 6.080.000 euros. 
Per tot el que he exposat i per tot això, afirmem que aquest últim pressupost del 
mandat és indubtablement el més social que ha tingut la ciutat i que hem acomplert 
amb el doble objectiu que ens havíem fixat a l’inici del Govern: la lluita contra la crisi i 
la crisi és la nostra prioritat. És per tot això que jo els demano el suport a aquests 
pressupostos.  
Agrair novament als grups i regidors no adscrits el suport que hem obtingut i haver 
tingut una actitud oberta al diàleg i voler buscar els acords pensant abans de res en la 
ciutat. Moltes gràcies.              
 
El senyor alcalde agraeix a la senyora Planas la presentació de les propostes i obre el 
torn de paraules per als grups. La senyora Barbero té la paraula. 
 
Intervé la senyora Pia Bosch, regidora no adscrita, qui manifesta, que els quatre 
regidors no adscrits, senyor Bonaventura, senyora Barbero, senyor Quintana i senyora 
Bosch, voldríem fer dues intervencions: una pel que fa al pressupost i l’altra pel que fa 
a la plantilla. 
 
El senyor alcalde aclareix a la senyora Bosch que en l’ordre que pertoca la intervenció, 
primer és la senyora Barbero. 
 
Intervé de nou la senyora Bosch, qui comenta, per tant, primer parlarem de la plantilla. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Amèlia Barbero, regidora no adscrita, en nom dels 
regidors no adscrits que representa, qui exposa, tot i que se’ns ha explicat que 
enguany no s’ha amortitzat cap lloc de treball, vull recordar que en aquest mandat 
s’han portat a terme un bon nombre d’amortitzacions, de les quals nosaltres vam 
discrepar per entendre que en aquests moments en què les plantilles estan 
congelades pel decret del Govern de l’Estat de l’any 2011 no convenia perdre capital 
humà. I, per tant, aquestes places s’haguessin pogut reconvertir per reforçar diferents 
àrees com, per exemple, la de Serveis Socials, que té molta pressió i feina a causa de 
la situació actual. 
Pels mateixos motius, nosaltres tampoc vam estar d’acord en el seu moment en 
l’amortització d’un mestre de l’escola bressol i molt menys en la supressió del lloc de 
cap de secció de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà. Vull insistir que aprofitant 
alguna requalificació, seria convenient tornar a crear el lloc de cap de secció perquè 
l’OIAC és un servei bàsic que funciona molt bé i que, a més a més, nodreix molts 
altres serveis de l’Ajuntament, que els ajuda a coordinar les seves tasques. També 
perquè ha perdut un treballador, ha passat de divuit persones a la plantilla a disset, i 
sabem que cada dia està assumint més tasques, com el que ha estat el tema dels 
carnets d’autobús i ara últimament els carnets de cultura. 
També vull comentar que és una llàstima que hagin deixat caducar l’última oferta 
d’ocupació sense consolidar definitivament alguns dels llocs de treball importants per a 
l’estructura municipal com ara els que es van crear per a l’última escola bressol, que 
eren de tres mestres i sis educadores.  
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Veiem també, segons la informació facilitada, que entre els llocs de treball que 
actualment estan totalment vacants, és a dir, que no estan ocupats per alguna persona 
en qualitat d’interinatge, hi continua havent el de l’assessor jurídic i també el de 
l’enginyer de sostenibilitat. Sobre aquest últim lloc, en resposta a una pregunta que 
vaig fer en el Ple de setembre, a la qual se’ns va dir que s’estaven preparant les bases 
per cobrir l’interinament, però veig que fins al dia d’avui no s’ha fet, crec que caldria 
tirar-ho endavant al més aviat possible, perquè hem de recordar que, a banda d’altres 
funcions, aquest tècnic era el responsable del control de l’empresa Girona + Neta, que 
és la que gestiona la major partida de despesa de l’Ajuntament, més de 12 milions 
d’euros. 
Tampoc no entenem que estiguin vacants dues places d’agent cívic quan la seva feina 
és molt necessària, especialment en determinats barris de la ciutat.  
Per últim, dir que pensem que el Museu d’Història de la Ciutat i el Centre Cultural de la 
Mercè no poden continuar sense direcció. La direcció actual compartida entre el 
museu d’història i el museu dels jueus pot servir per sortir del pas puntualment, però 
són dos equips rellevants per a la ciutat que necessiten cadascú una direcció pròpia. 
I pel que fa a la Mercè, suposo que igual que ens ha arribat a nosaltres, deuen saber 
vostès que la manca d’una direcció, d’un director o directora, està repercutint 
negativament en l’organització del centre. 
Pel que fa a la relació de llocs de treball, és a dir, valoro la feina que s’ha fet per 
actualitzar les relacions de treball, que s’ha completat d’aquesta manera la part 
funcional d’aquest instrument organitzatiu, tot i que és una qüestió que no quedarà mai 
tancada, perquè els llocs de treball aniran evolucionant, però considero que en 
paral·lel s’haurien d’haver iniciat ja en ferm les negociacions amb els representants 
sindicals per acabar o, com a mínim, iniciar tot el que fa referència al valor del punt 
que és la part econòmica de la relació de llocs de treball. 
Amb relació a l’organigrama, doncs, dir que és una competència organitzativa del 
Govern i, per tant, no hi ha res a dir, tot i que han de comprendre que aquesta 
estructura organitzativa no és la que nosaltres voldríem. 
Per tot això, dir que els regidors socialistes no adscrits ens abstindrem en aquesta 
proposta.     
 
Intervé la senyora Pia Bosch, qui exposa, parlo igual que ho feia ara la senyora 
Barbero en nom d’aquests cinc regidors –perdó–, quatre, perquè el senyor Amores 
està malalt, socialistes no adscrits. I començo la intervenció, malauradament, un any 
més lamentant el mal finançament local. Crec que és obligat que fem referència a 
aquesta situació, que no millora, ans al contrari, i per tant, doncs, que a partir dels 
darrers mesos i des de l’aprovació de l’LRSAL encara s’ha reduït més el marge de 
maniobra per als ens locals i tampoc el Govern de la Generalitat ha fet cap pas per 
millorar competències i pressupostos als ens locals. Per tant, que consti en acta de 
nou que ens sembla que hauria d’haver-hi més marge de competència i més marge de 
pressupost en el que avui anem a fer, en el pressupost municipal. 
L’altra consideració prèvia que volia fer sobre el context d’aquest debat és quina ha 
estat l’evolució de la inversió de l’Estat i de la Generalitat a la ciutat de Girona, i, 
malauradament, també les notícies són negatives: un any més som la capital catalana 
que menys inversió rebrà proporcionalment, és a dir, per càpita. Estem a baix de tot 
dels rànquings d’inversió per càpita per al 2015 altra vegada i portem ja tres anys 
acumulats en la franja més baixa. I són uns anys en què les dades socials i 
econòmiques de la ciutat han anat mostrant-nos un empitjorament creixent, per tant, 
en què aquesta evolució en negatiu de la inversió de les administracions superiors a la 
ciutat repercuteix d’una manera molt directa i molt evident en l’evolució de la situació 
econòmica a Girona. 
Una altra qüestió també a considerar és el temps que hem tingut per debatre i 
contrastar el pressupost no només en el si del consistori, sinó també amb els principals 
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agents socials de la ciutat. És veritat que ara no tenim consell econòmic i social i, per 
tant, ja no tenim l’obligació de fer la consulta al consell econòmic i social, però 
segurament aquesta condició de consulta es podria haver substituït per una consulta 
als integrants de l’agència de promoció econòmica o, en tot cas, una consulta una 
mica més àmplia més enllà del que són purament i estrictament els grups del 
consistori. Per tant, aprovarem avui aquest pressupost havent tingut poc temps per 
consultar amb la ciutat i per consultar amb la resta dels agents socials. 
La conclusió a la qual arribem és que aquest és un pressupost municipal més petit del 
que voldríem, i això no és atribuïble directament al Govern, però que en els marges 
estrets en què ens movem hem d’analitzar si respon a la millor proposta per assolir els 
objectius prioritaris que ens sembla que hem de tenir: contribuir a la generació 
d’ocupació, pal·liar els efectes de la crisi sobre la població. 
I, bé, quina és la nostra opinió sobre la contribució del pressupost a aquests objectius? 
Ens sembla que és millorable. Després d’haver fet una anàlisi acurada de la proposta i 
un cop feta, varem presentar en aquest sentit, dilluns passat, una proposta a l’equip de 
govern que ens semblava que era una bona base per poder negociar i arribar a un 
acord amb la voluntat, doncs, que teníem de propiciar l’aprovació d’aquest pressupost 
com hem fet en els darrers anys. Malauradament no ha estat possible i, per tant, ho 
lamentem. 
I volíem explicar una mica quina era aquesta nostra proposta i com havia anat la 
negociació, que no n’hi ha hagut pràcticament, però sí explicar per què fèiem aquesta 
proposta alternativa i quina ens sembla que hauria de ser la línia a seguir. Per una 
banda, i pel que fa a la despesa social, creiem que els pressupostos destinats a la 
pobresa infantil, que és veritat que es mantenen els 200.000 euros que va introduir el 
Govern en el pressupost arran de les negociacions amb el nostre grup dos anys enrere 
i l’any passat, però ens semblava que havia quedat clar que cal ampliar aquesta 
partida, sobretot la partida de pobresa infantil per atendre millor els joves, almenys fins 
a setze anys. Així ho vam estar comentant amb el regidor de Serveis Socials i també 
amb la regidora d’Hisenda. Ens sembla que caldria que allò que estem fent pel que fa 
a l’alimentació dels infants des de la infància fins als dotze anys s’estengués fins als 
setze anys. Això no ha estat possible i, per tant, doncs, ens hauria agradat. 
Ens hauria agradat més també poder redireccionar en part la inversió a unes 
inversions que tinguessin un rendiment social més directe, més immediat. En aquest 
sentit, havíem proposat una reducció de la partida destinada a la compra de la 
col·lecció Santos Torroella, atès que, entre altres qüestions, no tenim culminada 
l’assumpció de la propietat de la casa, que ens sembla que és un element molt 
important a l’hora de tirar endavant aquest projecte. I tampoc tenim documentada 
l’acceptació de l’herència. Per tant, ens semblava que la pressa que hi podia haver era  
relativa. Nosaltres també creiem que hi ha d’haver aquest museu d’art contemporani, 
però que podíem reduir aquesta partida i amb aquests diners poder fer i poder complir 
amb alguns compromisos o objectius que ens semblen desitjables. 
Un compromís és el pla d’ascensors que va ser aprovat en aquest Ple i que ens 
sembla que hauria d’estar consignat al pressupost d’inversions. Un altre és fer 
inversions en dos dels barris que tenen els pitjors indicadors socials de la ciutat: el 
barri de Font de la Pólvora, en què creiem que s’hauria d’enderrocar un edifici del 
carrer Acàcia que està en molt mal estat, i el barri del Pont Major, en el qual creiem 
que s’haurien de fer unes inversions –en totes dues qüestions en conveni amb la 
Generalitat– per arreglar baixants dels pisos blancs, que se’n diuen, dels pisos 
sindicals. I també creiem que caldria una partida per aplicar a inversions de pobresa 
energètica, atesa la situació, doncs, que tots tenim comprovat que tenen moltes llars 
de la nostra ciutat. 
Una altra línia de treball que vam proposar i que ens semblava desitjable era que, pel 
que fa als pressupostos dirigits a cultura, apliquéssim més despesa a la cultura de 
base, a la cultura de la ciutat i reduíssim en part allò que nosaltres en diem la «cultura 
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d’aparador», la cultura destinada a fer lluïment puntual, però que no deixa pòsit, que 
no fa que els creadors de la ciutat, els equipaments estables de la ciutat tinguin més 
marge de maniobra per treballar al llarg de l’any, no permet que aquesta cultura més 
arrelada i que acaba generant públics, que acaba generant una activitat cultural 
estable, té partides congelades en general, i ens semblava que això no havia de ser 
així. I vam fer una proposta molt concreta de com ampliar en part les partides 
d’activitat del Museu dels Jueus, del Museu del Cinema, de la Casa Masó o del Museu 
d’Història de la Ciutat. 
També varem proposar una baixada de la inversió que proposen per al mapping, i 
aquesta hem vist que en part, a partir de la negociació que han fet amb altres grups, 
l’han aplicada. Ens sembla bé. Nosaltres creiem que aquests diners s’haurien de 
destinar a les beques per a creadors, a les beques KREAS, a les sales d’exhibició de 
la Truffaut i La Planeta, que són espais de creació de públics i que tenen una activitat 
estable al llarg de tot l’any. 
Les altres qüestions que els vam posar sobre la taula, alguna ja els l’he esmentada, la 
de l’alimentació dels adolescents, els havíem demanat que incrementessin la partida 
en 150.000 euros, també que deixessin el pla Girona Actua en els mateixos nivells que 
l’any passat, que són els 500.000 euros que es van introduir pactant amb el nostre 
grup, per al 2013 i per al 2014, que ho deixessin en 500.000 perquè s’ha reduït en 
100.000. Ara hem vist que a partir del pacte, doncs, aquesta reducció és menor i ens 
n’alegrem. I els vam demanar també que incrementessin el personal del servei 
d’atenció a les famílies víctimes de violència de gènere, perquè ens semblava que 
aquest és un servei que està molt tensionat i molt sobrecarregat. 
De tota aquesta proposta no ens va arribar una contraproposta, la veritat és que ens 
van dir que hi havia algunes qüestions que eren innegociables, ho entenem, si vostès 
tenien el pressupost pactat amb uns altres grups és totalment legítim i no hi ha res a 
dir. Però atesa aquesta situació i vist que aquest és un pressupost que no respon al 
que nosaltres ens sembla que seria mínimament acceptable, hi ha alguns elements 
que ens fan dir que aquesta no és una proposta que ens acosti a la Girona que 
nosaltres volem, a la ciutat amb més oportunitats per a tothom i no per a uns quants, 
amb més inversió per a tots els barris i no per a uns quants. I que vist que tampoc s’ha 
treballat prou, ens sembla, amb tota la ciutadania, vist que tampoc hem treballat prou 
colze a colze amb la gent, vist que tampoc hem explicat ni hem fet accions per exigir i 
cooperar amb les administracions superiors per tenir inversions que tinguin una 
rendibilitat social encara més directa, encara més immediata, no podem donar-li el 
nostre suport. 
 
Intervé la senyora Glòria Plana, regidora no adscrita, qui expressa, voldria, en primer 
lloc, agrair a la regidora Planas la seva bona predisposició i ajuda en els dubtes que he 
tingut en l’anàlisi d’aquest pressupost, la seva voluntat d’escoltar les meves propostes i 
de negociar, evidentment, i arribar a un acord. Gràcies també als tècnics de la seva 
àrea per l’esforç que fan sempre i la seva disponibilitat quan se’ls demana la seva 
col·laboració. 
El moviment que jo represento, Avancem, defensa que els ajuntaments han d’impulsar 
polítiques de participació efectiva per aconseguir i garantir una major participació dels 
ciutadans a la vida pública del municipi; per tant, quanta més implicació cívica, social i 
comunitària, més fàcil és estimular la implicació de col·lectius que per qüestions 
socioeconòmiques estan allunyats de la vida municipal. Així, doncs, com més fort és el 
capital social, més madura és la democràcia. 
Des del món municipal hem de fer els possibles per contribuir a conformar una 
comunitat, una societat més justa, més igualitària, més solidària. Aquests 
pressupostos que ens presenten estan lluny del que seria el que jo defenso, ja que en 
l’aspecte de participació ciutadana, si bé celebro que la inversió que es porta a terme 
en els pressupostos participatius, que representen un 1 per cent del pressupost de 
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l’Ajuntament, considero que per a l’elaboració de la resta del pressupost s’hagués 
hagut de comptar amb l’opinió i la participació de les entitats gironines, tant dels 
sectors econòmics i socials, com del tercer sector, com del sector cultural, etcètera; 
agents que treballen el dia a dia de la ciutat i que poden donar uns inputs molt reals 
del pols de la ciutat i així saber realment quines són les principals necessitats i on cal 
destinar-hi més recursos. 
Per part d’Avancem ho hem fet i hem estat i hem detectat que les prioritats de la ciutat 
són bàsicament tres: en primer lloc, vèncer l’atur. En aquests moments, Girona està a 
uns nivells dels 7.000 aturats aproximadament; per tant, és prioritari impulsar el 
desenvolupament econòmic de la ciutat. 
Donar resposta a les necessitats socials, a les persones que s’ho passen més 
malament millorant la cobertura de les necessitats bàsiques i la promoció 
d’oportunitats a joves i infants vulnerables. 
I en l’àmbit cultural caldria, pensem, un canvi de manera de fer les coses: penso que 
s’ha d’acabar amb la cultura del «florero» i amb la gestió de la cultura del clientelisme. 
La meva proposta en aquests pressupostos ha estat vinculada bàsicament a tres 
àmbits: la cohesió social, la promoció econòmica i desenvolupament local i la cultura. 
En primer lloc, a la cohesió social: si bé és cert, i me n’alegro, de l’increment de 75.000 
euros a la infància i joves, penso que en aquests moments no n’hi ha prou. He 
proposat, i així ha estat acceptada, que s’incrementi la dotació per ampliar l’oferta 
d’activitats i serveis a més barris i també explorar nous formats d’activitats més 
atractives i ajustades a les necessitats d’oci, artístiques i formatives. 
Concretament, la partida d’ajudes econòmiques a les famílies s’ha incrementat i ara ja 
arriba pràcticament als 500.000 euros, que caldria destinar-los, crec, una part, a 
beques d’ajuts econòmics d’accés a recursos formatius i de lleure per a infants amb 
risc i situació de vulnerabilitat econòmica i pobresa, i una altra part en ajuts per a 
habitatge, pobresa energètica i confortabilitat de llars amb infants a càrrec per a 
aquelles famílies que tenen habitatges en males condicions, els que pateixen talls de 
llum, de subministraments, etcètera. 
El segon àmbit, dedicat al desenvolupament de l’economia local: cal fomentar 
iniciatives de cooperatives i economia social, foment del turisme i el comerç, fons per a 
plans d’ocupació. I per portar a terme tot això, crec que és fonamental incrementar la 
dotació de l’Agència de Promoció Econòmica per tal que sigui la base, el fonament, 
l’inici d’un veritable espai de concertació on tots els agents implicats treballin per a la 
promoció econòmica i la cohesió social de la ciutat i l’àrea urbana de manera integral, i 
per tant, tenir una primera dotació per executar un projecte de desenvolupament 
econòmic per a la nostra ciutat, més en aquest moment que és tan necessari 
promoure l’accés al treball, crear nous escenaris d’inserció, estructures de cooperació 
local per a la lluita contra l’atur i les desigualtats. En definitiva, generar activitat 
econòmica, estimular la competitivitat de les empreses i fomentar la cultura 
emprenedora. 
En l’àmbit de la cultura, cal reformular la política cultural en el sentit d’aplicar cercles 
de comparació amb dades objectives per decidir a què es dediquen els recursos, 
sense que existeixi aquesta volatilitat política que en alguns casos es palpa, pensant 
en el que realment necessiten els gironins i les gironines, si aquests estan culturalment 
ben atesos. I d’aquí impulsar un projecte de ciutat culturalment europeu. 
Hi ha molta part del pressupost de cultura dedicat a capítol IV i poc a capítol II, això vol 
dir que es dediquen molts recursos finalistes, recursos donats a dit. He demanat i 
demano el compromís del Govern perquè la gestió dels recursos culturals sigui més 
objectiva. Seria millor agrupar aquests recursos i dotar una partida per a subvencions i 
ajudes obertes de creació cultural d’àmbit local. Penso que cal ser molt escrupolós 
amb el diner públic i fer una gestió molt objectiva dels recursos. Això passa per 
escoltar el sector i donar les mateixes oportunitats a tots els agents per tal de garantir 
la màxima transparència a través de subjecte - indicadors, i així intervenir en el millor 
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projecte i el que més convingui a la ciutat per situar-la culturalment al mapa europeu i 
a la vegada obtenir un retorn social per a la ciutat. 
Amb referència als ingressos, un apunt que m’ha sobtat és que preveuen un increment 
de 900.000 euros de l’impost d’increment sobre el valor dels terrenys urbans. Això vol 
dir que la plusvàlua representa un 65 per cent de més, crec que és una previsió potser 
massa optimista per la realitat econòmica que ens acompanya. 
De les inversions que es proposen, deixant de banda la inversió en pressupostos 
participats, que, en definitiva, són polítiques indirectes del Govern, és a dir, polítiques 
de ciutat que decideixen els veïns i les veïnes, la major inversió es destina a la compra 
del fons Santos Torroella, 790.000 euros. En un moment de restriccions 
pressupostàries destinar la màxima inversió en un sol projecte i, a més, tan controvertit 
per la ciutadania gironina, considero que és fer política d’ostentació i que es tracta 
d’una inversió multianual innecessària, de molt difícil rendiment i que perfectament es 
podria invertir en polítiques de dinamització cultural, turística i comercial molt més 
efectives i que no suposarien un llast tan important en els pressupostos de forma tan 
continuada. 
Per acabar, ho he dit al principi, aquest no és el pressupost que jo proposaria per a la 
nostra ciutat. Vostès han dit que són els pressupostos més socials, realment no és 
així, perquè el que realment es destina a actuacions de serveis socials, el que 
realment pot arribar a les famílies, a les persones, s’incrementa en 127.000 euros; per 
tant, no són tan socials. Ara bé, amb l’acceptació de l’increment a ajuts a les famílies i 
la dotació que proposo per a l’Agència de Promoció Econòmica, considero que podem 
donar més resposta al compromís pres amb totes aquelles persones, amb totes 
aquelles famílies que ho estan passant tan malament; un compromís inexcusable com 
a administració municipal. Per tant, espero que tot això reverteixi en el benefici de la 
ciutat i per tal de no bloquejar i ajudar aquests pressupostos a tirar endavant, tot i no 
ser l’escenari més desitjable, la responsabilitat m’obliga a no bloquejar la continuïtat de 
la gestió municipal. Tot i els nombrosos desacords, tindran la meva abstenció. I en 
quant als altres punts de l’ordre del dia també m’abstindré. 
 
Intervé el senyor Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa, d’entrada el 
primer que he de dir és que nosaltres sempre hem defensat que l’elaboració dels 
pressupostos en qualsevol ajuntament i també en un ajuntament com el de Girona 
hauria d’estar molt més oberta a la ciutadania. Pensem que els comptes municipals 
són prou importants i afecten prou la ciutadania i que estaria bé que aquesta hi pogués 
dir la seva en algun moment del procés de la seva elaboració i que tot això no es 
quedés entre les quatre parets de la casa de la vila. 
Celebrem, tot i això, la disposició de la regidora d’Hisenda a parlar, a negociar, a 
discutir amb els representants de tots els grups i amb els regidors no adscrits de tot 
allò que té relació amb els comptes. Però creiem que hauríem de fer un pas més en tot 
el que fa referència a la participació ciutadana en aquesta matèria i que això no ens 
hauria de fer por. Això pel que fa a la forma. 
Pel que fa als continguts, la meva opinió i la de la formació que represento és que 
aquest pressupost té clarobscurs, coses bones, coses no tan bones, coses que van en 
la bona direcció i d’altres que no hi van tant. 
Sense entrar en detall en les xifres, perquè crec que m’allargaria massa, nosaltres 
valorem positivament, per exemple, com ja han dit altres portaveus, que els 
pressupostos participats, és a dir, aquells en què els barris de la ciutat hi poden dir la 
seva, augmentin un 20 per cent en el pressupost d’aquest any i arribin fins al 
1.200.000 euros. 
També ens sembla positiu que la despesa social en el seu conjunt, és a dir, allò que 
s’anomena serveis a les persones, augmenti més d’un 30 per cent. Entenem que en 
aquests moments de crisi econòmica i quan tantes famílies gironines ho estan passant 
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malament, el principal augment pressupostari s’ha de centrar en aquest àmbit, en el 
qual crec que encara s’hauria pogut anar una mica més enllà. 
Així mateix, celebrem també l’impuls, amb una dotació econòmica significativa, de 
l’anomenat Pla integral del sector est. Com ja havíem dit en aquest mateix Ple, creiem 
que és un pla necessari en un sector de la ciutat en què cal actuar urgentment i en 
diferents àmbits. 
Per una altra banda, també considerem positiu que aquest pressupost aposti per la 
cultura, un actiu que hauria d’abastar diferents àmbits: l’econòmic, el pedagògic, el 
turístic, etcètera. Entenem que una ciutat com Girona ha de fer aquest pas endavant 
en matèria cultural que ha d’abraçar tots els sectors: el teatral, l’audiovisual, el musical, 
el de la cultura popular i tradicional, el de les arts plàstiques, etcètera. La cultura des 
del nostre punt de vista ha d’esdevenir un focus d’atracció a la nostra ciutat i no s’ha 
de quedar només en el centre de la ciutat, sinó que ha d’arribar a tots els barris. 
També hi ha altres elements però que no ens agraden tant, és a dir, entenem que hem 
de ser coherents com a ajuntament i dotar pressupostàriament tots aquells temes que 
s’han aprovat en el Ple, però a nosaltres ens costa donar el nostre vistiplau a partides 
destinades a satisfer econòmicament punts que quan han arribat al plenari no ens han 
acabat d’agradar i no els hem vist clars. 
No m’estendré gaire més sobre aquesta qüestió, però, per exemple, ens costa 
acceptar que es destinin 560.000 euros al projecte de la central del Molí o que calguin 
100.000 euros per traslladar l’escultura d’Andreu Alfaro a la plaça Europa, encara que 
aquesta partida inclogui, com se’ns ha dit, la dignificació d’aquell espai. Creiem que 
aquesta dignificació hauria d’anar a càrrec d’Adif i que això hauria de ser així per una 
qüestió, precisament, de dignitat. 
Tampoc acabem d’entendre que només es destinin 50.000 euros al projecte del pont 
del Dimoni; creiem que aquesta quantitat d’entrada es queda curta i esperem que 
s’augmenti aquesta partida ben aviat, a mesura que es desenvolupi el projecte. 
Pel que fa al museu d’art modern i contemporani, al qual altres portaveus ja s’hi han 
referit, sincerament crec que en uns moments com els actuals que aquesta sigui la 
principal inversió del consistori fa una mica de mal d’ulls. És a dir, jo puc entendre que 
se’ns digui que després del que vam aprovar en aquest Ple tocava fer aquesta 
inversió, i jo estic d’acord, com he dit abans, que és positiu que Girona aposti per la 
cultura i, dins d’aquest marc cultural, per les arts plàstiques i perquè la ciutat tingui 
aquest museu i el tingui a la Casa Pastors. Ara bé, tenint en compte la situació de punt 
mort, d’impasse en què està tot el tema de la col·lecció Santos Torroella –el tema 
fiscal, el tema dels hereus–, ens preguntem si no es podria trobar una altra fórmula per 
no haver d’incloure una despesa de gairebé 800.000 euros destinada a aquesta 
partida. Creiem que potser s’hauria d’haver estudiat això més a fons. 
En conclusió, i com he dit abans, aquest pressupost té coses que ens agraden i 
d’altres que no ens agraden tant. I valorant aquests comptes en el seu conjunt, els he 
de dir que el meu vot no serà a favor, però, per altra banda, entenc que els elements 
positius que veiem en aquest pressupost afegits al fet que nosaltres estem convençuts 
que sempre és millor disposar d’uns comptes aprovats que no pas d’uns altres de 
prorrogats, ja que en aquest darrer cas algunes partides importants i necessàries per a 
la ciutat en podrien quedar afectades, la meva posició serà la de l’abstenció. 
Nosaltres, Reagrupament, no impedirem amb un vot contrari que aquests comptes tirin 
endavant, tot i que, com hem dit abans, alguns punts d’aquest pressupost no ens 
acaben de fer el pes. 
Pel que fa al tema de la plantilla, i molt breument, nosaltres sempre ens hem 
manifestat contraris a l’existència de càrrecs de confiança o de lliure designació a la 
plantilla, l’existència dels quals no veiem necessària i que, a més, considerem que 
tenen un cost significatiu per als comptes municipals, uns diners que es podrien 
destinar a qüestions més prioritàries. 
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També creiem que, malgrat els impediments de la legalitat espanyola, caldria trobar la 
fórmula per reforçar algunes àrees de la plantilla que estan sobresaturades de feina.  
Per tant, tot i entendre que l’equip de govern té dret a organitzar la plantilla de la 
manera que consideri convenient per portar a terme les seves polítiques i l’organització 
del treball, tampoc podem donar un vot afirmatiu a aquests punts de l’ordre del dia 
relatius al personal, i la meva posició serà també la de l’abstenció. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, 
qui manifesta, anticipo que el meu vot serà contrari tant a l’aprovació inicial dels 
pressupostos com a la resta dels punts i que faré un sol tractament, tal com ens ha 
demanat. 
I el meu vot serà contrari perquè al meu entendre aquests són els pitjors pressupostos 
que Convergència i Unió ha presentat des que governa a Girona. I ho són, en primer 
lloc, perquè no afronten el principal problema que té avui la nostra ciutat: l’atur, la 
manca d’ocupació. Tenim el mateix índex d’atur avui que el primer dia que Carles 
Puigdemont va ser alcalde de Girona i aquesta, precisament, va ser la principal 
bandera de Convergència i Unió quan era a l’oposició. I per tant, avui, crec que 
estarem d’acord, podem certificar que les polítiques endegades no han aportat els 
resultats positius que de ben segur també esperava el Govern. 
En segon lloc, votaré contràriament a aquests pressupostos perquè no afronten els 
problemes de la gent que ho està passant malament a la nostra ciutat. A la premsa, i 
avui en la intervenció de la regidora, he llegit i escoltat declaracions dient que eren els 
pressupostos més socials; això no és veritat. Fins i tot he sentit a dir que són els 
pressupostos més socials de la història de Girona. Segur que estarem d’acord que no 
és la declaració més afortunada i convindrem tots els regidors i regidores que 
conformem aquest Ple que és un autèntic despropòsit que Girona avui hagi d’aprovar 
uns pressupostos amb partides perquè la gent pugui menjar; això és intolerable. És 
moment d’acabar d’una vegada per totes amb els pedaços i començar a establir 
solucions reals perquè els veïns i veïnes de Girona puguin treballar i tenir una vida 
digna. 
I en tercer lloc, votaré contràriament a aquests pressupostos perquè saben vostès 
perfectament que aquests són l’instrument més important de la política municipal. 
Reconec, i ho he dit en diverses ocasions, que s’han fet avenços en matèria de 
participació, avui hi ha 1,2 milions d’euros que es decideixen per participació directa de 
la ciutadania. És un pas endavant, però no és suficient.  
La manera com s’han negociat aquests pressupostos, i seré generosa, deixa molt que 
desitjar. En quin moment s’ha incorporat la veu dels veïns i veïnes d’aquesta ciutat o 
els agents econòmics i socials, perquè en la prèvia segur que no i en les al·legacions 
penso que tampoc, perquè tal i com ens va dir la regidora, igual que l’any passat, 
només es consideraran aquelles al·legacions que compleixen amb els tres punts 
establerts per llei, sense més consideració ni política, ni de debat, ni de segon debat 
de pressupostos, cosa de la qual, igual que vam fer l’any passat, ens en queixem i ens 
en lamentem. 
Aquestes són les tres línies: uns pressupostos que no donen solució a l’ocupació, uns 
pressupostos que no donen solució als problemes econòmics de la gent i uns 
pressupostos aprovats sense diàleg ni pacte, que desenvoluparé tot seguit. 
El juliol del 2011, Girona tenia un nombre d’aturats de 6.855 persones, segons dades 
de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial, el primer dia que Carles Puigdemont va ser 
alcalde de Girona, com deia. Avui a Girona, segons les últimes dades de la mateixa 
font, els aturats són 7.096 en el tancament del 2014. I segons l’enquesta feta per 
aquest Ajuntament, els aturats a la ciutat s’estimen entre 7.100 i 10.000 persones. 
El 5 d’agost del 2010, vostè, alcalde, va titllar la situació d’atur d’històricament 
dramàtica, i hi havia 6.222 aturats; el 5 d’octubre va dir que el tripartit era absolutament 
incapaç de gestionar la situació i va titllar la situació de devastadora, i llavors n’hi havia 
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6.600, d’aturats; el 31 de desembre d’aquell mateix any, vostè va dir que la xifra 
d’aturats posava els pèls de punta i parlàvem de 6.630 aturats; el 7 de gener del 2011, 
va dir que estàvem molt lluny de la recuperació econòmica i que s’estava consolidant 
un coixí de gent sense feina a l’entorn de les 6.600 persones. I podria continuar perquè 
els exemples són molts més. 
I li haig de dir, senyor Puigdemont, que tenia raó vostè llavors, la tenia llavors i ara en 
aquests moments la situació és també absolutament dramàtica, a gener del 2015, amb 
7.096 aturats. 
Per tant, la primera obvietat és que les polítiques per crear llocs de treball no han 
tingut els efectes desitjats, segur que hi convindrem. El PSC ha tingut sempre una 
actitud oberta al diàleg, amb el treball com a primera prioritat per negociar. Així ho vaig 
fer amb els dos pressupostos, la condició bàsica va ser tenir una partida solvent per a 
l’ocupació.     
Avui, com estaríem si el PSC no hagués introduït una partida de mig milió d’euros per 
a ocupació? A mi la resposta em sembla bastant evident: hi hauria encara més aturats 
dels que ja hi ha. Fa un any ja vaig avisar que aquesta aportació era un pas endavant, 
però que no era suficient.  
Mirin, aquí hi ha diferents regidors i regidores i estic convençuda que si l’ocupació 
hagués estat la principal preocupació d’aquest Govern, avui podríem aprovar uns 
pressupostos amb un ampli suport.  
Si fem l’exercici de comparar amb altres ciutats catalanes que compleixen les 
condicions de tenir uns pressupostos i una població similar a la de Girona, és fàcil 
adonar-se que Girona està equivocant la que hauria de ser la principal prioritat: el 
treball. Mirin, Reus té una població d’unes 100.000 persones i destina 1 milió d’euros a 
plans d’ocupació directes; Santa Coloma de Gramenet, 120.000 persones, 1,4 milions 
d’euros per a plans d’ocupació directes, i Cornellà, amb una població de 86.000 
habitants, hi dedica 1,6 milions d’euros. Aquesta última, Cornellà, ha creat mil llocs de 
treball i té un índex d’atur del 18,37 per cent, per sota del 20 per cent, el nivell nacional 
a Catalunya. Girona, 100.000 habitants, 450.000 euros i més de 7.000 aturats. 
Avui el problema de l’atur a Girona és menys important que fa un any? Jo crec que no. 
Per tant, no entenc ni comparteixo que aquests pressupostos destinin 50.000 euros 
menys a l’ocupació que l’any passat. I em podran respondre que han augmentat fins a 
100.000 euros l’Agència de Promoció Econòmica, com ens deia la regidora Plana, 
però de moment aquesta agència no ha donat més fruit que dos o tres presentacions 
en societat després d’un llarg part de tres anys. I a més, ho fan a costa de la promoció 
d’arts visuals; no crec que aquesta fos la partida més adequada per retallar. 
Amb l’acord que tenen, tenim un increment de 50.000 euros en plans d’ocupació a 
Girona Actua. Però és que en la proposta inicial respecte al 2014, vostès havien reduït 
40.000 euros en conveni d’ocupació; per tant, aquí realment el que han incrementat 
són 10.000 euros.  
I si em permeten, el senyor Puigdemont ha renunciat novament a una petita part de la 
partida de comunicació, amb 22.000 euros, i per arrodonir-ho, 25.000 euros, que 
tampoc sé quin sentit tenia arrodonir-ho, treuen 3.000 euros de promoció empresarial. 
Miri, tot plegat em sembla un trencaclosques mal resolt en un matí de corredisses. 
Estem lluny de tenir una situació mínimament acceptable, i reduir els recursos per a 
treball és una decisió desencertada. El percentatge d’aturats a Girona arriba gairebé a 
un 25 per cent de la població en edat de treballar i en alguns barris com Santa Eugènia 
la taxa d’atur té una xifra alarmant d’un 32 per cent de la població activa. Per tant, la 
petició del PSC en aquest Ajuntament per a aquests pressupostos ha estat de dedicar 
per eradicar o almenys pal·liar els efectes de l’atur 1 milió d’euros a plans d’ocupació 
directes. I d’on els traiem?, em preguntaran o em pregunta la regidora quan n’hem 
parlat. Doncs, miri, només en comunicació i en personal de confiança de Presidència 
ja en sortien 600.000.  
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El segon punt, per fomentar o no l’aprovació inicial d’aquests pressupostos, els deia 
que és perquè no afrontem els problemes que té la gent a Girona. Efectivament, tal 
com s’ha anunciat a la premsa, hi ha un increment dels ajuts d’emergència, i en aquest 
punt crec que és important remarcar que la política real ha d’estar per sobre de la 
comunicació política excessivament simplista que fan vostès. Si Girona, 
malauradament, es veu obligada a incrementar els ajuts d’emergència perquè hi hagi 
famílies i nens i nenes que puguin fer alguns àpats a la setmana a escoles o instituts, 
això no és cap bona notícia. I de ben segur estarem d’acord que no s’hauria d’explicar 
com una consecució, més aviat resulta lamentable. 
Si ens mirem en detall la partida dedicada a serveis socials, els augments han estat 
dedicats, en primer lloc, a pal·liar alguns problemes gravíssims de necessitats 
bàsiques com l’aliment, l’habitatge i la pobresa energètica. Estem d’acord que són tan 
necessaris com imprescindibles. Fins i tot, apuntar que davant la situació lamentable 
que vivim potser aquests 150.000 euros, malauradament, tornaran a ser insuficients. 
Però també hi ha hagut augments molt importants en lloguers i manteniments de locals 
que no tenen res a veure i que no van directament a la millora de la situació social dels 
gironins i gironines, tot i que vostès els utilitzin per engruixir percentatges històrics, 
segons vostès. 
Ens resulta absolutament incomprensible també la disminució de 75.000 euros del 
programa d’atenció a domicili. D’aquesta retallada, imagino que tindrem una explicació 
que la justifiqui.  
Han incrementat també en 100.000 euros els recursos al programa d’accés a 
l’habitatge, però no per fer un pla d’habitatge que abordi el problema de fons. I mentre, 
anem fent pedaços amb ajuts d’urgència. Els expedients de sol·licitud d’habitatge 
social van creixent a l’oficina d’habitatge i les famílies dels pisos d’Adigsa, amb qui es 
varen comprometre a donar una solució abans que arribés l’hivern, continuen 
esperant. 
Però com sempre hem fet, el Partit dels Socialistes no ens varem limitar a fer una 
crítica a la proposta presentada per l’equip de govern, sinó que varem elaborar i varem 
fer arribar a la regidora propostes alternatives que enteníem que milloraven aquest 
pressupost i feien front a les necessitats reals de la nostra ciutat a gener del 2015, que 
els detallaré molt breument. En cultura, afrontar el projecte de la Casa de Pep Colomé 
per a joves creadors, habilitar dos nous punts de lectura, molt necessaris, al Centre 
Cívic d’Onyar i a la zona de la Devesa, i també iniciar la descentralització de l’Escola 
Municipal d’Art de la Mercè, començant per Santa Eugènia com a barri de més alta 
densitat de població.  
En seguretat, ampliar de deu a dotze els agents cívics, tal com es va iniciar el mandat, 
i assegurar presència de policies de barri a tots els barris de Girona. No entenem que 
Sant Narcís continuï sense policia de barri. 
En educació, mantenir la partida de manteniment d’escoles amb 300.000 euros; 
125.000 és absolutament una partida massa baixa per les necessitats que han 
d’afrontar les escoles. I un pla d’educació i entorn per al barri de Pont Major, que, en 
aquest cas, vindria dels recursos de la Generalitat, ja que s’han presentat esmenes per 
part de l’oposició al Parlament en aquest sentit.  
En promoció, dels 100.000 euros que procedeixen de la taxa turística, proposàvem la 
contractació o estudiar la fórmula d’un agent de comercialització tant de l’aeroport de 
Girona com dels paquets promocionals de Renfe. 
En sostenibilitat, afrontar els diferents projectes que hi ha de boscos urbans i espais 
verds a Girona, com el bosc de la Pabordia o com el bosc de Taialà. 
El Pla d’habitatge, com els deia. 
I en el Pla d’inversions els demanàvem assegurar partides econòmiques per a la 
travessera de Santa Eugènia, per a l’asfaltatge de Torre Gironella, una actuació 
urbanística a fons al carrer Cardenal Margarit, cobrir una pista de la zona de l’esquerra 
del Ter, arranjar la pista de la Torrassa, i dotar més àmpliament el projecte de la 
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pujada de la Punta del Pi. També demanàvem concretar mobiliari urbà per al grup 
Sant Daniel, Pedret i Sant Ponç.  
En definitiva, regidora, lamento haver de votar contra l’aprovació inicial d’aquests 
pressupostos. Hauria volgut poder-hi donar tràmit amb el conjunt de regidors i 
regidores. Penso que és un bon moment per als grans acords, perquè són possibles, 
que l’ocupació és una necessitat prioritària en la qual ens hauríem pogut posar d’acord 
a l’entorn molts regidors i regidores, que cal un pla de xoc contundent per posar 
solucions als problemes de la gent. Ens hi hauríem pogut posar d’acord. No ha estat 
així. 
Vostè, alcalde, no ha tingut cap voluntat de pacte, almenys amb aquest grup 
municipal. I a més, crec que s’equivoca radicalment amb els objectius que hauria de 
tenir Girona en aquest moment. Girona ha perdut competitivitat respecte a altres 
ciutats catalanes de població i característiques similars. I aquest hauria estat un bon 
moment per explicar-nos quins són els seus objectius a mitjà i llarg termini. Però 
haurem de continuar lamentant que Girona avança per inèrcia i sense un rumb clar. 
 
Intervé la senyora Núria Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA, qui exposa, 
espero ser breu, estem davant d’uns pressupostos, pensem nosaltres de tràmit, 
continuistes, que no sintonitzen suficientment amb la situació que està vivint gran part 
de la ciutadania, perquè creiem que no busquen transformar la realitat de crisi, sinó 
continuar utilitzant vells paradigmes que vostès sempre han utilitzat, com va dir la 
regidora en un mitjà de comunicació, el turisme i la cultura són el petroli de la nostra 
ciutat, són els que mouen l’activitat econòmica. Evidentment, discrepem que sigui el 
petroli la comparació, no haguéssim posat aquest exemple. I no estem en contra ni del 
turisme ni de l’activitat cultural, ni molt menys, sinó del model de turisme i d’activitat 
cultural que vostès proposen: en comptes d’explorar, doncs, l’economia verda, les 
rehabilitacions d’edificis, el consum de proximitat, vostès continuen invertint i 
dinamitzant amb aquest model que els porta a fer-ho en el centre de la ciutat i 
descompensant encara més els barris perifèrics. És un model que accentua encara 
més aquestes diferències. 
Evidentment, tenen unes eleccions massa a prop per fer gaire soroll, i per tant, el 
model pressupost-tràmit suposem que és el que els va millor. 
És el darrer pressupost del mandat i ens plantejàvem també, com ha fet la regidora, 
una evolució d’aquests quatre anys. Nosaltres també pensàvem en aquesta evolució i 
vèiem això, un primer pressupost amb el que vostès, per posar un exemple, van apujar 
estrepitosament, descaradament el preu de les escoles bressol, no sé si ho recorden; 
un segon pressupost en el qual l’any següent, fent un gran esforç per part del Grup de 
la CUP, la Mesa d’Entitats i nosaltres mateixos, i gràcies a proposar-nos l’abstenció, es 
va incorporar als pressupostos el tema de la tarifació social a les escoles bressol, el 
suport al cooperativisme, plantar cara al bancs que desnonen, i uns pressupostos que 
en volíem dir participatius i que han passat a ser participats, a un model de 
pressupostos, els actuals, amb uns socis relativament fàcils, fruit d’aquest 
desmembrament que estem tenint en els grups municipals d’aquest Ple. 
Per tant, uns pressupostos que tenen aquests elements, jo diria, dissonants que han 
quedat una mica com momificats, en els pressupostos, com són aquests que els 
comentava ara que varem aconseguir en el procés de negociació el segon any, però 
que amb les seves polítiques ens demostren que han quedat allà estancats i que no 
han evolucionat. No han evolucionat gens en propostes de promoció de l’ocupació i 
l’ocupabilitat, ni de polítiques socials no assistencialistes, ni de participació ciutadana 
veritable, no només amb pressupostos, sinó amb altres tipus, o de coresponsabilitat, ni 
en treball comunitari, ni en mobilitat sostenible, ni en gestió eficient de residus, ni de 
reserves de contractes per a centres especials de treball, ni de foment d’energia 
renovable, ni d’un potent pla de xoc al barri de Sant Narcís per compensar les 
repercussions del tren d’alta velocitat, etcètera. 
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Vostè, senyora regidora, ha dit que eren els pressupostos més socials, lamento haver-
ne de discrepar, perquè vostès el que estan fent és una operació de maquillatge 
suplint tot allò que la Generalitat no està pagant. La Generalitat ha fet un 
abandonament impressionant de moltes de les seves responsabilitats pactades amb 
molts ajuntaments, i com que ha abandonat aquestes polítiques, no només 
l’Ajuntament de Girona, sinó altres ajuntaments estan posant més diners en temes de 
serveis socials –no en vull dir polítiques socials perquè no ho són–, que no crec que 
sigui just ni coherent dir que fan que sigui un pressupost més social, sinó de suplència 
d’allò que ha deixat de fer la Generalitat, i que els en posaré altres exemples perquè 
en altres partides també és així. 
Nosaltres del que voldríem parlar és de projectes i després associar-hi diners; parlar 
de partides buides ens costa. Tot i això, nosaltres fem algunes reflexions que 
m’agradaria compartir. En primer lloc, i lligant-ho, i ho intercalaré amb el tema de 
personal, vostès calculen un increment de més de 3 milions d’euros, però, és clar, ho 
fan a través de l’estalvi en personal. Vostès van aprovar en el Congreso de Diputados 
una llei d’estabilitat pressupostària que impedia substituir les baixes, substituir les 
persones que es jubilaven, funcionàries. I per tant, és clar, què estan fent? Sí que 
obtenen un benefici econòmic, diguéssim, de no substituir aquestes persones, però, és 
clar, creiem que no és just, perquè això representa una sobrecàrrega sobre la resta de 
treballadors. 
També preveuen més ingressos, com algú ha dit, sobre aquests impostos directes 
com són les plusvàlues, altres taxes, que també ens sorprèn molt que hi carreguin tan 
fort, perquè –també ho ha dit la senyora Planas– sí que sembla que hi ha un cert 
repunt de la contractació, però amb una precarietat laboral tan important que suposem 
que això no suposarà aquest increment que vostès preveuen.  
Algunes partides que hem analitzat. Evidentment, estem en contra, ja ho varem dir, de 
la partida d’inversions a Santos Torroella. Creiem que ara és una hipoteca, una llosa 
difícil d’explicar. La reserva també de diners per al museu d’art modern i contemporani, 
vostès anar sumant d’aquí i d’allà, donen unes partides molt importants que creiem 
que a la resta de museus, per exemple, estan congelades. I creiem que és un 
desajustament molt important i un increment excessiu en tot el que és el tema del 
museu d’art modern i contemporani, i el Bòlit. 
També proposaríem reduir les partides de música clàssica i música moderna en unes 
quantitats importants –vostès les han augmentat i molt–, precisament, per promocionar 
les accions culturals dels barris, no en els barris. Vostès també diuen que incrementen 
Temporada Alta perquè vagi als barris. Però el que nosaltres proposem, i també ha 
sortit aquí i suposo que sortirà, és la importància de les accions culturals dels mateixos 
barris i del dinamisme dels barris, i això no apareix per enlloc. Per tant, és aquest 
model seu de cultura. 
Amb relació a la Marfà, vostès increment en més de 178.000 euros la partida dedicada 
a la Marfà, un equipament que, com s’havia compromès l’alcalde amb la mancomunitat 
i havíem parlat aquí en aquest Ple, ja estava lligat amb el centre cívic i tenia una 
dimensió també de barri, una dimensió de ciutat. En aquests moments, és un 
equipament que està pràcticament conveniat, cada vegada és més difícil trobar-hi una 
petita sala perquè totes estan deixades, cedides o venudes, no sabem com expressar-
ho, a diferents entitats privades de la ciutat, i els veïns pràcticament no hi poden anar a 
fer res. I creiem que 178.000 euros per deixar-los a tercers, a gent de fora de la ciutat, 
ens sembla totalment descompensat. 
També l’Àrea de Sostenibilitat té un increment considerable en tractament de residus, 
per exemple. És clar, si aquest tractament de residus, que és veritat que ha pujat el 
seu cost, s’hagués previngut i s’haguessin fet polítiques d’incentivar el reciclatge i de 
reduir, evidentment no hauríem ara de pagar més amb gestió de residus. I tampoc 
estem d’acord que l’equiparació salarial dels treballadors de la recollida selectiva 
s’hagi d’afegir al que ja paga l’Ajuntament en el contracte; nosaltres entenem que això 
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ja forma part del contracte i dels diners que paga l’Ajuntament. I, per tant, no és que no 
estem d’acord amb l’equiparació salarial, sinó que ja ha de quedar reconeguda i 
inclosa en la certificació que es paga mensualment. No veiem cap pla d’estalvi 
energètic i la despesa de subministrament energètic ha pujat en aquest Ajuntament i, 
per tant, no hi ha cap mena de política, ni d’estalvi, ni d’ús de renovables. 
Mobilitat. No hi ha tampoc cap partida d’increment en transport públic, per exemple, 
queda exactament igual, igual que la gestió de Girocleta. Per tant, entenem que tot ha 
quedat congelat i no hi haurà cap estació nova de Girocleta, ni de promoció de l’ús de 
la Girocleta. I nosaltres no entenem com només hi ha 50.000 euros en el Pla 
d’inversions pel Pla de mobilitat. Creiem que això també és absolutament 
descompensat de tots els propòsits i totes les partides que es volien fer aquest 2015. 
També demanem que tots els diners que vostès volen utilitzar, és a dir, els 490.000 
euros de la venda del terreny de la zona del Parador del Güell, vagin per un sol carril 
bici. No sé si volen optar als premis FAD o què, però no entenem que això tingui una 
inversió tan gran, sinó que creiem que podria servir no només per fer aquest carril bici, 
sinó fer-ne d’altres, i també per fer una línia nova d’autobusos separant la línia 11 del 
Barri Vell de la de Montilivi, per exemple. 
En l’Àrea d’Ocupació i Turisme també hi ha una crescuda important, però, bé, no 
passaré a analitzar-la, ja ho han citat anteriorment. 
En Educació, doncs és veritat, els 125.000 euros que s’ha rebaixat el manteniment de 
les escoles, quan la Generalitat no manté els seus centres educatius, creiem que és 
insuficient. I després hi ha 100.000 euros que vénen a eixugar un dèficit que té l’Escola 
Municipal de Música. Per què té aquest dèficit l’Escola Municipal de Música? Una 
vegada més perquè la Generalitat no paga els seus compromisos. 
Ja n’hem parlat també amb el tema de Serveis Socials, no entenem com es destinen 
els diners. Hi ha una partida que són accions comunitàries a barris. Entenem, tal com 
ha quedat repartit, que de les tres accions comunitàries, 37.000 euros van afegits als 
200.000 que ja es calculen per al Sector Est, però la resta, els 230.000 restants, han 
d’anar per als altres dos plans comunitaris, que són el Pla educació i convivència i el 
Pla construïm ponts, del Pont Major. 
Cooperació. No entenem la partida de cooperació, mantenen el mateix import, 340.000 
euros, després que va venir la tècnica, senyora Glòria Rigau, a explicar-nos com es 
calculava, que es calculava en base dels ingressos propis, preveient que hi haurà un 
increment d’ingressos propis, veient que hi ha un increment del pressupost general de 
l’Ajuntament, com pot ser que la partida es mantingui igual? Per tant, vol dir que aquell 
gairebé 0,7 per cent que arribàvem ha baixat estrepitosament i que estan incomplint 
novament els pactes que van fer en el darrer Consell de Cooperació. Per tant, ha de 
ser un error, no pot ser la mateixa quantitat. 
I finalment el Pla d’inversions. No entenem si el Pla estratègic fluvial de Girona en el 
riu Onyar és la passera de Mas Ramada. Volen dir això? O què és? Perquè no 
entenem com es pot continuar pensant amb una intervenció al centre de la ciutat i 
mantenir aquella passera miserable i aquell accés a l’Escola Sagrada Família en 
aquestes condicions. També estan incomplint el pacte amb els veïns de Santa 
Eugènia pel que fa al Pont del Dimoni. L’alcalde es va comprometre que en dos anys 
es posarien les partides corresponents, 250.000 euros cada any i, en canvi, hi destinen 
una miserable quantitat de 50.000 euros. No sé quins plantejaments tenen, però 
nosaltres el que proposem és passar aquesta partida d’increment de la Marfà de 
178.000 euros, afegir-la al Pont del Dimoni. No posen cap inversió a la Devesa, estan 
fent una acció participativa per a la Devesa i, en canvi, no hi destinen ni un diner, per 
tant, no sé quin tipus de participació esperen si la gent sap que no hi ha pressupost. 
I, en fi, ja he barrejat una mica també les qüestions relacionades amb el personal. Per 
aquestes qüestions dites pel que fa als pressupostos i al personal, la nostra posició és 
en contra. 
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Intervé el Sr. Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, ara estava 
preguntant a la meva companya de grup la data exacta, avui som 26 de gener, i ho dic 
perquè quan escoltava la senyora Planas donava la sensació que estàvem ja en 
campanya electoral i em sembla que la campanya electoral encara falta molt per 
començar. Jo no sé què els ha semblat a tots els presents, però a mi m’ha donat la 
sensació que era una mica exageradament eufòrica en la seva radiografia o fotografia 
de la ciutat de Girona. És evident, vostè forma part d’un equip de govern, vostè ha de 
vendre una gestió i s’ha de vendre bé, però crec que una mica, s’ha allunyat de la 
realitat. 
Però, bé, aclarit aquest incís, també voldria fer unes quantes prèvies. Avui estem 
debatent sobre l’aprovació del pressupost del 2015 i aquest és l’últim pressupost 
d’aquest mandat. És l’últim pressupost del Govern Puigdemont en el mandat 2011-
2015. Veurem si en el proper mandat la ciutadania renova aquesta confiança o es 
pronuncia per altres opcions, ho veurem, el temps ho dirà. En tot cas, sí que és veritat 
que és l’últim pressupost en què aquest regidor que els parla intervé com a regidor; val 
a dir que en el proper pressupost del 2016 jo intervindré amb la mateixa passió i la 
mateixa intensitat, però ho faré en la meva condició de ciutadà. I m’agradaria, doncs, 
que molts altres ciutadans de Girona poguessin fer-ho. I dic «m’agradaria», perquè, 
malauradament, perquè això sigui possible l’Ajuntament d’aquesta ciutat hauria de 
posar recursos, mitjans, eines a l’abast dels ciutadans i les ciutadanes de Girona 
perquè puguin dir-hi la seva i puguin protestar, opinar, esmenar i dir el que els sembli. 
A mi em sap molt de greu per això que, en el passat Ple, algun dels regidors que 
conformen, l’ala dretana d’aquest Ple es posessin d’acord per rebutjar una moció que 
va presentar el Grup Municipal de la CUP que l’únic que pretenia és, posar una mica 
més de llum i una mica més d’eines per tal que la ciutadania es pugui expressar amb 
més participació. Van rebutjar la possibilitat de fer audiències públiques, per exemple, 
al·legant un reglament de les institucions de la participança que molt probablement 
vostès es van llegir o en diagonal o se’l van llegir molt malament. Perquè, si fan una 
lectura una mica més acurada del mateix reglament, veuran que és perfectament 
compatible celebrar audiències públiques, publicar les dades en format obert i fer el 
que calgui per tal de fomentar la participació. No ens sorprèn això del Grup Municipal 
del PP, és la seva trajectòria democràtica, però sí que ens ha atès, sí que ens sorprèn 
una mica que Convergència i Unió, atesa la seva adhesió al dret a decidir, doncs 
al·legués els mateixos arguments. Tota una llàstima.  
També voldríem fer palès que una vegada més aquest pressupost municipal s’aprova 
en el marc de dos contextos molt determinats. Hi ha fet referència la regidora Pia 
Bosch, penso que és necessari reiterar-ho: els ajuntaments continuem escanyats pel 
centralisme de Madrid i pel centralisme de Barcelona, el finançament municipal és una 
de les assignatures pendents que té la democràcia a l’Estat espanyol. No pot ser que 
l’administració més propera al ciutadà hagi de fer mans i mànigues cada any per 
quadrar pressupostos, hagi de fer «virgueries» per poder tirar endavant i haver 
d’afrontar les situacions dures a les quals ha de fer front. El nostre grup municipal 
pensa que aquí tots els grups municipals hauríem de fer pinya no només a nivell 
d’aquest Ajuntament, sinó a nivell de tot Catalunya i fins i tot més enllà. Cal que aquest 
dèficit que patim els ajuntaments sigui corregit una santíssima vegada per totes; som 
l’administració més propera al ciutadà i necessitem eines i recursos per fer-hi front. I 
aquí penso que és una qüestió que això ha d’estar per sobre dels partidismes, dels 
tacticismes i les estratègies electorals. Aquesta situació s’hauria d’acabar. 
També aprovem aquest pressupost en el marc d’una crisi que, bé, la podem titllar, jo 
cada any dic el mateix: crisi social, crisi econòmica, crisi civilitzatòria, veurem els 
propers anys en què acaba aquesta crisi. Sigui com sigui, està clar que la possibilitat 
de recaptar ingressos per part dels ajuntaments és complicada, és complexa, perquè 
estem molt condicionats per la Troica i pels escolanets de la Troica que, des de 
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Barcelona i des de Madrid, apliquen amb tant d’entusiasme i escanyen les economies 
municipals. Això d’alguna manera s’ha de corregir; com a mínim, cal denunciar-ho. 
També pensem que s’ha de renunciar a aquests cants de sirena, que avui vostè també 
aquí, senyora Planas, ha fet, que apel·len a la recuperació econòmica. No hi ha cap 
recuperació econòmica, la ciutadania del carrer, les classes populars no perceben 
aquesta recuperació, ans al contrari, estan percebent contínuament que les seves 
economies estan totalment escanyades i que no poden viure amb normalitat i amb 
dignitat. Pensem nosaltres que també d’aquesta situació de crisi en la qual ens han 
abocat les Troiques i els seus escolanets, s’han d’afrontar amb més participació, cal 
més participació, cal més transparència i és una pena que aquest pressupost que avui 
aquí estem aprovant quedi tancat en les quatre parets d’aquest Ajuntament. Nosaltres 
no entenem que només hi hagi una sola aprovació, hi hauria d’haver aprovació inicial i 
aprovació final. Les dades haurien d’estar a l’abast de la ciutadania en format obert, 
això vol dir Excels per tal que la ciutadania pugui treballar-hi. Nosaltres pensem que 
els grups municipals també haurien de tenir la informació amb més temps, no amb una 
setmana, ni amb deu dies, com a mínim, amb un mes, per poder fer un treball rigorós i 
més a fons i compartit amb la ciutadania. 
Dit això, està clar que el pressupost és una eina en la qual es reflecteix el model de 
ciutat vigent i no hi ha cap mena de dubte que el model de ciutat que defensa 
Convergència i Unió, PP i algunes esquerres del règim, doncs, és molt similar. I, 
escolti’m, això és perfectament legítim, vostès van guanyar les eleccions el 2011 i 
tenen tot el dret del món a aplicar el seu model, però nosaltres també tenim tot el dret 
del món a reivindicar models diferents, models més justos, més solidaris, on la cohesió 
social sigui un eix central. I està clar que aquest no és el seu model. Vostès aposten 
per la ciutat de cartó pedra, pel turisme, la comunicació, el món empresarial..., i el 
conjunt de la ciutadania, des del nostre punt de vista, no està per aquest model. 
Nosaltres pensem que qüestions com l’economia productiva i verda, el cooperativisme, 
l’economia solidària haurien de formar el nucli, el gruix de les polítiques que s’haurien 
d’impulsar des dels ajuntaments, des de l’Ajuntament de Girona que, malgrat tenir 
eines limitades, sí que pot ajudar a definir un model o un altre. 
També val a dir que nosaltres, malgrat que siguem esquerres anticapitalistes i 
independentistes, som persones de diàleg, a nosaltres ens agrada dialogar i podem dir 
amb humilitat i també amb fermesa que sempre que ha calgut dialogar ho hem fet, a 
dins d’aquest Ajuntament i fora d’aquest Ajuntament, amb tothom, no hem posat 
barreres ni límits al diàleg. Per això, bé, reiterem que no deixa de sorprendre’ns que 
aquest equip de Govern continuï prioritzant acords amb la dreta espanyolista o amb 
esquerres del règim. Però, bé, com deia abans, totalment legítim. 
Anem al gra, el tema del pressupost. Han presentat una proposta que voreja els 105 
milions d’euros, més de 3 milions d’euros que l’any passat, això és un fet, però 
pensem nosaltres que les despeses de representació institucional, partides de 
comunicació i publicitat són massa elevades, creiem que caldria fer un esforç en 
aquest sentit i retallar en aquesta direcció. Nosaltres som partidaris de l’austeritat ben 
entesa, és a dir, retallar en despeses supèrflues i innecessàries d’imatge i també som 
partidaris de la generositat ben encaminada, que des del nostre punt de vista podria 
ser incrementar salaris de la classe treballadora, que són els que ho han passat més 
malament i necessiten compensar aquesta situació. 
El conveni de comunicació que vostès han tornat a presentar, veiem que el PP i els 
altres grups o no adscrits que els han donat suport els han obligat a rebaixar-la en 
22.000 euros, pensem que s’hauria d’escurçar més, no està malament, però creiem 
que hauria d’anar a rebaixar-se molt més d’un 10 per cent. També veiem que el tema 
del Mapping li han fet rebaixar, valorem positivament aquesta rebaixa, però és evident 
que caldria anar molt més enllà, perquè els resultats pràctics d’aquesta iniciativa, 
doncs bé, són més que qüestionables i la partida, des del nostre punt de vista, hauria 
de ser més raquítica. 
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Pel que fa a l’Àrea de Promoció i Ocupació, creiem que el programa Girona Actua, que 
la seva proposta inicial consistia a rebaixar el programa respecte a l’any passat en 
100.000 euros, finalment ha quedat rebaixat en 55.000 euros. Creiem que el 
percentatge que ha rebaixat és un 19 per cent i això, doncs, és una llàstima, perquè si 
alguna cosa necessiten els ciutadans i les ciutadanes és més inversió en ocupació, en 
formació ocupacional..., i aquest programa, malgrat tenir moltes mancances, era una 
oportunitat. Per tant, ho valorem molt negativament. 
També hem vist que enguany només es destinen 5.000 euros a promocionar el 
cooperativisme, mentre que la promoció empresarial s’emporta uns 75.000 euros; i 
això, permetin-me que els ho digui, però és tota una declaració d’intencions. 
Pel que fa al turisme, tenim que l’any passat, el 2014, hi van destinar 205.000 euros i 
enguany hi destinen 305.000 euros. Sabem que els 100.000 euros addicionals 
provenen de la partida, perdó, dels ingressos de la taxa turística, però també es podria 
destinar simplement la taxa turística a promoció del turisme i allò altre que hi havia, 
doncs, podríem destinar-ho a cohesió social, a ocupació, etcètera. 
Pel que fa a la dinamització als barris, veiem que l’any passat hi van destinar 32.000 
euros i que enguany hi destinen 52.000 euros, la qual cosa és un increment de prop 
d’un 40 per cent, un 38 per cent. Ho valorem positivament, però no se’ns escapa que 
estem en vigílies d’any electoral i vostès, com a hàbils estrategues que són, han anat 
per aquí. Tot i així, nosaltres pensem que els barris tenen molts dèficits acumulats i 
que caldria fer inversions més quantioses. Tampoc entenem que al barri de Sant 
Narcís no hi hagi inversions més destacades. 
Pel que fa a l’Àrea de Serveis a les Persones, hem vist que al pressupost del 2014 hi 
havia una partida dedicada a l’alimentació infantil de 90.000 euros i una altra a beques 
menjador de 103.000 euros i que sumaven 193. Ho han incrementat, és veritat, però 
també pensem que és insuficient. 
En habitatge, hem comprovat que s’ha incrementat en 100.000 euros el programa 
d’habitatge, però està clar que la situació catastròfica que vivim –desnonaments, 
llançaments– pensem que justificaria que aquest increment fos molt més elevat. 
També, bé, altres temes que s’hi han referit altres regidors i regidores, el tema de 
solidaritat i cooperació, pensem que aquests 175.000 euros no arriben al 0,4 i escaig 
per cent, i això s’hauria d’incrementar. 
En sostenibilitat també hem vist que hi ha aquest increment de la partida de residus, 
que efectivament es deu als increments dels cànons d’incineració i al cànon 
d’abocador, i això és fruit de la mala gestió que des d’aquest Ajuntament es fa en 
referència als residus. Si féssim una gestió més activa, hi haguessin més estímuls 
fiscals, més campanyes, probablement ens podríem estalviar aquests diners i destinar-
los a coses més productives: ocupació, fomentar les energies verdes, etcètera. 
També veiem que en mobilitat hi ha poca dotació pressupostària i a nosaltres ens 
agradaria molt que el Pla de mobilitat que es va aprovar amb vots a favor i moltes 
abstencions pogués ser una realitat en un període curt de temps. I per fer això cal 
destinar-hi partides pressupostàries. 
Pel que fa al pressupost d’inversions, un parell d’apunts i vaig acabant. Veiem 
efectivament també això de la restitució de l’escultura Andreu Alfaro a la plaça Europa, 
que nosaltres la valorem positivament. Però no entenem per què ho hem de pagar 
nosaltres, l’Ajuntament, caldria que Adif ho assumís. 
Pel que fa al Pont del Dimoni, jo vaig sentir fa aproximadament tres anys que el regidor 
d’Urbanisme actual, a preguntes d’una regidora d’aquest consistori, deia que amb 
aquest tema anem trenta-dos anys tard; doncs bé, ara ja podem dir que pràcticament 
anem trenta-sis anys tard. Haurien d’accelerar una mica més els tràmits i una mica 
més els calendaris d’aquesta qüestió. 
Pel que fa a la famosa partida del Museu d’Art modern i Contemporani de prop de 
800.000 euros, és evident que varem tenir en aquest Ajuntament un debat molt encès, 
molt apassionat sobre aquesta qüestió, es va qüestionar el model de ciutat, el model 
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de cultura, moltes coses, ara hi ha qui diu que aquest debat no s’ha de reobrir. Miri, jo 
només els proposaria que, en inversions que impliquin diversos exercicis o més d’un 
mandat, se sotmetés a la voluntat dels ciutadans, que els ciutadans mitjançant una 
consulta poguessin pronunciar-se. Alguns de vostès poden estar pensant: “Mirin, els 
ciutadans ja es pronuncien cada quatre anys”. M’agradaria saber si l’equip de Govern 
també pensa així, que els ciutadans ja es pronuncien un cop cada quatre anys i amb 
això ja n’hi ha prou. 
Finalment dir-los que, pel que fa a la plantilla, no estem gens d’acord amb les 
limitacions que se’ns imposa per part de la legislació espanyola, pensem que el nostre 
Ajuntament hauria de poder cobrir vacants i poder reposar la plantilla i no entenem per 
quina raó la taxa de reposició ha d’estar bloquejada per lleis injustes, «auspiciades» 
per la Troica i aplicades amb entusiasme pels escolanets de la Troica de Madrid i 
Barcelona. Necessitem ampliar la plantilla perquè la nostra ciutat ho necessita. Per tot 
això, nosaltres votarem en contra dels punts que avui ens presenta l’equip de govern. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, en 
primer lloc volia fer un aclariment i demanar-li al senyor Navarro que retiri una de les 
seves afirmacions. Miri, la trajectòria democràtica del meu grup municipal és totalment 
irreprotxable i, per tant, no permetré que ningú i menys vostè, senyor Navarro, ho posi 
en dubte en aquest plenari d’aquest Ajuntament i digui el que ha dit, que era el contrari 
del que jo acabo de dir. Per tant, jo li demano que retiri, jo estic ja molt acostumada 
que vostè diu moltes bestieses i moltes barbaritats, i ha arribat un punt que la meitat ja 
ni els sento, perquè si no seria perquè el meu grup municipal abandonés aquest 
plenari només d’escoltar-lo a vostè, i no ho farem perquè això no és el que es 
mereixen els gironins i les gironines. Ara bé, jo crec que ha arribat a un punt, i li 
demano, senyor alcalde, que crec que s’han ja de valorar molt les paraules. I dubtar de 
la trajectòria democràtica del Grup Municipal del Partit Popular en aquest Ajuntament, 
com ha fet vostè avui, posar encara que sigui la més mínima ombra de dubte sobre la 
nostra trajectòria democràtica, ho sento molt, senyor alcalde, però jo crec que això 
nosaltres no ho podem acceptar. I jo com a portaveu d’aquest grup demano que, si us 
plau, aquesta afirmació es retiri per part del senyor Navarro i, per tant, que es retiri de 
l’acta del Ple d’aquest Ajuntament. 
Un cop dit això, el senyor Navarro deia que la intervenció de la senyora Planas li havia 
fet pensar que ja estàvem en campanya electoral; bé, jo sincerament he de dir que 
totes les intervencions, o la majoria, no totes, la majoria de les intervencions m’han 
sonat més a estratègia i tactisme polític davant de les eleccions del 24 de maig que 
realment posar a sobre la taula la importància que té el que estem fent avui aquí, que 
és aprovar un pressupost o sotmetre a debat i aprovació el pressupost d’aquest 
Ajuntament. 
Hi ha hagut alguns dels portaveus que m’han precedit que, com no, han criticat els 
acords als que hem arribat des del meu grup municipal amb l’equip de govern. Bé, 
d’això també hi estic acostumada: quan els pactes són o els acords amb el Grup 
Municipal del Partit Popular tot és molt dolent; quan els acords o les negociacions són 
amb els seus grups, doncs són molt bones i, per tant, solucionen tots els problemes. 
Això jo ja, si agafen l’acta del debat de pressupostos de l’any 2014, doncs bé, ja vaig 
haver de dir-ho, perquè veníem d’un pressupost del 2013 en què precisament el 
pressupost no havia tingut el suport del Grup Municipal del Partit Popular i es criticava 
que el del 2014 sí que havia tingut acord i es criticava dient que era continuista, quan 
el de l’any anterior havia estat pactat amb els grups que després venen a aquest 
plenari a dir que els pressupostos són continuistes. Per tant, penso que a vegades 
certes afirmacions i certa demagògia a l’hora d’abatre uns pressupostos s’haurien de 
deixar d’una banda i ens hauríem de centrar en el que realment és important. 
El fàcil en aquest pressupost és dir que no, dir que no, que el Govern no ha volgut 
dialogar, que hem passat propostes que ens han contestat, que ens han trucat menys, 
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que ens han trucat més, que l’alcalde ens ha fet més cas o ens ha fet menys cas, com 
alguna portaveu deia avui en declaracions en algun mitjà de comunicació aquest matí 
a la ciutat de Girona. Això seria el fàcil, hi estic d’acord. Per crec que els gironins es 
mereixen i ens demanen que fugim d’allò fàcil i que fem allò que realment ells 
necessiten i allò que els pugui ajudar a tirar endavant. 
I, per tant, davant la facilitat de dir que no i, a més, amb unes eleccions el 24 de maig i, 
per tant, amb unes eleccions a tocar, el meu grup municipal va optar per fer 
possiblement el que era més difícil, que era intentar arribar –i ho hem aconseguit i ara 
els ho explicaré– a acords amb l’equip de govern, perquè hi havia tres coses 
fonamentals que nosaltres posàvem a sobre la taula, i així li vam traslladar a la 
senyora Planas, a la qual jo li vull agrair la disposició que ha tingut, i també al senyor 
alcalde, perquè jo he tingut converses com a portaveu tant amb un com amb l’altre, de 
poder arribar a punts d’entesa i a punts d’acord. 
Nosaltres vam posar a sobre la taula quatre pilars molt clars. Un era que aquest 
pressupost havia de reforçar i havia de destinar més recursos a ajudes a aquelles 
persones que més ho necessitaven a la ciutat de Girona. L’altre pilar era que s’havien 
de destinar més recursos i s’havia de treballar amb relació a la proposta inicial que 
se’ns havia presentat en fomentar l’ocupació, a treballar per millorar l’ocupabilitat a la 
ciutat de Girona. El tercer, lligat també amb l’ocupació, amb allò que ens pot ajudar a 
reactivar l’economia a la ciutat de Girona i, per tant, que ens pot ajudar, igual que la 
creació d’ocupació, a lluitar contra la crisi. I un quart pilar el qual es basava i parlava 
més del dia a dia de la ciutat, del dia a dia dels barris, que era, doncs això, millorar el 
dia a dia dels barris de la ciutat i lluitar contra els desequilibris, que malauradament a 
dia d’avui encara existeixen entre els diferents barris de la ciutat de Girona, que no és 
una cosa que vingui ni de fa un any, ni de fa dos, sinó que és una cosa que arrastrem 
des de fa molt temps i que al final tots els governs hem anat, juntament amb l’oposició, 
per tant, tots els regidors, hem anat poc a poc treballant per fer-ho cada dia més petit. 
Aquestes eren les quatre premisses que nosaltres varem parlar amb l’equip de govern 
i en totes elles ens hagués agradat arribar a més acords, i tant que sí, ens hagués 
agradat poder incrementar més partides, sobretot les que tenen a veure amb la 
reactivació econòmica de la ciutat i amb els serveis socials, però també som 
conscients que el pressupost és el que és i que, per tant, la capacitat per poder arribar 
a incrementar moltes més partides estava limitada. Per això nosaltres estem contents 
d’haver aconseguit aquests acords als quals s’incrementa la partida d’ajuda a les 
famílies, la partida del Pla Actua, la partida de l’Agència de Promoció Econòmica, que 
anaven relacionats amb els primers tres pilars que jo els explicava que havíem posat 
per davant des del grup municipal. Com deia, ens hagués agradat incrementar més, i 
tant, jo crec que no hi ha cap regidor en aquest plenari, sigui de l’oposició o sigui del 
Govern, que no desitjaria poder dedicar més recursos a allò que necessita la ciutat, 
però el pressupost és el que és i en ell havíem de moure’ns. 
I pel que fa al quart pilar al qual jo em referia, al dia a dia dels barris, i a la millora del 
desequilibri i del dia a dia d’aquests barris, nosaltres aquí el que hem acordat amb 
l’equip de govern no és més recursos concrets, sinó que aquells recursos que ja 
sortien i figuraven en el pressupost que se’ns havia presentat, com és el cas, per 
exemple, de la partida de plans de dinamització comercial, doncs amb què es 
destinarien o a quins barris prioritzarien que es destinés i, en aquest cas, sí que hem 
acordat poder-los destinar a plans de dinamització a Can Gibert, el Carme, Vista 
Alegre i una segona fase al barri de Sant Narcís que, com saben, segueix necessitant 
que els ajudem d’una manera especial des d’aquest Ajuntament. 
I també amb aquelles partides, que això suposo que no haurà suposat una novetat a 
ningú, perquè és un prec que jo li feia fa tres setmanes a l’alcalde en el Ple de 
l’Ajuntament del gener, que era aquelles partides genèriques del Pla d’enllumenat i del 
Pla de voreres, doncs poder pactar una mica i decidir una mica quines eren les que 
s’havien de prioritzar. I, en aquest sentit, estem concretant el poder prioritzar zones de 
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l’Eixample, de Montilivi i de Santa Eugènia per tal de millorar la zona, tant l’enllumenat 
com les voreres d’aquestes zones, que creen moltes queixes dels veïns. 
I pel que fa a les inversions, les quals els que m’han sentit ja cada any des del 2003 
defensar la posició del meu grup municipal davant d’un pressupost, sigui quina sigui la 
posició, jo sempre he dit que no hi han inversions dolentes en un Ajuntament i, per 
tant, no hi ha inversions dolentes en una ciutat que depenguin d’un pressupost d’un 
Ajuntament, sinó que hi han inversions que un pot creure més prioritàries o menys 
prioritàries. Per tant, jo no criticaré dient que hi ha alguna inversió de les que se’ns han 
presentat que sigui dolenta per a la ciutat, perquè no ho creiem així, però sí que per 
nosaltres era important, perquè és una reivindicació i una demanda dels veïns de 
l’Eixample, de l’Associació de Veïns de l’Eixample des de fa molt de temps, que 
s’incrementés per intentar abordar aquest 2015 com més a bastament el projecte 
d’urbanització de la plaça Pallach i per això hem acordat incrementar-ho en 50.000 
euros, passant de 100 a 150.000 euros. 
I parlaré del Santos Torroella, ho faré perquè, si no, diran que he sigut l’única que no 
ho he nombrat. El senyor Navarro suposo que es referia a mi quan deia que hi ha algú 
que diu que no s’ha d’obrir el debat, perquè jo ho he dit aquest matí en un mitjà de 
comunicació i crec que cauríem en l’error, en un error i faríem un flac favor als gironins 
si avui tornéssim a obrir el debat del Santos Torroella que ja varem tenir en aquest 
plenari. Allà tots els grups van dir el que en pensaven, va haver-hi una votació i, per 
tant, l’equip de govern ha d’actuar en funció de la votació i del que es va aprovar aquell 
dia en el Ple d’aquest Ajuntament. I puc estar d’acord que nosaltres segurament ja ho 
haguéssim fet diferent des del principi i possiblement hagués portat que no sortís 
aquesta inversió en aquest pla d’inversions que ens presenten, però un cop aprovat jo 
entenc que, quan hi ha obligacions a tercers, ha de figurar en el pressupost aquesta 
partida, perquè si no hi ha una cosa i jo estic segura –i ja vaig acabant, senyor 
alcalde– que la senyora Planas ens ha explicat a tots els portaveus i és que si no 
compleixes una obligació a tercers et poden impugnar un pressupost, i això és el pitjor 
que ens podria passar. De la mateixa manera que el pitjor que ens podria passar, 
perquè aniria en perjudici dels gironins i les gironines, és que el pressupost de l’any 
2015 fos un pressupost prorrogat, on vol dir que no hi ha inversions, on vol dir que 
moltes coses de les que els gironins i les gironines estan esperant i necessiten no es 
podrien tirar endavant. 
Per tant, i el senyor Bonaventura deia que hi ha coses que estan encara molt verdes, 
hi estic d’acord, però bé el pressupost, com jo he sentit sempre en aquest Ajuntament, 
és una cosa viva i, per tant, si al llarg de l’any, estic convençuda que si al llarg de l’any 
l’equip de govern d’ara o el que vingui després veu que no s’ha de complir amb el 
pagament d’aquests diners per a aquest fons, estic convençuda que amb 
modificacions de crèdit es podrà dedicar aquests diners al què en cada moment es 
consideri oportú. 
Per tant, com deia, nosaltres sobre la taula varem posar aquests quatre pilars, hem 
arribat a acords i varem posar –i ara sí que acabo– sobre la taula també una cosa 
important, i n’he fet referència fa un moment, i és que per als gironins i les gironines 
era important tenir un pressupost per a l’any 2015, sobretot i a més també sent un any 
electoral, però sobretot perquè les inversions amb dos temes molt concrets, com és el 
1.200.000 euros per als pressupostos participats, el qual tots els barris ho estan 
esperant i tots estan, doncs, ja a veure quan poden avançar fer tot el procés per tal de 
tenir aquestes inversions, però també un pla pactat, consensuat i dialogat per totes les 
forces polítiques aquí representades, com és el Pla integral del Sector Est, figuraven 
en aquest pressupost i, per tant, era molt important que poguessin tirar endavant. 
Per tot el que he exposat i agraint, a més, el fet que hem coincidit amb altres grups 
amb allò que demanàvem i, per tant, la facilitat per arribar a aquest acord, el meu grup 
s’abstindrà en aquest punt de l’ordre del dia i en tots els altres. 
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Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, em referiré d’inici 
una mica afegint i agafant el fil que ha deixat la regidora Veray, que efectivament un 
pressupost és viu, però només és viu en el mateix exercici, sinó que és un reflex de 
l’empremta que un programa electoral ha volgut posar de manifest ja ara fa quatre 
anys endarrere quan el Grup de Convergència i Unió es va presentar a les eleccions 
proposant en canvi, una nova mirada envers la ciutat de Girona i plantejant un 
programa electoral que majoritàriament fou votat pels ciutadans de Girona i que van 
atorgar al Grup de Convergència i Unió la possibilitat d’accedir al Govern d’aquesta 
ciutat. 
En aquest aspecte, els pressupostos any rere any, no està fent política, senyor 
Navarro, la senyora Planas quan ho posa de manifest, no és res més que un reflex 
d’aquest programa electoral i de la voluntat del partit de Convergència i Unió, que any 
a any intenta traslladar en aquests pressupostos aquest programa a fi i efecte que 
aquesta proposta de canvi d’aquesta mirada a la ciutat, que evidentment s’hi pot 
dissentir i poden mostrar-se contraris, doncs el que busca és complir justament amb 
aquestes propostes que s’havien fet en el seu dia i evidentment aquest pressupost no 
només és aquest reflex, sinó que té aquesta continuïtat. I per això fa que quan ja hi ha 
una partida a la Devesa de 200.000 euros no fa falta afegir-ne una altra per fer el 
participat, perquè ja tens la dotació de l’any anterior per poder-ne fer ús. 
És a dir, quan s’analitza un pressupost hem de tenir potser la memòria de mirar els 
anteriors i descobrirem i així ho va manifestar aquest mateix regidor, que hi havia la 
partida de 200.000 euros al pressupost per part de la Devesa, la dotació a la Devesa, 
partida que el primer tinent d’alcalde gestiona i que en consonància amb aquest 
regidor varem decidir destinar-lo a aquest procés participat, evidentment, una part 
d’ella, no la seva integritat, evidentment hi ha la dotació econòmica. Però també fa que 
l’anàlisi dels pressupostos de manera continuada posi evident que efectivament Girona 
l’any 2011 tenia un índex d’aturats de 6.900 i una partida pressupostària de l’anterior 
Govern, que jo no em voldria equivocar, però em sembla que eren de 400.000 euros 
destinats a ocupació, 200.000 euros destinats a ocupació. Evidentment, quan un 
analitza l’evolució, quan ha entrat Convergència i Unió, no només en el Pla Activa, sinó 
quan anem a analitzar el tema de Casa d’Oficis, els convenis d’ocupació, el 
cofinançament i els diferents programes que han portat que des del 2012 fins a la 
actualitat la inversió en ocupació arribi a més d’1.800.000 euros. Si ens centrem 
només en el paper d’avui i analitzem el pressupost d’avui és molt fàcil doncs, si em 
permeten, i torno a agafar les paraules de la senyora Veray, fer política davant 
d’aquest paper i fer afirmacions com les que s’afirmen. Però, és clar, la realitat és que 
un programa electoral i un pressupost és el reflex d’aquesta voluntat continuada de 
canvi i evidentment d’establir una nova mirada a la realitat que hi ha. És evident que 
vostès potenciaven, ja s’ha vist, amb 200.000 euros el que era el Pla Activa en aquest 
aspecte, però hi han altres mecanismes de poder actuar i per poder treballar envers 
l’ocupació, i això és el que ha fet aquest equip de govern. 
També hi ha un altre element a tenir en compte, és a dir, l’evolució del mateix 
pressupost fa que el 2011 el nivell de participació ciutadana envers els pressupostos 
era del 0 per cent, avui, el 2015, és del 20 per cent amb una aportació de 3.200.000 
euros en favor dels ciutadans de Girona perquè decideixin en què volen invertir 
aquests diners al pressupost. 
Estic convençut que ara tots ens hi afegirem i pujarem al carro dient que aquest 
element participatiu és important, però ha hagut de ser el Grup de Convergència i Unió 
que en aquest any de mandat, en aquest mandat, doncs és el que hagi destinat la 
inversió més important, perquè partíem de zero, fins a arribar aquest any a 1.200.000 
euros amb el que es dota a dintre el pressupost sobre 6 milions, perquè puguin 
realment, els ciutadans de Girona, decidir a què volen invertir el futur. Què hem de 
millorar a nivell de participació? Evidentment, però crec que fer afirmacions tan dures 
de dir que el nivell de participació no és prou elevat o no és suficient quan de 0 es 
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passa a més del 20 per cent, crec que evidentment, és oblidar una mica d’on venim i 
no tenir en compte la realitat. 
Convergència i Unió quan puja es planteja –i aquest pressupost no és res més que un 
reflex d’aquesta continuïtat– fer canvis molt importants envers a aquesta ciutat, no 
només externs, sinó també interns, té una finalitat de buscar una modernització 
pròpiament de la institució, és a dir, no només en qüestions de signatura electrònica, 
sinó la millora de la transparència, és a dir, fer inversions molt pròpies internes a la 
mateixa casa per millorar pròpiament l’eficàcia i l’eficiència que van molt més enllà del 
que deia la senyora Terés que hem aplicat el reial decret de l’Estat i que no hem 
amortitzat llocs de treball. Jo li preguntaré quants convenis ha millorat aquest de 
govern perquè realment el que percep el mateix Ajuntament sigui molt superior del que 
hi havia quan entrar i que això permeti dotar el mateix Ajuntament de major múscul 
financer i que pugui destinar-lo a necessitats que realment es plantejava la ciutat, 
modernització pròpiament de la institució com element clau i que s’ha fet durant tots 
aquests anys en inversió continuada. Canvi que s’ha d’anar consolidant i que 
necessita el seu temps, any a any s’ha anat consolidant aquest canvi que proposàvem. 
Quant a l’estratègia inicial, l’estratègia inicial evidentment era una lluita molt concreta 
davant d’una realitat econòmica que estàvem vivint. I que no es pot tractar jo crec amb 
la fredor que s’ha tractat avui aportant unes xifres d’increment d’atur quan ja estàvem 
en caiguda lliure quants nosaltres varem arribar. El que potser ens hauríem de 
preguntar és: què ha fet aquest equip de Govern per aturar aquesta caiguda lliure i 
potser situar-nos al mateix nivell del que varem trobar el 2011? I potser el que ens 
hauríem de preguntar és per què abans del 2011 no s’havien pres les mesures per no 
estar amb aquesta caiguda lliure. I aquest exercici hauríem de ser capaços també de 
fer-lo i ser crítics nosaltres mateixos. Vindre aquí amb números freds i amb dades 
concretes del que va dir el senyor Puigdemont en el seu moment és defugir de la 
realitat del moment que hem viscut. On hem arribat amb aquesta caiguda lliure i què 
ha aconseguit aquest equip de govern amb aquests pressupostos continuats tornar a 
reposar la situació que ens havíem trobat i millorar-la, amb plans d’ocupació de més 
d’1.800.000 euros, amb lluites constants per intentar que l’atur evidentment no només 
no augmenti, sinó generar riquesa en aquesta ciutat. No sé com li volem dir, si petroli o 
li podem dir altres elements, però el que sí és cert és que la inversió cultural d’aquesta 
ciutat, la inversió en promoció en aquesta ciutat, l’ha situat a unes ràtios que no ho diu 
aquest equip de govern, ho diuen altres institucions alienes pròpiament a la ciutat de 
Girona que han situat la ciutat de Girona al capdamunt de tots. Per tant, això vol dir 
alguna qüestió: és que amb feina de promoció i turisme s’han fet les coses bé. Em 
sembla que recordo que era un article de La Vanguardia aquest dissabte o d’aquest 
diumenge justament que parlava del bon fer de la ciutat de Girona per aprofitar les 
oportunitats que li havien dotat l’establiment de noves infraestructures. I això és estar 
amatent a la realitat del moment, això és agafar-se i intentar aprofitar aquelles 
oportunitats que hi han. Això és el que permet que després de trenta-dos anys sense 
tindre un projecte del Pont del Dimoni, ara hi sigui, projecte que no n’hi havia en trenta-
dos anys, ara hi és, i ara podem parlar d’inversió, i ara podem parlar d’inversió de Pont 
del Dimoni. El problema, senyor Navarro, és que en trenta-dos anys no hi havia ni el 
projecte fet, ni el projecte, ara el projecte hi és perquè es va dotar la partida econòmica 
per poder-ho fer efectiu. 
Evidentment parlàvem de diàleg, també n’ha fet referència vostè, senyor Navarro. I 
estic totalment d’acord quan diu que quan un projecte és plurianual hauria d’haver-hi 
consens amb els veïns i amb la ciutat. Evidentment, és que tots els projectes i la 
novetat en qualsevol projecte d’inversió que s’ha fet per part d’aquest equip de govern, 
dels anteriors pressupostos com d’aquest, ha estat consensuat amb els veïns. I a més, 
no només això, sinó que amb anterioritat se’ls ha ensenyat amb la voluntat que fessin 
aquelles aportacions que consideressin necessàries molt abans del tràmit reduït de 
trenta dies d’exposició pública que hi hauria en qualsevol projecte. 
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Per tant, evidentment poden dissentir i, a més, és que jo ho entenc, perquè és una 
qüestió d’idea i de programa electoral i d’execució d’aquest programa, i jo crec que fins 
i tot –i ho apuntava també la senyora concepció Veray– el que hem estat capaços de 
veure durant aquests quatre anys i fins i tot en el moment actual amb aquest 
pressupost és que gent diferent i d’ideologia molt diferent any a any ha anat donant 
suport a un govern amb minoria que presentava un pressupost per a l’execució d’una 
determinada idea de programa electoral. La disparitat d’acords és el que posa de 
manifest, primer de tot, jo crec quelcom molt important: voluntat de diàleg, voluntat 
d’asseure’s, voluntat de parlar, voluntat de recollir allò de bo que cadascú pugui 
aportar. Que evidentment hi ha moltes vegades que haurem de dissentir i no haurem 
arribat a combregar amb tot al cent per cent? Evidentment. Que potser ens quedarem 
reduïts amb una abstenció? També és cert. Però tots som plenament conscients que 
un pressupost és l’eina fonamental i bàsica perquè no s’aturi una ciutat. I el vot contrari 
al mateix pressupost, en si mateix, és un obstacle que pot ser perillós a la situació que 
estem en el moment actual. 
Quant a la inversió de mobilitat, jo no em resignaré a recordar una altra qüestió 
important que l’he fet al principi. I acabo, senyor alcalde, de seguida. El pressupost no 
només se l’han de mirar partida per partida i potser ser excessivament curosos a dir 
«me manca aquella partida», jo li puc dir que amb el regidor de mobilitat i amb el 
regidor d’urbanisme impulsem diferents qüestions molt importants del Pla de mobilitat 
sense necessitat que apareguin en el mateix pressupost. I aquí li parlaré de carrils bici 
jo crec que fonamentals com el de Pont Major, que evidentment intervenen les dues 
regidories en conjunt i no fa falta que aparegui la dotació pressupostària, com també el 
de Santa Eugènia i l’enllaç amb el carrer Nou. Tots aquests elements apareixen amb 
un treball continuat any rere any, si ens mirem només el document com quelcom 
estàtic, evidentment no entendrem quina era la voluntat real que aposta aquest equip 
de govern. 
I acabo amb una qüestió, evidentment, és un reflex d’una forma de fer. I ho torno a 
repetir, hi combregaran més o menys, però la voluntat és que hem anat evolucionant i 
que evidentment la ciutat necessita aquesta eina per seguir anar treballant i el Sector 
Est, per exemple, ho necessita perquè ha estat reclamat en moltíssimes ocasions i una 
de les peticions i la demostració clara de diàleg és que aquest pressupost té avui una 
dotació de 325.000 euros per endegar aquest projecte. 
 
Intervé la Sra. Planas, qui exposa, agrair novament al Partit Popular, als regidors no 
adscrits que ens han donat suport amb el seu vot en el pressupost i que han fet 
possible que la ciutat de Girona ara pugui disposar d’uns pressupostos. Dir també que, 
bé, jo tinc el convenciment personal que he estat sempre a la seva disposició, també 
m’he reunit amb tots els grups, amb tots els regidors no adscrits, m’he posat sempre a 
la seva disposició pels dubtes que han tingut i també he intentat buscar el màxim 
recolzament i el màxim consens per tal d’aprovar els pressupostos. Aquesta ha estat la 
meva voluntat i també la del Govern. Aquesta regidora i també els equips tècnics han 
sempre estat a la seva disposició, crec que hi ha hagut el temps suficient per poder-
nos-el mirar i per poder-ne dialogar i parlar-ne, i em sap greu si algú no ho considera 
així o hi ha hagut algun malentès. 
Bé, l’altra cosa que, el regidor Ribas ja ha dit moltes coses, però només voldria dir que 
jo tinc una visió totalment diferent a la senyora Paneque, ella pensa que són uns mals 
pressupostos, jo penso que són uns bons pressupostos, que són sensibles a la realitat 
econòmica i social del moment i que, bé, sí que hem donat moltes, hi ha moltes 
mostres evidents que hem escoltat el ciutadà, tal com ha dit el regidor a través de les 
inversions, però també a través de polítiques que hem fet incrementant algunes àrees 
com és cultura, turisme i comerç, que entenem que és per impulsar l’economia de la 
nostra ciutat; no hem d’oblidar que estem en una ciutat de serveis. I també tot això 
s’ha fet escoltant diferents agents econòmics. 
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També el que volia dir és que s’han fet polítiques socials, és demostrable amb 
números que han incrementat les polítiques socials en aquests 2.300.000 euros. Cap 
família a Girona queda desatesa, s’atenen totes les famílies que tenen necessitats. I 
també dir que hem fet polítiques com és la del pagament per rendes de les escoles 
bressol. També estem estudiant per aplicar el pagament per renda del programa de 
vacances. I és cert que el pagament per rendes es va fer fruit d’uns pactes, però 
també, o sigui, amb alguns dels grups que es va pactar ja havien governat abans i, per 
tant, les podien haver aplicat abans, no calia que fos, que ho imposessin a l’oposició, 
es podia haver fet, crec, abans. Pel que fa a, bé, crec que cap dels grups que hi ha 
aquí té l’exclusiva d’aplicar polítiques socials, el Govern de Convergència també ho ha 
fet i també ho ha demostrat amb tot això que s’ha exposat avui en el Ple, que no ho 
tornaré a repetir. 
I dir també que, també volia dir respecte a la plantilla, dir que la política de personal ha 
canviat molt, han sortit noves normatives, que ja les interpretem de manera molt 
flexible, cada vegada som més flexibles a l’hora d’interpretar-les, però no les podem 
obviar, aquestes normatives existeixen. 
I pel que fa als ingressos, vostès no pateixin, tant pels ingressos generals que hem 
presentat com per les plusvàlues, som prudents a l’hora de pressupostar aquests 
ingressos i si els hem pressupostat és perquè aquest any els hem tingut i, per tant, 
com he dit abans, ens hem basat molt amb els ingressos de l’any 2014. I, per tant, 
aquests ingressos preveiem que els obtindrem. 
Bé, per tot el que s’ha exposat avui aquí en el Ple jo crec que no hi ha motius per votar 
en contra d’aquest pressupost, entenc que vostès l’haurien fet diferent i, per tant, no 
ens poden donar el sí, però crec que Girona i els ciutadans de Girona es mereixen 
tenir un pressupost i no tenir la ciutat paralitzada. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, si els sembla, podem obrir un torn de rèplica. Els 
demanaria, aquesta vegada sí, que fos el més breu possible, perquè han vist que he 
estat generós en els torns, no he donat pressa a ningú ni penso fer-ho ara, però sí que 
els demanaria que en aquest cas, com que entenc que ja seran coses molt puntuals, 
no es tracta tant de repetir els arguments que ja han pogut exposar abastament en la 
seva intervenció inicial, sinó en tot cas d’entrar en alguna cosa molt concreta.  
 
Intervé la Sra. Bosch, qui exposa, amb relació als temes d’ocupació, insistir amb una 
qüestió. Quan els anys 2013 i 2014 el nostre grup va demanar que hi hagués la partida 
de 500.000 euros destinada a polítiques d’ocupació i es va començar el Girona Actua, 
érem molt conscients que l’equip de govern tenia un enfocament molt adreçat a 
promoció turística i conscients també que, evidentment, estem a favor que es faci 
promoció turística a la ciutat, només faltaria, però també érem conscients que, malgrat 
algunes dades que s’han fet públiques, l’ocupació turística a la ciutat és, en 
percentatge, molt petita amb relació a les afiliacions generals a la Seguretat Social. No 
fa gaire mesos el senyor Martí Terés va publicar un article en què feia una comparació 
de l’evolució del nombre de visitants, del nombre de pernoctacions i del nombre de 
treballadors turístics en què hi havia dades que ho posaven molt clarament de 
manifest, que del 2010 cap aquí hi havia hagut una disminució important i rellevant de 
treballadors afiliats a la Seguretat Social dins del sector del turisme i del comerç. I els 
xifrava en un 1,7 per cent, és a dir, ni un 2 per cent dels afiliats a la Seguretat Social 
de la ciutat aquells que estaven en aquest sector. Per tant, no seria lògic, no creiem 
que sigui raonable desequilibrar amb relació a aquest sector totes les accions per la 
promoció de l’ocupació. I, en aquest sentit, insistim que està bé que s’hagin 
incrementat 50.000 euros amb relació a la proposta inicial, però si vostès més 
endavant tenen romanents o qualsevol disposició de majors ingressos, els demanem 
que, com a mínim, el mateix que en els anys anteriors, aquests 500.000 euros que els 
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anys anteriors havien pactat amb el nostre grup, doncs els dediquin a aquestes 
polítiques d’ocupació. 
D’altra banda també, i això ho ha fet públic la UGT gairebé cada any, aquest any en el 
seu informe del setembre, la precarietat creixent i la, en fi, tant salarial com de 
condicions de treball, que es dóna en el sector de l’hostaleria a les comarques 
gironines, i això és creixent. Per tant, ni per quantitat, ni per qualitat de l’ocupació seria 
bo que l’Ajuntament només pensés en crear ocupació en el sector turístic. Això pel que 
fa a la creació d’ocupació. 
I pel que fa al tema de les inversions socials, subratllar només amb relació a la qüestió 
de l’alimentació, de la pobresa infantil, que, mirin, l’ONU mateix quan diu infants diu 
fins als divuit anys i, per tant, que quan pensem amb treballar amb les necessitats 
bàsiques i, malauradament, hem de parlar de fer front a les necessitats bàsiques de la 
població infantil a la ciutat de Girona, no pot ser que treballem amb aquells que és més 
fàcil arribar-hi perquè estan en l’educació obligatòria en escoles en què hi ha 
menjador, sinó que també pensem més enllà. I, per tant, també en aquest sentit 
demanar-los que si més endavant tenen més disponibilitat de crèdit perquè hi ha 
majors ingressos o el que sigui, insistim en la necessitat que s’incrementi aquesta 
partida, perquè ens consta que en aquesta franja de població hi ha necessitats 
bàsiques que no s’estan atenent com caldria. Crec que això ho compartim amb el 
mateix regidor de serveis socials i, per tant, jo els hi insisteixo, aquesta és una qüestió 
que ara mateix tenim proves que està mal atesa i, abans que altres coses, cal estar 
pendent de les necessitats bàsiques de la població. 
L’altra qüestió és pel que fa a les subvencions i a les partides que surten en el 
pressupost i que després sortiran a concurs públic. Perdó, increment de subvencions i, 
en canvi, nosaltres veiem una reducció, hi ha hagut aquest any una reducció important 
dels contractes que tenen les entitats del tercer sector i en algun cas, en el cas de la 
zona blava i l’entitat que prestava aquest servei, hem intentat compensar allò que no 
podia tenir a partir d’un espai de treball protegit a través d’una subvenció. Advertir-los 
que ens agradaria, que estarem molt amatents i que estarem molt pendents que això 
no ens passi aquest any, perquè hi ha concursos importants que sortiran a concurs, 
valgui la redundància, i que voldríem que tinguessin present que per nosaltres passar 
de donar possibilitats d’ocupació a donar subvencions no és desitjable, no és 
desitjable.  
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, hem convingut que seria un torn breu, han passat 
cinc minuts, crec que ha quedat clara la seva posició. És el moment que altres 
portaveus prenguin la paraula. 
 
Intervé la Sra. Paneque, qui exposa, breument i més en resposta d’algunes 
afirmacions que s’han fet, entenc que arrel de la meva intervenció, senyor Ribas, 
encara que no ha dit el meu nom, he entès per algunes afirmacions que ha fet que 
eren en base a la meva intervenció. 
Senyor Ribas, crec que quan repassi la intervenció d’avui, no sé si fruit del moment ha 
dit un parell d’afirmacions que crec que voldrà vostè mateix retirar, que és que aquest 
Govern ha vingut a situar-nos al mateix nivell. O sigui, que després de quatre anys de 
governar, pràcticament quatre anys, el seu balanç és que han vingut aquí per tornar-
los al mateix nivell de fa quatre anys, doncs quin negoci, senyor Ribas, quin negoci 
que hem fet. La segona és que porto números freds. Miri, jo els números no sé si li 
semblen freds o calents, però les situacions que hi ha al darrere d’aquests set mil 
aturats creguin que de fred no en tenen res i darrere d’aquestes set mil persones hi ha 
set mil drames familiars. Per tant, aquestes són dues afirmacions que crec que vostè 
hauria de retirar immediatament. 
I els números són clars, senyor Ribas, en ocupació vostès destinen menys recursos 
que l’any passat i l’atur és el mateix, fins i tot ha incrementat i, per tant, aquesta és la 
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realitat. I vostè pot fer crítiques a governs de fa quatre anys, si vol, per amagar la seva 
ineficàcia en aquesta matèria, però les coses són com són: menys recursos a 
ocupació i més aturats a la ciutat de Girona, i aquesta és la realitat. I li repeteixo, si es 
vol continuar amagant amb crítiques a governs anteriors, vostè faci, però vostè m’ha 
proposat un exercici, jo n’hi proposo un altre: miri cap al futur, intenti resoldre la 
situació dels gironins i gironines a gener de 2015, que aquesta és la seva obligació i la 
del seu equip de govern. 
Respecte als informes que diuen que Girona és més competitiva que mai, jo no sé a 
quins informes es refereix i si van més enllà de l’article d’opinió que vostè cita, però jo 
li puc assegurar que hi ha informes econòmics realitzats per entitats solvents on diuen 
que justament Girona està perdent competitivitat i que la demarcació en global ha 
passat de ser la primera a l’última, de la primera a la quarta, a nivell nacional, a nivell 
de Catalunya. 
I respecte a la regidora, augmentar les partides per si, abocar més recursos per si, no 
és ni bo ni dolent, el que compta és què es fa amb aquests recursos i vostè feia 
esment a les de cultura i turisme; jo en cap moment de les nostres converses o 
correus electrònics li vaig demanar disminució ni a cultura, ni a turisme, en tot cas, les 
disminucions eren a càrrecs eventuals de presidència i a comunicació. Per tant, no sé 
per què ha lligat una cosa amb l’altra, però en qualsevol cas no era una demanda del 
nostre grup municipal. 
Respecte a les partides socials i algun gràfic que vostès varen mostrar i que ja està 
corrent per Twitter i que cap família queda desatesa, hi ha famílies desateses, senyora 
Planas, i el regidor de serveis socials n’és perfectament conscient. I si vol demà mateix 
anem a fer una volta i li ensenyo famílies desateses a Girona i la gràfica a la qual vostè 
es refereix, si en aquesta gràfica hi resta els lloguers, els consums i tots aquests 
increments que no van directament a ajut social, veurà que aquest increment no és 
d’un 50 «i pico» per cent però ni de lluny. 
I finalment sobre l’estalvi de despesa corrent, que també n’ha fet esment i diu que és 
un dels seus factors importants, ara no és el moment de parlar-ne, serà el moment de 
la liquidació, però segur que convindrem que hi ha hagut algunes diferències de càlcul 
i de partides que s’han tingut en compte, que tenen efecte també sobre aquest estalvi 
de despesa corrent. Però, com li dic, ja en parlarem quan sigui la liquidació del 
pressupost. 
 
Intervé el Sr. Navarro, qui exposa, una mica en referència a l’apel·lació que fa una 
estona m’ha fet la senyora Veray, quan jo he fet la meva intervenció, no voldria pas ara 
aquí entrar en un debat, ni en un joc de retrets, jo simplement he dit que la trajectòria 
democràtica del partit que vostè representava, en qüestions de participació, no era 
massa favorable ni a fer referèndums, ni a fer consultes ciutadanes; ja ho deia en 
aquests termes, no sé vostè què ha interpretat. En tot cas, podem mirar les 
hemeroteques, crec recordar que he dit això. En tot cas, no volia pas faltar al respecte 
com sí que fa vostè quan es refereix que nosaltres diguem bestieses o coses similars. 
Miri, les opinions de cadascú són molt respectables, puc estar molt d’acord o molt en 
contra amb relació al que digui vostè o qualsevol altre regidor aquí present, però mai 
ho qualificaria de bestieses. 
Dit això, només un parell més de coses. També m’ha sabut una mica de greu quan el 
senyor Ribas i la senyora Planas han dit que votar en contra del pressupost és anar en 
contra de la ciutat i paralitzar la ciutat. Nosaltres pensem que la posició en contra, en 
tot cas, manifesta una opinió, una manera d’entendre la ciutat i és una expressió lliure i 
democràtica i no creiem que vagi en contra de la ciutat, ni que la paralitzi. En aquest 
sentit, doncs reivindiquem el dret a la discrepància. 
I pel que fa a mobilitat, senyor Ribas, nosaltres pensem que és molt important 
pressupostar el màxim nombre d’actuacions en aquest tema de mobilitat, perquè 
pensem que és una qüestió estratègica i nosaltres pensem que en aquest pressupost 
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no es reflecteix. Ja hem vist a la premsa, ja sabem, el senyor Alcalà, el tema del carril 
bici del Pont Major i l’enllaç amb el carrer Nou, però tot i així nosaltres pensem que és 
clarament insuficient i per això ho hem manifestat. 
I ja acabo. Sobre l’atur, personalment a mi em sembla que no és gens recomanable 
que el debat polític que puguem tenir aquí jugui massa en excés amb la tragèdia que 
viuen moltes persones a l’atur. Penso que és una qüestió que tots plegats, i ho dic de 
nosaltres, de tots els grups municipals, hem de vigilar molt perquè és una gran 
tragèdia que, bé, no són ni números freds, ni és una qüestió que sigui tan simple. 
Intervé la Sra. Veray, qui manifesta, vostè ha dit textualment que la trajectòria 
antidemocràtica del Partit Popular, ho ha dit així, «trajectòria antidemocràtica». Per 
tant, escolti, si no ho volia dir, ho retiri, però ja està, però no digui que no. Perquè, clar, 
cada Ple, senyor Navarro, cada Ple, ha arribat a insultar-me, vull dir, corrupte és una 
de les coses més maques que vostè m’ha dit a mi i al meu grup municipal i a la meva 
força política. Si vostè creu que això no és faltar al respecte com acaba de dir, 
sincerament, ho trobo bastant vergonyant. Ara bé, no he vingut aquí a discutir amb 
vostè, és que no vull, però no toleraré que em diguin que sóc antidemocràtica, no. El 
respecte per sobre de tot. Jo ja sé que no li agrada la meva formació política, jo ja sé 
que no li agrada, ja ho sé, però que em digui antidemocràtica, no, per qui sí que no hi 
passo, senyor Navarro. 
I, amb relació al pressupost, crec que amb la meva exposició ja he explicat i dit tot el 
que havia de dir. Jo només vull insistir en dues coses. Per lluitar contra la crisi 
econòmica, per crear ocupació, estic d’acord que s’hi haurien de destinar molts més 
recursos i que tots voldríem, però el que és important és fer alguna cosa, no venir aquí 
a fer grans discursos, grans demagògies, i a l’hora de la veritat no actuar en funció del 
que s’ha dit. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, abans de passar a la votació, si em permeten 
algunes breus pinzellades, la primera de totes per agrair el suport del regidor Carles 
Palomares explícitament a l’aprovació d’aquests pressupostos i el fet que amb 
l’abstenció del Grup del Partit Popular i de la regidora no adscrita senyora Glòria Plana 
i del regidor no adscrit senyor Carles Bonaventura ens permet tirar endavant aquest 
projecte de pressupostos. 
Voldria felicitar també la regidora i la tinent d’alcalde d’Hisenda per la feina que porta 
fent en aquest exercici, però, si m’ho permeten, fer-ho extensiu al llarg del mandat, 
perquè tingut una feina difícil, amb una situació de minoria política que ha obligat a un, 
diguem-ne, desgast positiu, perquè és un desgast que es fa amb gust, de parlar 
inicialment amb un nombre reduït de grups, ara amb un nombre més gran de 
persones, per intentar tirar endavant el que és –amb això hi estarem tots d’acord– una 
eina indispensable per al Govern de la ciutat. No tenir pressupostos, en aquest sentit 
anaven les frases abans referides, no tenir pressupostos és pitjor que no pas tenir-los. 
És així, no és que el fet de votar en contra és un vot en contra la ciutat, no és això, 
però sí que és veritat que tenir una eina o no tenir-la hi ha una diferència en la gestió 
municipal. 
Per tant, agrair a la gent que ens permet tirar endavant una vegada més uns 
pressupostos que, malgrat la situació de minoria política que vostès coneixen en 
aquest Govern, doncs al llarg del mandat hem pogut anar-los tirant endavant 
puntualment. 
S’ha fet referència, segurament era inevitable, en fi, que hi hagués la influència a les 
que són ens sembla a nosaltres encara remotes eleccions municipals, perquè falta 
molt de temps perquè hi siguin, però inevitablement s’hi ha fet referència. I és evident 
que si hi ha febres electorals, en tot cas, deuen ser per a tothom, no només per a uns, 
sinó deuen ser per a tothom, però sobretot m’atreveixo a dir a tots aquells que llencen 
la casa per la finestra ja a hores d’ara amb propaganda de partit, de candidatures, que 
no és el cas, jo només dic que això no és el cas de Convergència i Unió, no és el cas. 
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Altres, amb tota la llibertat del món, situen l’interès més a fora del plenari que a dins 
del plenari, però això segurament deu ser fruit del que algú ha dit la proximitat de la 
campanya electoral. 
En segon lloc, tots els pressupostos han vingut inspirats per una situació de crisi 
profunda i efectes profunds que té aquesta crisi sobre la nostra gent. Teníem una 
tendència destructiva de llocs de treball claríssima, es pot agafar la xifra del 2011, però 
el que estaria bé seria agafar la xifra del quadrienni per saber quina tendència hi havia, 
i la tendència era brutalment destructiva. I, bé, que en quatre anys la tendència sigui a 
l’estabilització i sobretot –dada no menor– que portem tretze mesos sencers disminuint 
l’atur interanual i que aquest any 2014 hi havia menys aturats que el 2013, malgrat que 
s’ha dit el contrari amb una gran exhibició d’indocumentació, hi havia menys aturats el 
2014 que el 2013, això és que hi ha hagut alguns efectes de tots plegats, també els 
que modestament aporta aquest Ajuntament, per intentar pal·liar aquesta situació 
devastadora que tenen les nostres famílies. 
Però al costat d’això, a més a més, i aquesta també és una dada que no admet opinió, 
perquè és purament estadística, es pot veure quina és la ràtio diners de l’Ajuntament 
de Girona destinats a l’atenció a les persones i nombre d’aturats. I veuran quina és la 
ràtio més alta dels últims anys d’aquests ajuntaments, veuran quin és l’Ajuntament que 
destina més recursos a les persones en funció de la ràtio d’aturats que té la ciutat. I és 
que no hi ha color, poden fer l’exercici quan vulguin perquè no admet cap tipus de 
contradicció, és aquest, i el pressupost del 2015 de tots ells serà el més gran. 
I, per tant, és evident que havíem de fer alguna cosa en aquest sentit, perquè 
nosaltres som i estem orgullosos del model de ciutat que tenim i és sobre les bases del 
model de ciutat que tenim sobre les que hem de projectar les polítiques que volem per 
a la ciutat. Tenim una ciutat que, i la volíem més dinàmica del que no abans, més 
atractiva, també més inclusiva i també més sostenible. El nostre model, amb tots els 
respectes, no és Santa Coloma de Gramenet, no és Cornellà de Llobregat, no és 
Reus. I només els diré algunes dades perquè vegin si la gestió és la que hem de tendir 
o no. Endeutament per habitant de Girona, 2013, 548 euros per habitant; Santa 
Coloma de Gramenet, 862, més de 300 euros per habitant; Cornellà de Llobregat, 
1.064; Reus, 2.692. Dic, no és el nostre model, qui defensi que aquest és el model que 
hem de tendir ja ho explicarà bé als ciutadans de Girona, però a nosaltres ens 
interessa molt potenciar els actius propis de la ciutat de Girona. I, entre aquests actius, 
d’una manera cada vegada més clara, figura no només ni exclusivament aquells 
sectors que són capaços de generar més activitat econòmica i més dinamisme; el 
turisme és un d’ells, el comerç n’és un altre, el sector cultural n’és un altre, que 
generen beneficis directes i beneficis indirectes per al conjunt de la ciutat. 
Les estadístiques també hi són que acompanyen les conclusions que ens fan pensar 
que aquest és un bon model de ciutat, que no l’hem de canviar, que el podem millorar, 
que admet millores, que admet molts matisos i moltes aportacions de mirades diverses 
no només el de Convergència i Unió, cert, i segur que serà així en el futur, en tot cas, 
tenim voluntat que sigui així en el futur si en tenim l’oportunitat. Però el que ens agrada 
subratllar per damunt de tot és que aquests són uns molt bons pressupostos per donar 
compliment democràtic al pla de govern aprovat per aquest Ajuntament, que és 
conseqüència d’uns compromisos adoptats davant dels ciutadans. Estem fent això. Ja 
ho sé que no és el pla de govern d’altres, és evident, és natural, és democràtic que 
sigui així. Però nosaltres varem aprovar un pla de govern i tenim el deure de donar 
compliment a aquest pla de govern. No és tan insòlit pensar que els pressupostos 
ajudin a fer possible aquest pla de govern. Si en aquest trajecte hem de modificar 
alguna cosa, i ho hem hagut de fer, i ho fem amb gust, a més a més, perquè alguns de 
vostès ens hi puguin acompanyar, doncs escoltin, jo crec que això és beneficiós per a 
la ciutat, ja està, no tinc per què negar-ho. Si un pressupost ha sortit enriquit amb les 
aportacions de molts de vostès, això és beneficiós per a la ciutat, amb el convenciment 
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que tots amb el seu vot, amb el vot que tindran a partir d’ara, el que sigui, tots vostès 
el que busquen és la millora de la ciutat. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmeses les propostes a votació: 
 
La proposta número 2 s’aprova per onze vots a favor dels grups municipals de CiU i el 
regidor no adscrit Sr. Palomares. Nou vots en contra dels grups municipals del PSC, 
CUP, ICV-EUiA i els regidors no adscrits Sra. Pia Bosch, Sr. Àngel Quintana, Sra. 
Amèlia Barbero i Sr. Joaquim Bonaventura i quatre abstencions del grup municipal del 
PPC i els regidors no adscrits Sr. Carles Bonaventura i la Sra. Glòria Plana.  
 
Les propostes números 3, 4 i 5 s’aproven per onze vots a favor del grup municipal de 
CiU i el regidor no adscrit Sr. Palomares, cinc vots en contra del grup municipal del 
PSC, CUP, ICV-EUiA i vuit abstencions del grup municipal del PPC i els regidors no 
adscrits Sr. Carles Bonaventura, Sra. Glòria Plana, Sra. Pia Bosch, Sr. Àngel 
Quintana, Sra. Amèlia Barbero i el Sr. Joaquim Bonaventura. 
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l’acte. Són dos quarts 
de deu del vespre. Ho certifico. 
 
 
 
 
 
M. Glòria Gou Clavera 
 


