
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ EN DATA NOU DE 
NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE 

 

 



 

2 
 

A la ciutat de Girona, a nou de novembre de dos mil quinze. 
 
A dos quarts de vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es 
reuneix  el  Ple  de  la  Corporació  per  celebrar  sessió  plenària  ordinària.  Presideix 
l'alcalde Carles Puigdemont i Casamajó i hi concorren els tinents i tinentes d'alcalde 
Isabel Muradàs i Vàzquez, Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Maria Àngels 
Planas  i  Crous,  Eduard  Berloso  i  Ferrer,  Joan  Alcalà  i  Quiñones  i  els  regidors  i 
regidores Carles Ribas i Gironès, Eva Palau i Gil, Cristòbal Sánchez i Torreblanca, 
M. Mercè Roca i Perich, Ricard Calvo i Pla, Pere Albertí i Serra, Martí Terés i Bonet, 
Laia  Pèlach  Saget,  Lluc  Salellas  Vilar,  Ester  Costa  Fita,  Toni  Granados  Aguilera, 
Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal, Manuel 
Martín  Vertedor,  Juan  Maria  Castel  Sucarrat (en el moment que s’indica),  Míriam  
Pujola  Romero  i  Concepció Veray Cama. 
 
Dóna fe de l’acte el vicesecretari general, Lluís Pau Gratacós. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
Intervé el Sr. alcalde qui exposa que el Sr. Juan Maria Castell s’incorporarà més tard. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
El Sr. alcalde declara obert l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior, de data 19 d’octubre de 2015, la qual s’ha tramès còpia a tots els 
membres del Consistori.  
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Intervé el Sr. alcalde,  qui exposa, pel que fa als informes de Presidència, vostès ja 
tenen la còpia, però els en faré un resum succint perquè crec que val la pena destacar 
algunes de les dades d’aquest mes. 
Vostès saben que en el conjunt de l’Estat, de Catalunya, de les comarques gironines hi 
ha hagut, de fet, un increment de les persones aturades. De fet, aquesta també era 
una constant històricament a la ciutat de Girona. Però a diferència del que ha passat al 
Gironès, al conjunt de la província, a Catalunya o al conjunt de l’Estat, a la ciutat de 
Girona hem pogut disminuir l’atur en un 1,69 pel que fa a la diferència amb el mes de 
setembre. Però sobretot és destacable la variació interanual, que gairebé frega el 15 
per cent menys. Dit en termes absoluts, és el següent: la disminució amb relació al 
mes de setembre, amb la que es va produir al mes d’octubre, és de 105 persones 
menys; per tant, estem a 6.122, que representa, com deia, aquest 1,69.  
Però amb relació a l’octubre de l’any passat, és la primera vegada que la variació 
interanual supera les mil persones; concretament, 1.079 persones menys a l’atur, que 
significa aquest 14,98 per cent de disminució. 
Veuran les dades en l’informe, no m’hi estendré. Afegeixo totes les prevencions que 
faig cada mes amb relació que aquestes dades no ens portin a l’equivocació, però sí 
que a diferència d’altres mesos, que Girona sempre s’ha mogut en la línia del conjunt 
del nostre entorn –amb variacions, òbviament, doncs, a vegades algun punt o no–, 
aquesta vegada sí que hi ha sensible diferència, que és que mentre a tot el nostre el 
context l’atur ha augmentat, a Girona ha disminuït clarament. 
Llavors, això caldria que fer-ho remarcar en aquest informe que tenen vostès davant 
de la seva taula.  
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3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 
* De l'execució pressupostària, segons annexos adjunts a l'expedient, fins a 30 de 
setembre de 2015 i que ha estat degudament tramesa al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques segons l'establert a l'Ordre   HAP/2105/2012,  d'1 d'octubre.. 

 
Decret de l'Alcaldia de data 26 d'octubre de 2015 relatiu a contractació operació 
de crèdit per al finançament de part de les inversions 2015 

Adjudicar la contractació de l'operació de crèdit a llarg termini prevista al pressupost 
2015 i aprovat definitivament en data 24 de febrer de 2015, a l'entitat Banco 
Santander SA i d'acord amb les condicions següents: 
Capital: 6.080.000,00 
Termini: 15 anys amb 2 de carència inclosos 
Interès: euríbor a tres mesos ( 8 dies hàbils anteriors a la revisió ) + 0.94 % 

Periodicitat revisió: trimestral 
Liquidació quotes: trimestral Comissió estudi: 0.00 % Comissió obertura: 0.00 % 
Comissió cancel·lació: 0.00 % 
Formalització: Secretari Ajuntament 
 
- Comunicar l'operació de crèdit a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb 
l'Ordre ECF/138/2007 de 27 d'abril en matèria de tutela financera dels ens locals 
- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri, atesa la base 50a del 
pressupost aprovat per a l'exercici 2015. 

 
* Interlocutòria núm. 483, de 18 de setembre de 2015, dictada per l'Audiència 
Provincial de Girona, Secció Tercera, en el rotlle d'apel·lació núm. 683/2015, dimanant 
de les Diligències Prèvies núm. 2395/2014, del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Girona, 
en virtut de la qual es desestima el recurs d'apel·lació interposat per un funcionari 
municipal contra la Interlocutòria núm. 158, de 14 d'abril de 2015, per  la  que es va 
acordar el sobreseïment lliure de les diligències, confirmant íntegrament la resolució 
apel·lada. 
 
Acord de la Junta de Govern Local de data 23 d'octubre de 2015 relatiu a 
aprovar inicialment el Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) de les 
finques de titularitat municipal. 

1- Aprovar inicialment el Pla tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de les 
finques de titularitat municipal que s'adjunta a la proposta. 
2.- Sol·licitar a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat de la Generalitat de 
Catalunya l'aprovació definitiva del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de 
les finques públiques forestals de titularitat municipal. 
3.- Donar compte del present acord al Ple Municipal en la primera sessió que es 
celebri. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, sobre un 
decret i sobre un acord de Junta de Govern Local, un decret on veiem aprovar la 
despesa i efectuar el pagament a l’empresa Icontouch per al servei d’integració On 
aparco. 
Hem volgut consultar l’expedient complet, no ens ha estat possible aquest matí, però 
sí que veiem que la justificació és el fet que ja hagués estat l’empresa que hagués 
desenvolupat el programa de Girona In. En el seu moment ja varem ser crítics perquè 
aquesta contractació, tot i que era un contracte menor, doncs, només hi havia hagut a 
l’expedient una empresa –perdó– que optava a aquest servei. I el que no ens 
agradaria és que s’anés ampliant amb justificació que ja són els que van desenvolupar 
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el Girona In, tenint en compte que segur que a la ciutat hi ha més proveïdors d’aquest 
tipus que molt probablement podrien optar a aquests serveis. 
I respecte als acords de Junta de Govern Local, relatius al programa «Girona actua» i 
al programa «Treball i formació», hem trobat diferents imports, diferents períodes de 
contractació, empreses amb més d’una resolució, sempre d’acord amb les bases 
reguladores de cadascuna de les dues convocatòries. El que voldríem saber, perquè ja 
ho hem demanat fa algunes setmanes, és quins són els criteris per a cadascun dels 
dos programes, de «Girona actua» i de «Treball i formació», a l’hora de fer el barem, 
perquè lamentablement sabem que hi ha més sol·licitants que no places a adjudicar. I 
ens han arribat algunes queixes que potser aquest barem, doncs, no s’adequa només 
a criteris socials i econòmics. I per tal de donar resposta a aquests ciutadans, que de 
ben segur que és un malentès, doncs, voldríem saber exactament quina comissió 
decideix quines persones finalment opten a aquests programes i quins criteris se 
segueixen. 
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, abans de fer les dues preguntes al voltant dels decrets, voldria expressar, la 
nostra més profunda ràbia i impotència davant els assassinats ocorreguts ahir a Llíria i 
també a la resta de l’Estat, en què diversos homes han atacat una vegada més i han 
matat dones arreu de l’Estat, en el que és una part més d’aquest masclisme que 
continua existint malauradament a la nostra societat. I en aquest sentit, el nostre grup 
volia dedicar les primeres paraules d’aquest Ple a aquestes dones assassinades ahir i 
avui. 
Dit això, voldríem preguntar al voltant de dos decrets: un referent a una despesa de 
650 euros que l’Ajuntament va fer de cara a engalanar la missa de Sant Narcís 
d’enguany. Entenem que la missa és una qüestió, relacionada amb una institució 
eclesiàstica que té les seves pròpies vies de finançament i no entenem exactament els 
motius o la motivació que porta a fer aquest ingrés de 650 euros per una activitat de 
caràcter privat, que per molt que sigui la missa, doncs, de Sant Narcís incumbeix a 
l’Església. 
La segona és al voltant d’una despesa d’un decret d’Alcaldia, del 19 de setembre del 
2015, en què s’aprovava una despesa de 6.562 euros per un sopar amb música a 
l’hotel AC Palau amb motiu del rodatge de Joc de trons. Exactament saber per què 
s’han destinat més de sis mil euros en un sopar amb música a l’hotel AC per un 
rodatge, diguéssim, d’una empresa que estava fent. I nosaltres varem ser crítics amb 
el fet, doncs, que no se’ls cobressin les taxes, però ara veiem que no només no es 
cobraven les taxes, sinó que a més, pagàvem els sopars i altres coses que hem vist en 
els decrets del mes de setembre. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, amb relació a l’operació de crèdit que portem com a assabentats, hem vist 
que les entitats a qui s’havia sol·licitat, diguéssim, a qui s’havia fet la proposta, que hi 
havia Catalunya Caixa, Banc Santander, Caixabank, Banco Bilbao Vizcaya, Bankia, 
Banc Sabadell. Tots són bancs desnonadors, tots són bancs que inverteixen en 
armament. Llavors, nosaltres teníem entès, diguéssim, que hi havia el compromís 
adquirit a la Taula d’Habitatge de no treballar amb aquest tipus de bancs. A més a 
més, actualment tenim una alternativa que és la banca ètica.  
Llavors, volia una mica fer una demanda d’intentar treballar amb aquest tipus de banca 
ètica. Que, a més a més, sabem que té unes limitacions i, per exemple, que demanen, 
doncs, quan es demana un crèdit, que allò sigui destinat a projectes socials, culturals, 
ambientals. Però ens sembla que es podria intentar fer una mica, doncs, organitzar, 
parcialitzar aquestes quantitats, de manera que aquell pressupost, aquells diners que 
vagin destinats a projectes d’aquest tipus,  sí que es puguin demanar a bancs que són 
ètics que ens ho gestionin, que ens facin aquests crèdits. 
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Això, demanava incorporar quan es conviden entitats que facin propostes, que s’hi 
inclogui també la banca ètica.  
 
Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, només 
voldríem preguntar amb relació a l’acord de la Junta de Govern Local de l’aprovació 
del Pla tècnic de gestió i millora forestal: es va fer l’aprovació inicial i per l’interès 
d’alguns propietaris forestals i entitats que treballen en aquest sector, ens interessaria 
saber si és possible que aquest pla de gestió forestal sigui públic, doncs, tan bon punt 
se n’hagi fet l’aprovació definitiva al més aviat possible. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, a veure, passarem a respondre: amb relació al que 
comentava la senyora Paneque, una cosa és el que és el contracte de manteniment de 
la renovació de l’aplicatiu, que crec que és el que vostè va veure, l’altra és que altres 
aplicacions s’hagin de fusionar amb aquesta plataforma; òbviament hi ha d’haver una 
adaptació, però no és excloent, no és exclusiva.  
Fixi’s que per Fires, per exemple, justament tant el que és el programa de fires 
electrònic com diferents aplicacions electròniques les fa un altre proveïdor. I sempre 
que hi ha voluntat de col·laborar, ho fem amb molt de gust. I, per tant, no hi veig, en tot 
cas. Suposo que el dossier, si hi faltava alguna cosa, estarà complet i el podrà 
consultar. 
Sobre el tema del «Girona actua», la senyora Glòria Plana la podrà informar una mica 
dels criteris que vostè demanava. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Plana, regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Comerç,  
qui exposa, a veure, per una banda, hi ha el «Girona actua», entenc que demanava i, 
per altra banda, demanava el «Forma i treballa». Els dos les derivacions ens vénen 
d’allà mateix, ens vénen del Servei d’Ocupació de Catalunya. En el «Girona actua» 
també ens vénen derivats per serveis socials de la casa.  
D’aquí passen, les persones que ens deriven, que ja vénen amb uns requisits 
establerts per la convocatòria –que són aquests els que ens deriven des del SOC–, 
per una comissió tècnica. Aquesta comissió tècnica per part del «Girona actua» fa com 
un primer filtratge per enviar-los després a les empreses que estarien interessades a 
contractar. I, finalment, qui contracta i qui fa la selecció és l’empresa.  
Per part del «Treballa i forma’t», aquest el que fem és: evidentment, també ens arriba 
del SOC, a l’SMO es fa una comissió tècnica també de filtratge i es deriven després a 
una comissió tècnica de cada àrea. Ells fan la selecció. I sempre tenint en compte els 
criteris de si són sobretot persones de llarga durada, persones que no hagin fet 
prèviament o recentment altres polítiques actives d’ocupació, doncs, són les que  
llavors les trien cada una de les àrees en funció del sector en què siguin ocupats.   
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, el senyor Salellas feia una expressió de solidaritat 
que crec que compartim tots, amb relació als assassinats de la violència masclista. 
Aquest Ple sempre que hi ha hagut un assassinat proper, doncs, se n’ha fet 
responsable. 
Parlava de l’engalanament, en aquest cas, de la fira de Sant Narcís, ai, de la missa de 
Sant Narcís: és una entitat com totes les altres entitats d’aquesta ciutat amb les quals 
l’Ajuntament col·labora, i hi col·labora de moltes maneres. En aquest cas és un acte 
ciutadà important en el qual participen molts gironins i gironines, en el qual, a més a 
més, doncs, hi ha participació també d’altres institucions. I ens sembla que és 
perfectament justificat que contribuïm que aquest acte, amb la col·laboració que tenim 
amb aquesta entitat com amb altres entitats, funcioni bé i que sigui del gust de tots els 
gironins que celebren aquell dia, doncs, el patró de les fires. 
Amb relació a la despesa que vostè comenta, efectivament, es va fer un acte de final, 
diguem-ne, de projecte de Joc de trons a la ciutat de Girona; és un acte en el qual el 
patronat de turisme tenia molt d’interès que tot l’equip de la gent directament i 
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indirectament involucrada poguessin fer un bon balanç i un bon final, diguéssim, de 
projecte a la ciutat de Girona. I em va semblar, doncs, que era una bona decisió 
contribuir que si tenim l’expectativa –o aquí ja sé que discrepem– que pugui haver-hi 
més projectes d’aquesta envergadura a la ciutat de Girona i si pot ser noves 
temporades d’aquesta sèrie, evidentment, nosaltres estem absolutament disposats a 
treballar perquè això sigui possible. 
Amb relació al que comentava la senyora Pèlach, li he de dir que la moció que varem 
aprovar, i de fet la complim escrupolosament, era que: u, no treballaríem amb aquells 
bancs que lideressin el rànquing de desnonaments. Això avui vostè sap que ha canviat 
radicalment; avui ha canviat perquè la xifra de desnonaments a la ciutat de Girona, 
bancaris, ha caigut. Però és que, a més a més, no treballem amb els que la lideren –
no treballem amb els que la lideren. 
Segona, a la moció es deia, efectivament, que buscaríem la manera de treballar amb 
banca ètica. De fet, tenim un compte corrent obert a Triodos Bank, en aquest cas, per 
a tot el que té les operacions del Consorci de les Arts Escèniques. Crec que hem tingut 
–no sé si tenim encara– algun fons a la Caixa d’Enginyers, alguna inversió, en aquest 
sentit, que es podria considerar –crec– també una banca ètica i, a més a més, amb 
règim de cooperativa. 
I deia una altra cosa també la moció, que també ho complim, i és convidarem sempre 
aquestes entitats a presentar oferta sempre que l’Ajuntament convoqui una oferta 
pública per finançar, en aquest cas, inversions o operacions de tresoreria. Ells ja ens 
van dir que ells no s’hi presentarien mai perquè no forma part del seu projecte de 
negoci finançar les inversions, la banca pública o les administracions públiques. 
Després, en tot cas. Ho dic perquè també els varem convidar aquesta vegada. Llavors, 
finalment, presenta oferta qui presenta oferta i en aquest cas no hi ha discussió, és el 
preu més favorable als ciutadans de Girona, el que dóna un interès més baix, que és 
el que es va donar. 
I des d’aquest punt de vista és que no hi ha res més a dir. Ja ens agradaria poder triar 
entre les ofertes, doncs, la banca del perfil que vostè descriu perquè, òbviament, no 
tenim cap tipus d’impediment, al contrari, que pugui ajudar-nos a finançar projectes 
d’inversions per al 2015. És un tema bastant mecànic. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, qui exposa, només matisar, realment convidar-los, 
en aquest cas, bé, almenys no consta com a convidada; sí que hi consten aquestes 
que us he comentat jo. 
I, en qualsevol cas, és veritat que tenen limitacions a l’hora de col·laborar amb 
ajuntaments, en aquest cas, per exemple, però el límit, diguéssim, és el fet d’assegurar 
que aquells diners que ens presten van destinats a un tipus de projectes determinats. 
En aquest cas, a nosaltres ens han manifestat, almenys alguns d’aquests bancs, que 
si no, no hi ha un problema. El problema és això. 
Llavors, nosaltres el que demanem és si en determinats casos, almenys una part 
d’aquests diners entenc que aniran segurament, doncs, a finançar projectes socials, 
ambientals perquè són una part de la dinàmica habitual de l’Ajuntament, per tant, si 
quedés aclarit, diguéssim, a les condicions, aquesta idea, que van destinats a això, 
doncs, crec que sí que hi podrien col·laborar. Almenys així ens ho han manifestat.  
Per tant, en qualsevol cas, demano que es revisi, que es miri, si ja hi han estat 
treballant, doncs, que es torni a valorar a veure si fent-ho d’aquesta manera es podria 
treballar més àmpliament amb aquests bancs. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, recullo el suggeriment, però que li quedi constància 
que de convidats ho són mecànicament, sempre per defecte els enviem –sempre– 
informació i ells jutgen si els interessa. Jo mateix m’he reunit amb aquests 
representants dels bancs explicant-los que en tenim ganes. Però també als concursos 
s’hi poden presentar, no passa res, s’hi poden presentar i podrien valorar l’oferta.  
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Però al final tampoc no perdem de vista que quan es fan operacions de certa 
envergadura, afortunadament ara els interessos són molt baixos, però quan fa uns 
anys havíem de contractar operacions que podien estar al 5, al 6 o al 7 o al 8, un punt 
o dos punts de diferencial per als ciutadans de Girona són molts diners. Per tant, 
també havíem de conciliar els dos interessos: el d’intentar ser fidels a l’esperit que 
varem aprovar al Ple i a la defensa de l’interès general, perquè, finalment, hi ha 
operacions que fins i tot des del punt de vista tècnic no es podrien arbitrar.  
Recordi que varem tenir un problema que després es va resoldre bé, i és que la millor 
oferta que havia fet en els pitjors temps, diguem-ne, del període aquest dels 
desnonaments justament era el banc que liderava els desnonaments. I, bé, finalment, 
per aquelles raons que passen, un altre banc va igualar la millor oferta i ens varem 
treure aquest problema de sobre. Però és que es pot donar això. I en aquell cas 
parlàvem d’una operació crec que d’envergadura, no de l’import que hi ha aquí perquè 
el d’aquí deuen ser 6 milions, imagino, era bastant més gran. I, per tant, el diferencial, 
perquè era un crèdit, diguem-ne, llarg i d’interessos alts, valia la pena que ens el 
miréssim.  
Però, bé, afortunadament, ja sap el compromís, i jo crec que si tenim la possibilitat de 
trobar un projecte singular que requereixi un finançament que sigui molt a mida, 
diguem-ne, així d’aquest perfil de banca, amb molt de gust les bases de convocatòria 
respondran a aquests criteris, sempre que, òbviament, els interessos no siguin 
desmesuradament diferents de la banca tradicional. 
Finalment, el senyor Terés parlava del Pla tècnic de millora i gestió forestal, el senyor 
Ribas li ampliarà la informació. 
 
Intervé el Sr. Ribas, regidor delegat de Sostenibilitat, qui exposa, és un document 
tècnic, cap problema, els el podem proporcionar quan vulguin. Vull dir, no hi ha cap 
mena d’impediment. 
 
4. CONVALIDACIONS 

* DECLARAR, d'acord amb l'article 103.2.a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, als efectes de l'Impost  
sobre  construccions, instal·lacions i obres, que les obres del carrer Santander 25, de 
la Ronda Pedret 7 i de la plaça Josep Ferrater i Mora 1, són d'especial  interès o  
utilitat  municipal, segons el previst  en  la  pròpia  ordenança fiscal. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I SOSTENIBILITAT 
 
5.  Aprovació   inicial   del   plànol   de   delimitació   de   mesures   de   prevenció 
d'incendis  forestals  en  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les 
edificacions i les instal·lacions situats en terreny forestal. 
 
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les  
urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les  instal·lacions situats 
en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves 
obligacions per als ajuntaments. 
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la 
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, 
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i 
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació  
amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que 
es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests 



 

8 
 

sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica els 
subjectes obligats a complir les determinacions de la llei. 
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de 
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes 
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció. 
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de  
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació  
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis   
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals. 
Vist el "Plànol de delimitació de Girona que ha realitzat el Consell Comarcal del 
Gironès a petició de la Diputació de Girona; Vist l'article 2 de la Llei 5/2003 que cita: 
"Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les 
urbanitzacions,  les  edificacions  i  les  instal·lacions  afectades  per  aquesta  Llei. 
Correspon al ple de l'ajuntament d'aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un 
cop aprovat, s'ha de trametre al Departament de Medi Ambient". 
 
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 
5/2003. 
 
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d'edificacions i instal·lacions  
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei  
5/2003  a  complir  les  determinacions  d'aquesta  respecte  la prevenció d'incendis. 
 
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades 
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors 
grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris 
han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l'obertura i manteniment de les 
franges de protecció de que es beneficien. 
 
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de  
la  Llei  5/2003  disposen  d'un  termini  de  sis  mesos  a  comptar  de  l'aprovació 
definitiva del plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s'hi 
regulen. 
 
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s'estableix 
sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s'han de fer les 
franges de protecció. 
 
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s'ha de tenir en compte en  
l'elaboració  dels  instruments  de  planificació  urbanística  municipal  i  que  les noves  
urbanitzacions que prevegin els plans d'ordenació urbanística municipal han  d'incloure 
dintre del seu àmbit  les  franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 
5/2003. 
 
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja  
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant  projectes  
executius  o  qualsevol  altre  tipus  de  document  aprovat  per l'ajuntament. 
 
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A 
tal efecte, es publicarà l'edicte corresponent al BOP i al tauler d'edictes de 
l'ajuntament. 
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Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.  
 
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l'Alcalde per a la 
signatura  de  quants  documents  siguin  necessaris  per  a  l'execució  del  present 
acord. 
 
Presenta la proposta el Sr. Ribas, regidor delegat de Sostenibilitat, qui manifesta, en 
definitiva, com ha llegit el secretari, estem en aplicació de la Llei 5/2003, modificada 
per la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, que és una llei que té com a finalitat –
com els vaig exposar en la comissió pertinent– establir la franja de protecció en el que 
és l’àmbit rururbà o periurbà, és a dir, bàsicament aquell espai més proper a les 
«vivendes» i que, per tant, un incendi, doncs, podria afectar vides humanes o 
edificacions existents. 
Sí que és cert que en aquest cas el Parlament de Catalunya parla d’un límit de vint-i-
cinc metres i que l’Ajuntament de Girona proposa trenta metres. 
Recordem que nosaltres tenim un espai on hi ha un risc potencial d’incendis molt 
important com és les Gavarres. Llavors, a partir d’aquí varem creure convenient des de 
l’àrea i els tècnics, doncs, marcar que aquest terreny o distància havia de complir 
aquests trenta metres de marge. 
A partir d’aquí s’estableix un plànol que delimita la zona d’afectació, i, evidentment, 
això marcarà el planejament futur de la ciutat de Girona. I estableix, doncs, l’obligació 
tant a terrenys públics com a terrenys privats, d’adequar aquests espais com a franja 
de protecció. 
Sé que aquest diumenge –jo no vaig poder-hi anar–, però van tindre algun recorregut 
alguns regidors a les Pedreres, perquè era un dels llocs en què hem patit darrerament 
més incendis. I serà un dels àmbits on s’actuarà en primera instància, sobretot amb un 
acord a què es va arribar amb Interior de la Generalitat, havent tingut una reunió amb 
els agents forestals i amb tots els agents implicats i també els bombers i seguretat per 
a unes actuacions molt concretes en aquest àmbit que facilitin després de les 
experiències tingudes–i Mobilitat, perdó, m’oblidava del senyor Joan Alcalà, i Mobilitat 
de l’Ajuntament de Girona i la policia local–, a raó de l’experiència, doncs, que varem 
tindre al darrer incendi fer unes actuacions molt concretes de protecció de la zona.  
En definitiva, és un compliment d’una qüestió d’interès general a fi i efecte, doncs, 
d’evitar el risc que suposen els incendis que puguin afectar les zones urbanes. 
 
Intervé la Sra. Riera, regidora del grup municipal del PSC, qui manifesta, nosaltres 
considerem que aquesta franja –com ja ha dit el regidor– és necessària per a la 
prevenció dels incendis forestals i per a la seguretat de les cases que limiten amb la 
zona urbana, bé, i en resum, de tota la ciutat per prevenir incendis com el que hi ha 
hagut aquest estiu, que malauradament va afectar també habitatges de la zona que 
varem anar a visitar aquest diumenge. 
Aquest tràmit entenem que això és un tràmit que estarà en període d’al·legacions, que 
s’haurà d’informar les parts interessades i els privats també que tenen zones per allà. 
Només volíem fer l’incís que ara actualment el DARP té oberta una línia de 
subvencions per a gestió forestal d’entitats públiques. Bé, suposo que ja n’esteu al 
cas, però que val la pena aprofitar si s’han de fer actuacions des de l’àmbit municipal. 
Que n’hi havia també una per a privats que va acabar el mes passat i que si les 
entitats, bé, les persones privades que tenen terrenys en aquesta zona han de fer 
alguna actuació, doncs, que també estaria bé buscar quines línies o alternatives tenen 
per actuar, aquesta gent. Suposo que també. No sé si s’ha d’obrir alguna nova línia, si 
n’esteu al cas, si és una cosa que es va obrint recurrentment o hi ha pensat des de 
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l’Ajuntament com es farà perquè privats puguin també executar la part que els pertoca, 
ja que la seguretat ha d’estar en global a tot arreu. 
I, bé, em sembla que ja ho he dit tot. 
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, voldríem fer tres reflexions. Evidentment, ens sembla bé la proposta i hi 
votarem a favor. Ho veiem necessari, ho veiem urgent, i en aquest sentit, doncs, la 
proposta és molt benvinguda. Però sí que voldríem fer la reflexió, doncs, que la llei és 
del 2003, amb una modificació del 2014, però és una llei del 2003 i que, per tant, hem 
hagut d’esperar dotze anys a treballar-ho a fons i a fer-ho i a desenvolupar-ho. I crec 
que aquí hi hauria d’haver una part d’autocrítica tant dels governs com l’actual que és 
un tema que no hem afrontat amb la urgència i la necessitat que hi havia real a la 
ciutat i que, malauradament, un té la sensació que com que hi ha hagut, diguéssim, un 
malaurat incendi aquest estiu ara tots plegats ens hem arremangat i hem començat a 
treballar en aquest tema.  
I com he dit, és molt benvingut, però creiem necessària fer aquesta reflexió al voltant, 
doncs, que la llei és del 2003, amb una modificació del 2014, però que no arriba fins a 
finals del 2015 al Ple de l’Ajuntament. 
La segona, com deia –i intentant deixar aquesta manera de funcionar a vegades més 
reactiva que proactiva que ens trobem a l’Ajuntament–, creiem que ara és el moment 
d’accelerar tant com sigui possible el desenvolupament d’aquest pla, intentar entrar el 
més ràpid possible en la fase executiva. Perquè no ens podem pas quedar en els 
mínims, sinó que Girona, que avui és aproximadament el municipi número 100 de la 
demarcació que aprova això, el número 100 –n’hi han 99 de més petits i, diguéssim, 
amb menys capacitat que la ciutat de liderar projectes d’aquest tipus que ja ho han fet, 
però nosaltres encara no ho havíem fet–, creiem que això no pot tornar a passar: 
Girona ha de liderar aquest tipus de polítiques i ha de fer que la prevenció d’incendis i 
la gestió forestal sigui una de les prioritats a nivell municipal. I deixar de ser el municipi 
número 100 de 221 per convertir-se en el primer i en el líder en aquest àmbit.  
 
Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, entenem 
que aquest punt és sobretot això, una transposició d’una indicació que ha facilitat la 
diputació a través del consell comarcal i que, per tant, en aquesta matèria en principi 
no hi tenim cap objecció, hi votarem a favor. 
El que sí que voldríem és fer un seguit de preguntes i consideracions per acabar 
d’aprofundir una mica en el tema. És a dir, per una banda, entenem que no es pot 
matar tot el que és gras, per dir-ho d’una manera ràpida i, per tant, que aquesta franja 
entenem que hauria de tenir o potser ja té en compte singularitats com arbres 
singulars, boscos madurs, que són d’especial rellevància, doncs, per la riquesa 
ambiental i que per algunes entitats i especialistes, s’han de conservar i mantenir. Per 
tant, entenem que d’alguna manera aquesta franja no és una franja que és uniforme, 
sinó que pot tenir algunes especificitats. I, per tant, en aquest sentit creiem que valdria 
la pena tenir-les en compte. 
També entenem que és una franja de mínims i que d’alguna manera aquesta mesura 
va acompanyada d’altres que tenen a veure, amb la prevenció i amb la construcció de 
més tallafocs. És a dir, Girona té molta massa forestal i d’aquesta massa forestal –
alguna propietat de l’Ajuntament, altra de privats– se n’ha de fer un manteniment molt 
més acurat del que s’està fent fins ara. 
I amb aquesta franja, evidentment, no resoldrem el risc que suposa, disposar-ne, que 
hauria de ser més aviat una oportunitat. Més que un risc, que és el que és actualment, 
que moltes vegades ens fa patir que aquests incendis puguin acabar-se estenent per 
les Gavarres o per altres franges. 
A més a més d’això, voldríem preguntar com està previst comunicar aquest acord als 
propietaris i en quines condicions hauran d’executar aquesta prescripció, és a dir, com 
ho hauran de fer els propietaris exactament per donar compliment a aquest acord. I la 
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pregunta al revés, és a dir, com ho farà l’Ajuntament per assegurar que aquest acord 
es compleix per part dels propietaris que no són el mateix Ajuntament, que ja entenem 
que donarà compliment a aquesta indicació. 
I, finalment, bé, lligat també una mica amb el punt anterior en què fèiem la petició de 
poder accedir al Pla tècnic de gestió i millora forestal, doncs, entenem que fa falta que, 
quan puguem consultar més al detall aquest pla, entenem que incorporarà tot un 
seguit de mesures que creiem, al nostre entendre, des del nostre grup municipal, que 
valdria la pena que Girona apostés i liderés, com poden ser l’explotació de la 
biomassa, la gestió forestal de forma coordinada entre boscos públics i privats; per 
tant, tota una sèrie de mesures que ajudin que aquest manteniment de la massa 
forestal del municipi de Girona, doncs, es faci de la millor forma possible. 
Dit tot això, doncs, evidentment, hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui explica, efectivament, contestarem una mica a tots, perquè 
bàsicament han coincidit tots en uns conceptes bastant clars. 
El 45 per cent del terme municipal de Girona és massa forestal. Això és una realitat 
que no podem obviar. Per tant, no estem parlant d’un àmbit petit.  
Entenc la demanda que fa el senyor Salellas que hi ha altres municipis més petits que 
han anat molt més ràpidament a l’hora d’establir això de la franja. Jo el que li he de dir 
és que els tècnics de l’Ajuntament, conjuntament amb els tècnics de la diputació i del 
consell comarcal, porten ja força mesos treballant-hi. Una altra cosa és si haurien 
d’haver començat abans o no haurien d’haver començat abans, però la feina s’està 
fent des de fa força dies i força mesos, tenint en compte que hem de tractar, doncs –
com li deia–, un terme i una massa forestal molt i molt àmplia.  
I, evidentment, respectarem tots aquells béns patrimonials que signifiquin o que aportin 
valor a nivell de patrimoni forestal o també de masos que hi ha, que n’hi ha molts 
escampats en tota aquesta zona. 
En això, a mi m’ha sentit dir-ho més d’una vegada, quan parlem de les zones 
rururbanes o periurbanes hi ha un tema que ara realment s’està treballant moltíssím 
que és el que és la gestió diferenciada, aquest àmbit d’aproximació amb masses 
forestals. Una cosa és resoldre el límit de la ciutat per evitar incendis i l’altra és poder 
establir dintre del propi aquest marge de trenta metres o fins i tot més, una nova 
tècnica que es diu la gestió diferenciada, que és tractar els boscos de manera que 
passin a ser qüestions que a nivell cultural o fins i tot artístic de la mateixa sega del 
bosc, el tractament dels arbres, la protecció d’un determinat element permetin també 
jugar amb la proecció, però també donar riquesa cultural i patrimonial i biodiversitat al 
mateix municipi. 
Els tècnics de l’Ajuntament de Girona estan treballant tant amb gestió diferenciada 
com amb l’establiment pròpiament d’aquesta franja de protecció, intentant donar 
resposta al que demanava el senyor Terés. És a dir, quan treballem el bosc, treballem-
lo amb conseqüència i realment intentem treure’n uns rèdits que ens beneficiïn en tots 
els àmbits. 
De la mateixa manera que el departament està estudiant altres alternatives per donar 
riquesa a la mateixa massa forestal, que ara haurem de reduir a través d’estudiar 
alternatives de biomassa o estudiar altres alternatives que puguin donar als mateixos 
propietaris, que parlava són els que hauran d’assumir el cost. Li contesto directament, 
és a dir, no és que hi hagi una aprovació pública, és que és una llei d’obligat 
compliment. Per tant, el propietari ha de ser conscient que ha de complir el que diu la 
llei. Llavors, no és que ara hi hagi un tràmit d’al·legacions, evidentment, el tràmit 
d’al·legacions va vindre en el moment de la publicació de la llei. Evidentment, ara en 
poden dir tràmit d’al·legacions pròpiament a la nostra franja. Però, en definitiva, els 
propietaris privats hauran de participar i col·laborar en el mateix que farà l’Ajuntament 
d’establir aquesta franja de protecció. 
Que quan anem a actuar –com deia el senyor Salellas– individualment i a executar en 
zones molt concretes, evidentment, se’ls comunicarà a tots i cadascun dels propietaris 
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i intentarem buscar la millor eina per aconseguir que això es dugui a terme i que arribi 
a bon port. Serà complex. Les Pedreres és un exemple de complexitat, no només per 
propietaris que tenen residència fixa, sinó la problemàtica que tenim a les Pedreres, 
doncs, de gent que ha ocupat determinat espai públic, que haurem de parlar amb ells i 
tractar com solucionar aquesta problemàtica. 
Per tant, no sé si he donat una mica resposta a tot el que estaven indicant, però estem 
a l’entera disposició de tots per parlar-ne, asseure’ns. Creiem que és un tema prou 
primordial per a la ciutat de Girona i delicat en alguns àmbits per poder-lo tractar amb 
profunditat. Però ara l’únic que estem fent és la franja, que ja tenim el primer pas, i 
anirem executant de mica en mica un terme municipal que –ho torno a repetir– és molt 
ampli. I l’àrea urbana de Girona és àmplia. Per tant, haurem d’establir fases de com 
anar actuant, i haurem d’anar en aquells punts més vermells o més perillosos en 
primera instància i després fer un recorregut ja en tot el seu perímetre. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
MOCIONS 
 
6. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C's) pel reforç  de  la 
imatge de l'Alcalde de Girona i l'Ajuntament al que representa. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
L'alcalde és la figura més representativa de tot Ajuntament. L'alcalde és l'element de 
més importància institucional, escollit pels conciutadans. La seva responsabilitat és la 
de vetllar pel benestar, l'ordre i la convivència. És la figura que ha de complir i fer 
complir les lleis. 
La figura de l'alcalde no ha de tenir cap tendència que faci perjudicar a la ciutat, o 
separi o enfronti els seus conciutadans. 
En quest entorn, i entenent que la figura és prou important i que no necessita de 
complements addicionals, el paper de l'alcalde ha de ser el de la representativitat i el 
rigor. 
Qualsevol element que enteli o enterboleixi aquest sa i noble objectiu s'ha d'evitar 
vetllant per la transparència i neutralitat institucional. 
Des del nostre grup municipal no estem en contra que qualsevol ciutadà representi a 
agrupacions o sensibilitats politiques o socials determinades, però el paper de 
l'alcalde no s'ha de barrejar amb entitats que no comportin un consens per 
unanimitat. 
Al  cas  de  l'alcalde  de  Girona,  ens  preocupa  la  identificació  directa  o  indirecta amb 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
No és moció aquesta la que estudia la pertinença o no de la ciutat a la AMI, però sí la 
d'estudi de la idoneïtat de la vinculació entre alcalde de Girona i President de la AMI. 
Si qualsevol representant formal o informal de l’AMI realitza declaracions 
extemporànies o inoportunes, fa malbé a la AMI, al seu president i, de retruc, al 
nostre  alcalde,  l'Alcalde  de  Girona  i  la  nostra  ciutat.  Si  a  nivell  territorial  algun 
organisme pertanyent a la AMI comet algun error, intencionat o no, fa malbé a la AMI, 
al seu president, i per extensió al nostre alcalde i a la nostra ciutat. 
Si qualsevol ciutadà de Catalunya o de la resta d'Espanya pot ser incomodat per 
afirmacions o declaracions de la AMI o d'algun dels seus integrants, fa mal a la AMI, 
però també al seu president, al nostre alcalde, i a la nostra ciutat. Independentment de 
la ideologia del nostre alcalde, aquest no ha d'ostentar cap càrrec que representi la 
confrontació entre els nostres conciutadans. 
Un cap de l'oposició o qualsevol regidor entenem que podria alinear-se amb qui 
correspongui i li interessi, però el nostre alcalde és l'alcalde de tots, és l'Alcalde amb 
majúscules, institució que està i ha d'estar per sobre de les persones i dels seus 
interessos. 
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1. Honrar amb responsabilitat institucional el càrrec d'Alcalde de la nostra ciutat, 
complint i fent complir les lleis. 
2. El compromís per part de l'actual alcalde per vetllar pels interessos comuns de tots 
els ciutadans de Girona sense exclusions. 
3. Sol·licitud per aquest ple de la presentació de la renúncia a la presidència de la AMI 
per part del nostre alcalde, el Sr Puigdemont. 
 
Presenta la moció la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui exposa, 
creiem que l’alcalde és la figura més representativa de tot ajuntament, que és l’element 
de més importància institucional que ha estat escollit pels ciutadans i que la seva 
responsabilitat és la de vetllar pel benestar, l’ordre i la convivència. És la figura que ha 
de complir i fer complir les lleis. La figura de l’alcalde no ha de tenir cap tendència que 
faci perjudicar la ciutat o separi o enfronti els seus conciutadans.  
En aquest entorn, i entenent que la figura és prou important i que no necessita 
complements addicionals, el paper de l’alcalde ha de ser el de la representativitat i el 
rigor. Qualsevol element que enteli o enterboleixi aquest sa i noble objectiu s’ha 
d’evitar vetllant per la transparència i la neutralitat institucional. 
Des del nostre grup municipal no estem en contra que qualsevol ciutadà representi 
agrupacions o sensibilitats polítiques o socials determinades, però el paper de l’alcalde 
no s’ha de barrejar amb entitats que no comportin un consens per unanimitat.  
En el cas de l’alcalde de Girona, ens preocupa la identificació directa o indirecta amb 
l’Associació de Municipis per la Independència. No és una moció aquesta que estudia 
la pertinença o no de la ciutat a l’AMI, però sí l’estudi de la idoneïtat de la vinculació 
entre l’alcalde de Girona i president de l’AMI: si qualsevol representant formal o 
informal de l’AMI realitza declaracions extemporànies o inoportunes, fa malbé l’AMI, el 
seu president i de retruc el nostre alcalde, l’alcalde de Girona i la nostra ciutat; si a 
nivell territorial algun organisme pertanyent a l’AMI comet algun error, intencionat o no, 
fa malbé l’AMI, el seu president i per extensió el nostre alcalde i la nostra ciutat; si 
qualsevol ciutadà de Catalunya o de la resta d’Espanya pot ser incomodat per 
afirmacions o declaracions de l’AMI o d’algun dels seus integrants, fa mal a l’AMI, però 
també al seu president, al nostre alcalde i a la nostra ciutat. 
Independentment de la ideologia del nostre alcalde, aquest no ha d’ostentar cap càrrec 
que representi la confrontació entre els nostres conciutadans. Un cap de l’oposició o 
qualsevol regidor entenem que podria alinear-se amb qui correspongui i interessi, però 
el nostre alcalde és l’alcalde de tots, és l’alcalde amb majúscules. Institució que està i 
ha d’estar per sobre de les persones i dels seus interessos. 
Nosaltres, senyor alcalde, no acceptem que sigui de l’AMI com tampoc acceptaríem 
que fos de Societat Civil o de qualsevol altra entitat. No acceptem que formi part d’allò 
que pot segmentar la població de Girona. Vostè és la figura institucional, és l’alcalde i 
la seva figura ha de ser impol·luta 
No hem de fer de Girona una ciutat independentista quan a Girona la caracteritzen 
moltíssimes més coses. Podríem entendre que qualsevol altre regidor o qualsevol altre 
regidor del govern o de l’oposició fos president de l’AMI, no la màxima autoritat de la 
nostra ciutat, que, com bé dic, és vostè i ha de representar tots els ciutadans de 
Girona. 
No volem que hi hagi cap mena d’ombra sobre el nostre representant ni cap a aquest 
Ajuntament, que és el nostre i el de tots, que mai es pugui esquitxar la màxima figura 
representativa des de Girona, ni molt menys fer d’altaveu sobre posicionaments de 
l’AMI des del Twitter d’Alcaldia, cosa que el meu grup ja li va retreure la setmana 
passada a través d’una nota de premsa. 
Senyor alcalde, aquesta no és una moció perquè es senti vostè atacat, sinó tot el 
contrari, aquesta moció va a favor seu i perquè volem una ciutat de tots, per a tots els 
gironins, on tothom hi tingui cabuda, no només una part dels ciutadans que pensin 
igual que vostè i el seu partit. 
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Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, jo 
no fa gaires setmanes vaig fer unes declaracions públiques que a vostè no li van 
agradar gaire en què parlava precisament d’això, del seu paper al capdavant de la 
presidència de l’AMI. I jo li deia, i ja li ho vaig dir públicament, deixi una cosa o deixi 
l’altra. Segur que el deixaran seguir sent president de l’AMI si deixa de ser alcalde o 
deixi de ser.  Sí, el senyor Vila d’Abadal ho va ser sense ser alcalde de Vic, per tant, 
no es preocupi que li deixarien seguir-ho sent. Però, bé, aquest no és el tema de la 
moció d’avui. O deixi la presidència de l’AMI i centris a ser alcalde de Girona. Per tant, 
el que jo avui li pugui dir a vostè directament i personalment no el sorprendrà. 
La veritat és que jo aquesta moció li he de dir, senyora Pujola, quan vaig llegir el titular 
em vaig espantar i tot no? Dic: «Home, Ciutadans demanant que es reforci la figura de 
l’alcalde de Girona, que precisament és el president de l’AMI.» Per un moment vaig 
pensar que tenia un lapsus. Llavors, en llegir el contingut he entès el que vostès volien 
dir. 
Miri, jo crec, i entenc el fons de la seva moció, però crec que no és un problema 
d’institució de la figura de l’alcalde, sinó del que la persona que en aquests moments 
ostenta la condició d’alcalde és president de l’Associació de Municipis per la 
Independència. Per tant, miri, jo veig clar que li demanin que deixi la presidència de 
l’AMI, jo això ho subscric al 100 per cent, el senyor Puigdemont ja ho sap. 
Votaré a favor, de la moció, però li ho explico perquè jo això «d’honrar amb 
responsabilitat institucional», bé, és que jo crec que això ja va inherent en el càrrec, 
no? I si un llegeix el que diu quina representació té l’alcalde, home, és la representació 
institucional d’aquest Ajuntament com a institució i, per tant, de tots els gironins i de 
totes les gironines, pensin o no pensin com la força política o el partit polític que 
representa en cada moment l’alcalde que tenim a la ciutat.  
Per tant, bé, ja li ho he dit, jo hi donaré suport. Efectivament, jo no puc estar en contra 
que el senyor Puigdemont com a alcalde agafi el compromís de representar-nos a tots. 
Jo penso que aquest –com he dit– és un compromís i una responsabilitat que va 
inherent en el càrrec quan un l’ostenta. Jo li he demanat moltíssimes vegades, doncs, 
això, que no sigui l’alcalde de part, sinó que sigui l’alcalde de tots. Sí que és veritat, 
doncs, que d’uns mesos cap aquí, amb la seva nova condició de president de l’AMI, 
doncs, això en alguna ocasió no ha estat així.  
I no vaig més lluny –i ja acabo–, precisament aquest migdia: jo aquest migdia quan 
mirava el resum del que ha passat aquest matí al Parlament de Catalunya i he vist el 
senyor Puigdemont fer declaracions, he pensat: «Què ha passat a Girona?» No, el 
senyor Puigdemont feia declaracions com a president de l’AMI no com a alcalde de 
Girona. I en això sí que estic totalment d’acord amb una de les coses que diuen aquí 
que és que la identificació de la persona del senyor Puigdemont com a alcalde de 
Girona es fa directament amb la ciutat, parli amb un barret o parli amb l’altre barret. 
Possiblement el problema ve d’aquí, que té massa barrets. 
 
Intervé la Sra. Riera, regidora del grup municipal del PSC, qui exposa, nosaltres amb 
el contingut de què parla la moció en principi el nostre grup municipal ens abstindríem. 
Estem d’acord que la persona que ocupa el càrrec d’alcalde ha de saber ser el 
representant de tots els gironins i gironines i té la responsabilitat de representar la 
institució i la ciutat. La seva figura institucional com a alcalde, doncs, ja està regulada. 
I, bé, creiem que la ciutat de Girona és prou important perquè ocupar un càrrec a 
l’ajuntament, sobretot el d’alcalde, però també de regidors, necessita la presència i 
dedicació de tot el temps a la ciutat. I el problema potser no és tant l’AMI, sinó la 
duplicitat de càrrecs: ara mateix tant l’alcalde com alguns regidors del Govern i de 
l’oposició tenen altres càrrecs a institucions: al Parlament, a la diputació o al consell 
comarcal. I el nostre grup municipal sí que és l’únic grup que no té cap duplicitat de 
càrrecs, que hem optat per una dedicació de regidors en aquesta institució, únicament 
com a regidors de Girona. 
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I, bé, el que volíem dir ens abstenim perquè opinem que potser no és tant el problema 
de ser president de l’AMI o de qualsevol altra associació, sinó el de tenir diferents 
càrrecs en diferents institucions, que fa que la presència de l’alcalde potser no sigui la 
suficient. 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, nosaltres votarem que no a aquest moció per dos motius ben senzills: el 
primer, perquè creiem que això és una jugada de «trilerisme» propi més de la Rambla 
de Barcelona que no del Ple de l’Ajuntament de Girona. Ens fan veure que és una 
cosa sobre l’honor i sobre la figura de l’alcalde quan al final tant l’argumentació com el 
punt clau, que és el punt 3, són al voltant d’una cosa ben senzilla, i és alcalde i AMI. I 
vostès barregen aquí una parafernàlia argumentativa per intentar convèncer que és 
una moció neutra quan en veritat no ho és. 
I l’altre, perquè nosaltres estem contents que l’alcalde de Girona sigui president de 
l’Associació de Municipis per la Independència, i així ho hem dit sempre. Per nosaltres 
que Girona sigui part activa d’aquesta associació en un moment com l’actual, doncs, 
és motiu d’orgull. 
I, per tant, per aquests dos motius votarem que no. 
Ara bé, crec que en la moció hi ha un substrat, hi ha un tema de fons que sí que 
voldríem aprofitar per tractar-lo, i és que segurament el que sí que és inviable és que 
tinguem un alcalde que és alcalde, regidor de Cultura, regidor de Turisme, diputat al 
Parlament, que l’ha d’abandonar una mica a corre-cuita en un dia tan important com 
avui, i a més president de l’AMI. Segurament, diguéssim, el senyor alcalde, ho sabem, 
és una persona molt treballadora i que hi dedica moltes hores –i ens ho ha dit i ens ho 
ha explicat així–, però crec que és difícil poder complir tots aquests càrrecs, tots 
aquestes, diguéssim, autoobligacions que ell mateix s’ha posat d’una forma qualitativa. 
De fet, ens hi hem trobat, per exemple, avui, que no hi ha cap proposta de l’equip de 
govern en aquest Ple més enllà de la transposició d’una llei, diguéssim, d’obligat 
compliment. I que vostè ho ha dit, senyor Ribas, en la seva exposició, que això era una 
cosa que vostès agafaven i la portaven. Però, en tot cas, i és una cosa que hem anat 
comentant diversos regidors de l’oposició, que últimament en les comissions, i 
especialment en la Comissió d’Alcaldia, doncs, hi ha molt poc debat, molt poca 
proposta i ens trobem en els plens que al final estem debatent poc sobre com s’està 
desenvolupant políticament aquesta ciutat. I creiem que això és en part conseqüència 
d’una situació d’un alcalde que intenta fer massa coses quan segurament s’hauria de 
centrar en menys. 
Per tant, votarem que no i endavant, senyor alcalde, com a president de l’AMI, tota la 
força, el país el necessita, però segurament no el necessita a tot arreu. 
 
Intervé la Sra. Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, 
nosaltres, senyora Pujola, votarem en contra de la seva moció. 
Bé, primer de tot és una moció que es presenta a un mes escàs d’unes eleccions 
generals i lamentem que una vegada més el seu grup, doncs, utilitzi aquest plenari per 
fer campanya electoral. 
I, en segon lloc, entrant en el fons de la moció, l’argumentari que s’utilitza –vostès 
parlen en la seva moció de convivència i d’enfrontaments–, el trobem 
intencionadament fal·laç. 
Miri, la convivència per definició és conflicte, sempre, perquè no tota la ciutadania 
pensa ni vol ni sent el mateix; per tant, la convivència és conflicte. I precisament la 
democràcia és el millor mètode que entre tots hem escollit per gestionar aquests 
possibles conflictes. Per definició, les persones que representen les institucions són el 
reflex de la majoria ciutadana que els ha votat i la feina d’aquests representants 
institucionals és representar a tothom. Però aquesta obligació no pot estar renyida 
amb defensar els principis pels quals precisament aquests representants han estat 
escollits.    
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I el que passa i el que vostès no els agrada és que aquesta ciutat és majoritàriament 
sobiranista, i per tant, que Girona estigui a l’AMI és un reflex del que pensen la majoria 
de gironins i de gironines. I si el nostre alcalde renunciés a aquest càrrec pels motius 
que vostès invoquen, seria anar en contra dels milers de gironins i gironines que volen 
precisament que la seva ciutat sigui capdavantera en el procés nacional que estem 
vivint. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui manifesta el vot contrari 
del grup que representa a la moció. Evidentment, aquesta i el seu redactat fins i tot ha 
sorprès al Partit Popular, perquè hi havia un moment en què descentra una mica el 
tema. 
Realment és un encaix –com deia la portaveu d’Esquerra Republicana– difícil, però 
que s’intenta a través de la moció, i amb paraules que sembla que no vulguin dir res, 
entrar a debat una qüestió perquè properament vénen unes eleccions d’àmbit estatal 
on vostès creuen que poden jugar un paper important. 
Realment quan es parla dels càrrecs o no càrrecs que pugui ostentar l’alcalde de 
Girona, jo crec que és una oportunitat excel·lent que tingui aquests càrrecs per 
defensar els interessos de la ciutat de Girona molt més enllà del que seria treballar-los 
des d’aquí. I si no, evidentment, els darrers quatre anys s’ha pogut constatar que 
realment aquesta realitat el que ha donat és una oportunitat de creixement a la nostra 
ciutat i l’ha enfortida, que no pas debilitada. 
Evidentment, combrego amb el que deia també la portaveu d’Esquerra Republicana, 
és a dir, la convivència és conflicte, és debat. I hi ha una cosa evident: hi han hagut 
unes eleccions i aquí hi han deu representants de Convergència, encapçalats per 
l’alcalde Puigdemont, també hi ha la força d’Esquerra Republicana. I, evidentment, el 
que reflecteix això és una realitat molt concreta del que pensa la societat gironina. I 
que en aquest aspecte. I la CUP, m’oblidava de la CUP, senyor Salellas. I miri que 
pensava parlar, el deixava a vostè per al final. Perdó, me n’he descuidat, i la CUP. És 
el que reflecteix realment el que pensa la societat gironina i per això, doncs –com s’ha 
dit anteriorment pels anteriors portaveus–, que el nostre alcalde sigui el president de 
l’AMI s’ha de veure realment com un reflex del que volia la societat gironina i una gran 
oportunitat. 
I deixava pel final la resposta al senyor Salellas no és una transposició, hi han hagut 
uns tècnics que han treballat molt, per fer tot això; per tant, no intentem banalitzar el 
treball que han fet els tècnics perquè hi és a darrere i no és tan sols una transposició 
d’una llei. 
 
Intervé la Sra. Pujola, qui manifesta, primer de tot agrair al grup del Partit Popular el 
vot favorable a la nostra moció.  
I dir que també per nosaltres, igual que pel Partit Socialista, la dedicació a la ciutat és 
molt important i que potser amb aquesta duplicitat de càrrecs el senyor alcalde no 
dedica a la ciutat tot el temps que es mereix. 
Per nosaltres sí que és un problema que sigui president de l’AMI o no, perquè a mi em 
confon, per exemple, veure imatges de l’alcalde quan surt per televisió amb el pin de la 
ciutat de Girona, jo em penso que està parlant de Girona i resulta que no, que el 
senyor Puigdemont està parlant com a president de l’AMI. A mi personalment em 
confon i no comparteixo en absolut això que vostès han dit. 
I, per últim, la seva comprensió lectora, senyora Roca, o no existeix o vostè no s’ha 
llegit la moció, perquè aquest debat no era per discutir si Girona estava a l’AMI o no 
estava a l’AMI, sinó era per la figura de l’alcalde. I, per tant, si Girona està a l’AMI o no 
potser ja ve en una altra moció, però en aquesta no. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui explica, si em permeten, òbviament, intervenir 
breument en aquesta moció perquè, doncs, me sento al·ludit personalment i s’han fet 
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un seguit d’afirmacions que crec que mereixen algun comentari, amb tota amabilitat, 
perquè crec que el debat s’ha desenvolupat amb tota amabilitat. 
En primer lloc –deixaré la senyora Pujola per al final–, senyora Veray, només un 
aclariment: el senyor Vila d’Abadal mai, mai va ser president de l’AMI sense ser 
alcalde de Vic. En el moment en què deixa de ser alcalde de Vic, cessa i es produeix 
l’assemblea general de l’AMI on se m’anomena a mi president. Però mai, no és veritat, 
no existeix això i els estatuts són clars en aquest sentit. 
A mi em sembla que del meu comportament, senyora Veray, vostè no en pot deduir 
mai –li agradarà o no– que jo no respecti a tothom. Precisament en aquest Ple i fora 
d’aquest Ple he manifestat explícitament que em sento representant de tots els 
gironins i actuo com a tal. I allà on se’m demana que vagi hi vaig, amb entitats, 
diguem-ne, d’ordre divers i de pensament divers. I ho continuaré fent, encara que en 
alguns altres grups no els agrada i consideren que faig malament d’anar a segons 
quins llocs. L’alcalde de Girona és l’alcalde dels gironins i les gironines i en el meu 
comportament vostè ha observat un respecte escrupolós a tot això i una atenció sense 
distinció de cap mena amb relació a les ideologies que té cadascú, perquè tothom té 
ideologies. Vostè també, lògicament. I quan vostè fa declaracions, les deu fer a 
vegades com a dirigent del partit, ara les farà com a candidata, fins ara les ha fet com 
a diputada, i també es pot produir aquella confusió de barrets, de dir: «Home, ara està 
defensant que el tren no passi per Girona perquè resulta que el seu partit mana més 
que els interessos de ciutat?», per exemple. Dic una hipòtesi, és obvi que la gent s’ho 
pot preguntar tot això, perquè vostè també té, diguem-ne, diferents registres. 
A l’alcalde de Girona, per exemple, de tant en tant li toca presidir una entitat –que la 
portarem a debat segurament als propers mesos en el Ple– que és la Red de Juderías. 
La Red de Juderías, que no tothom està d’acord amb la feina que fa de promoció de 
determinada cultura o de determinada visió de la cultura jueva. I de tant en tant, 
perquè és rotatòria, l’hi toca presidir. Bé, i ho fa amb la màxima dignitat i ho fa 
respectant i representant l’acord de ple –que aquest és l’òrgan sobirà de la ciutat, no el 
que pensem cadascú de nosaltres, sinó el que aprova aquest Ple–, que per encàrrec 
d’aquest Ple s’adhereix a la Red de Juderías, per posar un exemple.  
Per tant, jo quan faig declaracions com a president de l’AMI queda clar que sóc 
president de l’AMI i faig declaracions com a tal, i quan sóc alcalde, doncs, faig 
declaracions com a alcalde de Girona quan em toca. 
A la senyora Riera, del PSC, que diu que s’abstindrà en aquesta moció. Però jo crec 
que incorre en una contradicció, en tot cas, vostè m’ho haurà d’aclarir, perquè vostè 
s’ha queixat que hi ha gent d’aquest Ajuntament que està a la diputació o al consell 
comarcal. És que els membres de la diputació i del consell comarcal obligatòriament 
han de ser d’un ajuntament. I si vostè vol que no hi hagi representants d’ajuntaments 
al consell comarcal i a la diputació, tindrem organismes amb zero representants. Per 
tant, això no és compatible. Per tant, com que això vostè no ho devia voler dir així, s’ho 
ha mirat malament. 
Però, miri, tothom té feina. Suposo que vostès a més de regidors i regidores també 
tenen altres feines que les fan i suposo que vostès dediquen el millor temps i el millor 
que poden de vostès a totes les feines –a totes–, i a la família també. Doncs, tots fem 
el mateix. I no crec que de la meva dedicació en puguin deduir. Vostès han aprofitat –i 
una mica com ha fet el senyor Salellas– la moció de Ciutadans per anar cap a un altre 
viatge que els interessa més a vostès: l’objecte de la discussió de la moció de 
Ciutadans és claríssim i vostès diuen molt gratuïtament –molt gratuïtament– coses tan 
gruixudes com que la presència no és la que caldria. Ja m’explicarà bé això. 
Li agraeixo al senyor Salellas les seves paraules; jo també estic content de poder 
representar la meva ciutat en aquest moment històric del país. Però, li passa una mica 
el mateix, que li ha passat a la senyora Riera: aprofita una moció de Ciutadans –i aquí 
em sap greu– per introduir un element de crítica que crec que no està justificat. No 
està justificat.  
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I amb tota sinceritat li dic que vostès es revisin aquestes afirmacions tan gruixudes, tan 
fàcils que no es contrasten amb el treball de fons que hi ha. Sóc alcalde de Girona, el 
president de l’AMI ha de ser alcalde d’una entitat, com el president, o l’alcalde no sé si 
ara és el de Sevilla o ho va ser va ser president de la Federació Española de Municipis 
i Províncies o com l’alcalde d’una població del Maresme és el president de la 
Federació de Municipis de Catalunya, i com a tal expressen opinions que a vegades 
poden ser, diguem-ne, de part o, en fi, no crec que en això tingui raó. 
La feina de l’Ajuntament vostès la poden comprovar en el feix de decrets, en el feix de 
decisions de la Junta de Govern Local i en com va la ciutat. Sostenir que la cultura a la 
ciutat de Girona va malament no s’ho creu ningú; en la cultura a la ciutat de Girona, 
permeti’m que li digui hi ha un abans i un després –permeti’m que li digui hi ha un 
abans i un després. Només ha de parar l’orella a la ciutat, mirar el que passa, mirar els 
premis que rep aquesta ciutat, el reconeixement que obté, l’èxit de les programacions 
culturals per saber que hi ha un abans i un després. I això no es fa perquè sí, hi ha 
moltes coses que són competència de la Comissió de Govern i d’altres que són 
assumptes de Ple. I hi ha àrees com Urbanisme o com Sostenibilitat que probablement 
tenen més matèries que són competència de Ple per la tramitació o per l’import que el 
que tenen altres àrees. 
Senyora Roca, li agraeixo les paraules, igual que al senyor Ribas. 
I, finalment, senyora Pujola, home, dir-li el mateix que he dit a la resta de 
representants crítics, que sóc l’alcalde del conjunt dels ciutadans de Girona. No sóc un 
alcalde sense opinió ni, diguem-ne, angelical, en el sentit que no tinc sexe ideològic. 
Som persones, ens presentem a unes eleccions, tenim opinió, que l’expressem 
públicament amb tota transparència, i la gent en funció d’això ens vota o no –ens vota 
o no.  
I, per tant, nosaltres continuarem, diguem-ne, exercint la feina que la democràcia ens 
encarrega: la democràcia no vol alcaldes muts o alcaldes reines mare que miren cap a 
un altre costat quan el seu país va en una direcció determinada. Volen alcaldes que 
representin la seva comunitat, i la seva comunitat és qui decideix com vol la ciutat; no 
ho decideix l’alcalde, que Girona sigui una ciutat independentista, ho decideixen els 
ciutadans amb el seu vot. I això és tan senzill com li explico. I es tracta finalment de 
respectar la decisió dels gironins –de respectar-la. I si vostès consideren que són 
demòcrates, estic convençut que llegiran bé els resultats de totes les eleccions 
darreres a la ciutat de Girona, i veuran que hi hagut una majoria independentista 
volguda per la gent, no per l’alcalde, ni pels grups municipals, volguda per la gent, que 
és el que compte.  
Perquè al final podria passar al revés: per circumstàncies de l’atzar, que la figura de 
l’alcalde no coincidís, el seu pensament ideològic, amb el que pensa la majoria. 
Imagina que es produïssin pactes diferents que la portessin a vostè a ser alcaldessa, 
per exemple, de la ciutat de Girona. Però els resultats serien els que són i el mandat 
del Ple seria el que és, que és que aquest Ajuntament és membre de l’AMI, com ho 
són més de 750 municipis de Catalunya, els plens dels quals han aprovat per 
unanimitat adherir-se a l’AMI. I això demana un respecte. No es pot menystenir una 
associació legal, democràtica i, a més a més, amb una forta presència institucional, 
perquè passa pels plens d’un ajuntament, la seva adhesió, de la manera que ho ha fet 
vostè insinuant que, en fi, esquitxar, empastifar. No sé què vostè ha dit. 
I, finalment, duplicitat de càrrecs, m’alegro molt que el senyor Castel s’hagi incorporat 
en el Ple –ja ho he exposat a l’inici–, però crec que el que vostè m’acaba de retreure a 
mi s’hauria de mirar a la seva dreta i saber, que no sóc l’únic que, molt bé, sí, però 
avui en el Ple justament que vostè ha retret que l’alcalde no sé quina dedicació té, 
resulta que avui el seu company d’escó, doncs, avui li ha retirat la raó. 
I sobre els pins, miri, avui me l’he deixat, miri quines coses, veu?, avui justament no té 
raó, avui me l’he deixat. Però jo em sento alcalde de Girona sempre –sempre–, i crec 
que vostès també es deuen sentir regidors de Girona sempre. Però a vostès els veig 
molt sovint lluir el pin del seu partit –el pin del seu partit. Llavors, quan vostès parlen 
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en nom dels electors, parlen només d’una part o se senten regidors de tota la ciutat de 
Girona com jo els considero? Jo els considero regidors de tota la ciutat de Girona, però 
vostès quan parlen porten el pin de Ciutadans –porten el pin de Ciutadans–, aleshores, 
la confusió qui la fa, el que porta el pin de la ciutat –que és el que convido a tothom i 
crec que la majoria quan poden el llueixen, i fan molt bé–, o el que porta un pin de part, 
i que a mi me retreu que justament jo sigui un alcalde de només d’una part de la 
ciutadania?  
Per tant, no crec que sigui una moció que calgui entendre més enllà que de la lògica 
de la campanya electoral, de la lògica del moment polític que viu el país. I, home, és 
bastant insòlit que a aquestes alçades de la pel·lícula vostès que acaben de presentar-
se a unes eleccions, que han tingut el resultat que han tingut, és a dir, que no han 
guanyat, vulguin dir als ciutadans de Girona, que majoritàriament s’han manifestat de 
manera rotunda, el que han de fer i el que han de deixar de fer. Són ells els que ho 
decidiran i en funció de les seves decisions, nosaltres interpretarem el màxim de bé i 
de fidels possible el que vol la gent. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació és desestimada per tres 
vots a favor dels grups municipals de C’s i PPC, quatre abstencions del grup municipal 
del PSC i divuit vots en contra dels grups municipals de CiU, ERC-MES i CUP-Crida 
per Girona.  
 
7. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP-Crida  per  Girona  per 
impulsar un sistema de pressupost participatiu. 
 
Atès que l'estat de les finances de l'Ajuntament de Girona i la gestió pressupostària és 
una qüestió especialment significativa de l'acció municipal, i un tema que té un interès 
rellevant per a la ciutadania gironina; 
Atès que garantir la transparència, l'accés a la informació i la participació ciutadana per 
part de l'Ajuntament de Girona és, a més d'un dret legal, una forma imprescindible 
d'apropar les veïnes i veïns de la nostra ciutat a la gestió municipal dels afers públics i 
millorar l'acceptació i la identificació de la ciutadania envers les polítiques i la gestió de 
l'Ajuntament; 
Atès que en el darrer mandat es van implementar diferents mecanismes de participació 
i transparència com ara els anomenats 'Pressupostos participats dels Barris' o el web 
http://www.girona.cat/governobert; 
Atès que convé una tasca constant de revisió, aprofundiment i millora dels 
mecanismes dels quals disposa l'Ajuntament pel que fa a la informació, la participació  
i  la implicació de  la  societat  gironina  en  la  gestió  dels  recursos municipals; 
Atès que, després de tres edicions de 'Pressupostos Participats dels Barris', és un   
bon moment celebrar un procés participatiu que permeti avaluar el funcionament   
d'aquest mecanisme, i estudiar la implementació de noves fórmules d'incidència  
ciutadana en el disseny dels comptes municipals que millorin les actuals; 
Atès, així, allò que disposa el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de 
Girona, segons el qual la ciutadania gironina té  dret  a  "rebre  una  informació àmplia,  
puntual  i  objectiva  sobre  els  assumptes  municipals" (art.  92) a través, entre d'altres 
mitjans, de "[...] conferències o intervencions públiques, exposicions, anuncis o 
d'altres, que promourà l'Ajuntament sobre els temes que puguin tenir un interès 
rellevant per als ciutadans en general, o per a col·lectius específics" (art. 94); 
Atès que el Reglament Regulador de les Institucions de la Participança de l'Ajuntament 
de Girona estableix la figura de l'Audiència  Pública, que defineix com "l'espai de  
participació reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament i debat posterior 
entre Ajuntament i ciutadania, de qüestions especialment significatives de l'acció 
municipal [...]"; 
Atès  que  el  passat  10  d'abril  del  2012  es  va  organitzar  una  primera  audiència 
pública sobre les ordenances fiscals i el pressupost de l'exercici 2012, però que 
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aquesta experiència no ha tingut continuïtat en els exercicis 2013, 2014 i 2015; 
 
Per  tot  això,  el  grup  municipal  de  la  CUP-Crida  per  Girona  proposa  al  Ple  de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Impulsar un sistema de Pressupost Participatiu de cara a l'elaboració del 
pressupost municipal 2017, que substitueixi els actuals 'Pressupostos Participats dels 
Barris' i que permeti un aprofundiment en els mecanismes de transparència i 
implicació ciutadana en la gestió dels comptes municipals. 
 
Segon.-  Celebrar,  durant  el  primer  semestre del 2016, un procés participatiu 
vinculant   per a la definició d'aquest sistema de Pressupost Participatiu i l'elaboració 
del seu reglament. En aquest procés hi participaran els integrants de l'actual 
'Comissió Mixta de Ciutat' i s'ampliarà al màxim d'agents socials, veïnals i ciutadania a 
títol individual que actualment no participen als 'Pressupostos Participats dels Barris'. 
 
Tercer.- Organitzar, durant el mes de gener del 2016, una jornada municipal de 
formació  i  debat  amb  representants  de  municipis  amb  experiència en  el  camp dels 
pressupostos participatius, per tal de conèixer diferents fórmules i plantejaments pel 
que fa a aquest tipus de mecanismes. Aquest jornada podria ser el punt d'inici del 
procés participatiu que figura al punt segon. 
 
Quart.- Quant als comptes municipals de l'any 2016, aplicar les següents mesures de 
transparència: 
 
a) organitzar una Audiència Pública per sotmetre a informació ciutadana el contingut 
del pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2016, en el termini d'un mes des 
de l'aprovació definitiva del pressupost; 
b) publicar en format electrònic i editable el contingut íntegre i detallat del pressupost 
municipal del 2016 al web http://www.girona.cat/governobert, un cop aprovat 
definitivament. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la 'Comissió  Mixta  de  Ciutat',  que  té prevista 
la propera reunió abans de finalitzar l'any 2015, per tal de fer-la partícip de l'execució 
dels acords previstos als punts primer, segon i tercer. 
 
Presenta la moció la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui exposa, en aquest Ajuntament en temes de transparència i participació 
creiem que s’han fet passos endavant, és cert. I un exemple d’aquests passos 
endavant, són els pressupostos participats dels barris. És veritat que en el seu 
moment va ser un pas endavant i que han servit com una manera d’experimentar el 
que són els pressupostos participats i com a, podríem dir-ne, prova pilot. Però també 
és cert, doncs, que són limitats, que cal una revisió en profunditat d’aquests i que des 
de les mateixes associacions de veïns hi ha queixes del seu funcionament i de les 
limitacions pròpies dels mecanismes que s’han previst per a aquests. Les entitats 
demanen més.  
És cert que això, els pressupostos participats, actualment només corresponen o 
aborden un 1 per cent del pressupost, i, per tant, creiem que calen noves fórmules, 
que calen fórmules més ambicioses i que cal fer, doncs, un pas més enllà. Que en el 
mandat anterior va servir, però en aquest nou mandat creiem que s’ha d’anar una mica 
més enllà. 
El ROM i el Reglament regulador de les institucions i de la participança ja preveuen 
alguns mecanismes de participació, però creiem que cal continuar aprofundint en 
aquests mecanismes i consolidar els que, doncs, ja hem pogut experimentar, ja hem 
utilitzat en algunes ocasions. 
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Per exemple, cal, en aquest sentit, abordar la modificació del ROM. És un compromís 
que l’alcalde sé que té sobre la taula. Jo crec que ens hi hem de posar, i volia aprofitar 
també aquesta moció per dir-ho, per comentar-ho. Però també cal generalitzar l’ús de 
mecanismes com són les audiències públiques o com són les consultes ciutadanes. 
Cal, en definitiva, aprofundir –com deia– en els mecanismes que tenim en el ROM i en 
aquest Reglament de participança. Però aquesta moció concretament el que vol és 
aprofundir en el tema específic del que són els pressupostos participatius.  
Per això, per aprofundir-hi, proposem, doncs, un nou sistema de pressupostos 
participatius, un sistema que preveiem que es pugui començar a aplicar de cara al 
pressupost del 2017. I aquest és el primer punt d’aquesta moció. 
Llavors, per tirar-ho endavant proposem que es faci un procés participatiu que ens 
ajudi a definir, doncs, com ha de ser aquest nou sistema de pressupostos participatius. 
I per això creiem que hauria d’haver-hi una comissió mixta en la qual, a més a més de 
la comissió que ja existeix actualment, doncs, s’hi incorporin també altres agents 
socials i veïnals i també la ciutadania a títol individual. 
Creiem que a més a més, doncs, caldria fer una jornada de formació i debat la qual 
ens permeti conèixer experiències d’altres municipis, d’altres espais on ja s’han tirat 
endavant pressupostos participatius. I creiem que això ens serviria per aprendre i per 
entre tots, en el marc d’aquesta comissió, treballar i millorar i crear un nou sistema de 
pressupostos participatius. 
Més enllà d’això, també proposem, en el punt 4, unes mesures de transparència de 
cara als pressupostos de 2016, en els quals creiem que és difícil, doncs, pel moment 
en què estem, es prevegi aquest nou sistema de pressupostos participatius. Però sí 
que creiem que es pot tenir en compte ja una sèrie de mesures de transparència. I en 
aquest cas, doncs, proposàvem una audiència pública –ja se’n va realitzar una en una 
ocasió, creiem que va quedar com un experiment aïllat. Nosaltres la varem valorar 
positivament i creiem que és un d’aquells mecanismes que cal anar aplicant de forma 
continuada per tal que arreli a la ciutadania i que sigui un èxit.  
Per això, doncs, proposem que es continuï treballant en aquesta línia, es faci de cara a 
aquest 2016 una audiència pública informativa. I també demanem que tant el 
pressupost com la seva execució siguin publicats al web. Sabem que el pressupost 
està publicat, però sí que demanaríem que estigués en forma editable per poder 
treballar-hi. Simplement creiem que la societat gironina és prou madura per poder 
agafar uns pressupostos, treballar-los, fer propostes alternatives. I creiem que aquesta 
és la línia a seguir. 
Finalment, en el punt 5, preveiem que aquests acords siguin traslladats a la comissió 
mixta per fer-la partícip, perquè creiem que ha de ser, una comissió clau en la definició 
d’aquests pressupostos, d’aquest nou sistema de pressupostos participatius. 
Per tot això, demanem el vot favorable de tots els grups aquí presents, perquè creiem 
que és el moment, doncs, d’aprofundir en temes de participació, i aquesta moció va en 
aquesta línia.  
 
Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, 
abans d’entrar en la moció, simplement una cosa, senyor Puigdemont: jo li agraeixo la 
gran representativitat que m’ha atorgat en la seva intervenció, però l’alcalde és vostè, 
no sóc jo; jo sóc una regidora de l’oposició. Ho dic perquè ho ha portat una mica a 
l’extrem i ho ha exagerat una mica. 
Dit això, la moció que ens presenta el grup municipal de la CUP: miri, jo aquest matí ja 
he parlat amb la senyora Pèlach i ja li he avançat que ens abstindríem en aquesta 
moció, perquè compartim el fons que alguna cosa s’ha de fer i alguna cosa s’ha de 
millorar amb relació als pressupostos participatius. Que sí que és veritat que va ser 
una novetat de la legislatura passada –vostè ho definia com a prova pilot; bé, una 
prova pilot que s’ha anat estenent i la varem tenir durant tota la legislatura– que ha 
deixat contents a nivell general els diferents barris perquè per primera vegada van 
poder participar d’allò que s’invertiria en el seu barri. Però que ha quedat demostrat 
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que és necessari fer un pas més i que possiblement ens hem quedat curts en aquest 
primer pas que es va fer durant els quatre anys anteriors. 
Però també aquesta moció –i jo li ho he dit aquest matí– nosaltres creiem que porta 
alguns riscos: nosaltres hem parlat amb diferents associacions, les quals estan 
totalment d’acord que cal una millora i, per tant, cal revisar el procés que tenim de 
pressupostos participatius. Però també ens fan arribar i ens traslladen la seva por de 
quins són aquests canvis que es vulguin fer sobre aquest nou sistema de 
pressupostos participatius. 
Ells tenen una por que és que, bé, puguem passar que en algun barri on existeixen 
diverses associacions que potser en algun moment han acabat rivalitzant entre elles a 
veure quina associació de quin costat treia millor el projecte que volia tirar endavant –
això és un problema que hem d’abordar i hem de mirar que això no passi–, tenen la 
por, doncs, que passem a un altre sistema en què no se sap qui del barri acabi 
decidint què es fa en el barri, quan hi ha associacions que treballen i que treballen molt 
bé. 
Per tant, nosaltres creiem que s’ha d’obrir aquest debat, que s’ha de revisar tot el que 
és el procés de pressupostos participatius, però que els primers que hem de tenir el 
debat per poder després presentar a la ciutadania i als diferents barris què és allò que 
volem fer per arribar a millorar-lo són les mateixes forces polítiques d’aquest 
Ajuntament. 
Tenim pendent –i vostè hi ha fet referència– la revisió del Reglament d’organització 
municipal, del ROM; tenim diversos compromisos que revisarem el ROM per diferents 
temes. Doncs, possiblement hauríem de començar per això, per fer una reunió de tots 
els representants d’aquí, dels portaveus o del que cada grup designi per començar a 
obrir el debat i a parlar d’aquestes modificacions del ROM que hem d’abordar durant 
aquesta legislatura que hem començat, entre elles, també la que vostès ens plantegen 
aquí d’un nou sistema de pressupostos participatius. I a partir d’aquí, doncs, anar fent 
els passos fins arribar a tenir aquest nou sistema, que ja li ho dic, no el neguem, ni 
molt menys, s’ha de revisar el que tenim, però hem de mirar en quin sentit. 
I d’entrada també vostè deia: «Els pressupostos participatius és l’1 per cent del 
pressupost», bé, aquest jo crec que és l’altre debat que hem de tenir: si hem de 
continuar amb aquest 1 per cent, si ha de passar a ser un 5, un 10 o tot, com vostès 
han plantejat alguna vegada. Per tant, aquest també és un debat que hem de tenir i 
que hem de posar sobre la taula, primer, a nivell polític i, després, presentar-lo a la 
ciutadania. Hem de fer que participin, però tampoc els hem de traslladar una 
responsabilitat que en gran part és una responsabilitat política. I, per tant, crec que 
cada cosa s’ha de fer en el seu moment. Per això nosaltres –com li he dit–, el meu 
grup s’abstindrà a la seva moció, perquè no volem s’interpreti com que no volem que 
es millori ni que s’avanci en temes de participació, però creiem que abans de fer-ho 
tan obertament com vostès plantegen hem, doncs, de fer alguns passos que són més 
a nivell polític del mateix plenari d’aquest Ajuntament o dels representants polítics 
abans d’obrir-ho totalment a la ciutadania.     
 
Intervé la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui manifesta, nosaltres 
demanaríem si és possible votar la moció per punts, si el Grup Municipal de la CUP els 
sembla bé. 
Vostès ens parlen d’aprofundir en els mecanismes de transparència i de la implicació 
ciutadana, però nosaltres trobem a faltar en el cos d’aquesta moció que ens expliquin 
quina és la manera com volen dur a terme tot això que vostès demanen, perquè 
creiem que és quelcom imprescindible. 
I entenem que els punts 2 i 3 de la moció que vostès presenten avui en aquest plenari 
van relacionats amb aquest primer punt i, per tant, com ja li he dit que trobem a faltar 
que vostès ens expliquin de quina manera dur a terme aquest procés participatiu, com 
fer la mobilització de tots els ciutadans, nosaltres votaríem abstenció en aquests tres 
primers punts. 
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Després, pel que fa al punt 4.b d’aquesta moció, a nosaltres ens sembla perfecte, però 
ens agradaria que el pressupost detallat que vostès demanen sigui realment el que es 
publiqui al web i no el detallat que ens diu el senyor alcalde durant la campanya que hi 
ha penjat i després ens vénen a dir els serveis jurídics que no, que no està penjat de 
manera detallada. 
I, finalment, pel que fa a la transparència, dir-li al Grup Municipal de la CUP que 
sempre que proposi mesures de transparència i de més informació als ciutadans –com 
ja li hem dit moltes vegades– a nosaltres sempre ens tindrà al costat.  
 
Fa ús de la paraula la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, 
efectivament, com ja portava la portaveu de la CUP, hi ha com dues parts: una més 
referida a transparència i l’altra més referida a participació ciutadana. 
En la part que fa referència, sobretot el punt quart, a participació…, a transparència –
perdó–, per nosaltres, doncs, és un punt que no només no hi tenim cap problema, sinó 
que ja n’havíem fet esment en alguna moció anterior parlant d’aquests temes.  
I com jo apuntava aquest matí, més enllà de publicar el pressupost municipal, pensem 
que també fóra bo que s’anés publicant l’execució d’aquest pressupost per tal de 
poder-ne fer un seguiment. Perquè, finalment, el pressupost no és més que una 
declaració d’allò que un pensa destinar a cada partida, però en el dia a dia i en les 
modificacions pressupostàries, aquesta realitat canvia. I anar tenint la foto mensual 
d’aquest pressupost executat, pensem que seria interessant. 
A la part de participació, estem totalment d’acord, i no nosaltres, les associacions de 
veïns i la mateixa Federació d’Associacions de Veïns també han manifestat la 
necessitat d’evolucionar en aquest primer experiment que varem fer a través dels 
pressupostos participats, que tothom ha valorat positivament, efectivament, però que 
hi ha opcions i aspectes que s’han de millorar. 
I els pressupostos participatius són una bona eina perquè els ciutadans veuen una 
relació molt directa entre la seva decisió i l’execució. Hi ha altres mesures en 
participació ciutadana que aquesta relació no és tan directa i el ciutadà es pot sentir 
una mica allunyat o desafecte, però en els pressupostos participats sí que pensem que 
val la pena d’aprofundir-hi. 
N’han fet menció altres portaveus, però hi ha alguns aspectes com quin grau 
d’obertura es decideix que ha de tenir, quina intensitat en la participació, quin grau 
d’influència, bé, són aspectes que haurem de debatre. 
I nosaltres precisament el que valoràvem d’aquesta moció és que vostès no 
plantejaven cap model específic, sinó que s’obria un període de reflexió amb molts 
agents. Aquest era un aspecte que a nosaltres, doncs, ens preocupava veure com 
s’abordava, perquè, efectivament, és un procés complicat i on hi ha moltes sensibilitats 
i interessos que poden ser confrontats. Per tant, ens interessava especialment i ens 
agrada que es comenci per aquesta jornada on podem veure experiències d’altres 
municipis. 
Tinc a les meves mans un treball de la Universitat Pompeu Fabra que crec que és 
interessant, amb un recull de totes les experiències en pressupostos participats a 
ciutats catalanes –dues d’elles gironines–, i on s’apunten alguns problemes que s’han 
trobat en el seu desenvolupament, com, per exemple, mobilització de la participació. A 
Girona hem vist com per més que s’han intentat implementar mètodes de votació que 
facilitin l’aproximació del ciutadà, no hem pogut superar tenir un 3,84 per cent de 
participació, que s’ha de valorar que és realment baix per tots els esforços que s’han 
fet. 
Però apunta altres problemes que crec que són els que s’hauran de tractar i abordar, 
doncs, en aquesta comissió mixta i ampliada on es pot iniciar aquest debat. 
Per tant, el nostre vot serà favorable. 
I voldríem fer, sí que és molt important en els pressupostos participats que la regidoria 
o l’Àrea de Participació Ciutadana lideri, tingui un paper especialment important; per 
tant, també aprofitaríem per demanar que en la nostra organització aquesta Subàrea 
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de Participació Ciutadana pugui liderar i pugui, doncs, iniciar i encaminar tot aquest 
procés de debat sobre la millora dels pressupostos participats. 
 
Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, començaré 
segurament perquè avui tenim l’oportunitat de fer un agraïment als representants dels 
grups municipals que hi havia a l’anterior mandat perquè justament en aquest tema el 
Grup d’Esquerra Republicana, que en l’anterior mandat no tenia representació, va 
demanar fer una modificació en el reglament que permetia, als pressupostos 
participats, que hi poguessin ser presents grups polítics que no tenien representació 
institucional en el Ple de l’Ajuntament, i aquesta petició va ser acceptada. I, per tant, 
avui que es dóna la circumstància, aprofito per fer aquest agraïment. Que alhora 
permet i obre la porta a altres grups que es poden trobar en una situació semblant, i 
per tant, aprofito això com a recordatori perquè altres grups polítics que actualment no 
tenen representació puguin participar no només en aquest organisme que té a veure 
amb els pressupostos participats, sinó en altres en què també varem anar introduint 
aquesta esmena: Consell de Cohesió Social, el Consell per la Igualtat de Drets, 
etcètera.  
I insto que anem incorporant als successius reglaments a mesura que els anem 
revisant per tal que és una mesura més que està en favor de la participació i de 
l’obertura. 
També voldria aprofitar per fer un recordatori –per dir-ho així– i un agraïment, doncs, a 
una figura del nostre grup que va liderar aquest tema, que va ser Francesc Ferrer: va 
fer el reglament de les institucions de la participança. Aquest nom que heu recordat en 
la vostra intervenció i que ens ha fet especial gràcia perquè realment, doncs, va ser un 
tema que es va començar a treballar –segurament ja s’havien fet altres iniciatives 
abans–, però en aquell moment es va començar a treballar. És un reglament que 
encara tenim vigent i que permet diferents figures que vosaltres recordeu i que s’han 
utilitzat, com poden ser les audiències públiques o el dret a petició, etcètera, que 
convé anar recordant que estan al servei de la ciutadania i que són un instrument de 
transparència, de participació, que no s’han de veure com una fiscalització de l’acció 
de govern exclusivament i, per tant, que no són eines a la contra, sinó que són eines a 
favor i que val la pena anar utilitzant. 
Per exemple, nosaltres en el cas que ens ocuparà segurament la setmana vinent del 
Ple extraordinari del barri de Sant Narcís segurament haguéssim optat, doncs, per fer 
una audiència pública, sobretot per poder donar més veu als veïns, que creiem que 
són qui l’han de tenir en aquest espai que tindrem la setmana vinent. I que segurament 
pel fet d’haver-ho fet a través, doncs, d’un ple extraordinari els veïns tindran menys 
pes del que haguessin tingut, per exemple, utilitzant aquesta eina de l’audiència 
pública.  
Totalment d’acord que s’obri un debat amb relació al tema que ens ocupa, que és el de 
pressupostos participats. I ja el nom ho diu, és a dir, pressupostos participats va ser un 
nom que es va haver de definir així perquè ja es va veure que no eren ben bé 
participatius. I, per tant, es va posar el nom de «participats» reconeixent, per dir-ho 
així, que no s’estava fent ben bé el propòsit final que es fa en altres ciutats que són 
pressupostos participatius. I es va deixar el nom de «pressupostos participats», doncs, 
ja reconeixent aquesta mancança, perquè es va aplicar només als barris.  
I això en altres llocs no és així, i nosaltres ho varem explicar a través d’un seguit 
d’al·legacions al reglament dels pressupostos participats, que hi ha altres ciutats en 
què els temes que es posen a consideració o deliberació són temes transversals i 
temàtics, és a dir, hi ha propostes que poden ser de barri, hi ha propostes que podrien 
ser de ciutat –ara mateix no és possible, temes que englobin tota la ciutat– i projectes 
temàtics, és a dir, de l’àmbit del medi ambient o de l’àmbit de l’esport o d’altres àmbits. 
Propostes que poden fer col·lectius d’entitats i, per tant, ajudar que aquestes entitats 
treballin de forma conjunta o que treballin de forma conjunta entre temes i barris. És a 
dir, intentar fomentar més una transversalitat que ara mateix no hi és. A vegades quan 
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participem a les sessions de pressupostos participats ens quedem una mica amb la 
sensació d’una mena –ja perdonareu l’expressió– de repartidora entre associacions de 
veïns –seguint uns criteris, això sí, tècnics i que, per tant, garanteixen l’equanimitat 
entre els diferents barris.  
Però sí que és veritat que no deixa de ser, a vegades es donen situacions paradoxals 
com barris que fan assemblees de barris en què pràcticament no hi participa ningú 
més que els dos o tres representants de l’associació de veïns i alguns dels 
representants d’aquest Ple. I, per tant, una assemblea de barri, que hauria de ser un 
espai on hi haguessin els veïns i que fos un lloc de participació, doncs, acaba sent a 
vegades una cosa molt reduïda i minúscula. I aquest espai té tota la capacitat per 
acabar fent propostes, que, evidentment, a vegades les acaba consensuant i es 
sotmet a deliberació una única proposta per a un barri. Clar, llavors, que la participació 
el dia de la consulta ciutadana sigui baixa a vegades és conseqüència  –veig que 
m’estic estenent per primera vegada en aquest mandat–, a vegades és conseqüència, 
la baixa participació el dia de la consulta pública, perquè la feina prèvia no ha sigut de 
la suficient qualitat. 
I quan faig aquesta crítica, no culpo ni l’àrea que se n’ha encarregat fins ara ni tampoc 
les entitats, sinó segurament és una culpa compartida entre els diferents actors que 
participen en aquest procediment. 
Per part nostra, doncs, totalment oberts a les dues coses, és a dir, una, a revisar el 
procediment pel qual es fan aquests pressupostos participats, que haurien de ser 
participatius, aprendre d’altres ciutats, mirar altres experiències, mirar que siguin més 
plurals i diversos quant a les seves diferents possibilitats, obrir-ho a diferents actors. 
Per exemple, nosaltres som totalment partidaris que els ciutadans puguin tenir veu 
directament, no sempre mediat a través de les associacions de veïns. Perquè hi ha 
associacions de veïns que tenen una bona vida i bona salut, però n’hi ha altres que, 
bé, estan a mínims, i per tant, el que estem fent és donar-los a vegades un poder que 
els legitima i no els ajudem que s’obrin i que incorporin nous veïns. 
Per tant, tot això ho hem de sotmetre, doncs, a una profunda revisió, aprenent d’altres 
llocs on ho fan bé. Ens sembla bé fer-ho a través d’un procés participatiu, tot i que 
pugui semblar una mica reiteratiu fer un procés participatiu per als pressupostos 
participatius, però ens sembla que és la millor eina. 
I quant a la transparència per als pressupostos de 2016, fer-ho a través d’una 
audiència, doncs, ens sembla bé. Ens sembla bé que es pugui fer una audiència, que 
la ciutadania vagi entenent què és això del pressupost municipal i que, per tant, vagi 
fent seus termes que a vegades són molt tècnics i que nosaltres ja ens costa una mica 
d’entendre, doncs, poder-los explicar bé a la ciutadania, que s’expliqui bé quina és la 
despesa que té un ajuntament, quines són aquelles despeses que es poden modificar 
sota criteri polític, quines altres gairebé no es poden ni tocar, etcètera.  
Tot això creiem que és un bon exercici i, per tant, tant per una cosa com per l’altra hi 
votarem a favor.            
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui manifesta, el nostre grup 
hi votarà en contra, però no perquè estigui en contra ni de la participació ni de la 
transparència. Crec que en el darrer Ple va haver-hi un debat, i recordant les paraules 
de l’alcalde, estem a anys llum del que hi havia fa molt pocs anys en aquest 
Ajuntament quant a transparència. 
La tasca que s’ha dut a terme jo crec que ha estat extraordinària, una millora 
exponencial del que hi havia hagut fins ara, perquè partíem del zero, del no-res.  
I, evidentment, quant a la participació, també en l’anterior mandat audiències 
públiques, fòrums se’n van fer molts. I en recordo una que es va fer de les ordenances 
municipals i dels pressupostos, també el 2012. 
Per tant, aquest equip de govern s’ha destacat principalment, amb la figura de l’alcalde 
a davant, per buscar un canvi de rumb, una nova forma d’entendre la política 
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municipal. I hem posat moltes pedres en el camí per anar-ho configurant d’aquesta 
manera. 
Però en el que no podem estar d’acord és que en una moció en què se’ns introdueixen 
els processos participats s’intenti introduir en aquesta moció –quelcom respectable, 
que és la visió que té la CUP– la seva idea que tots els pressupostos, tots els punts 
d’un pressupost de l’Ajuntament de Girona s’hagin de debatre amb un procés 
participatiu, que és el que realment demana, que tot el pressupost municipal de l’any 
2017, l’elaboració d’un pressupost municipal 2017 que substitueixi els actuals 
pressupostos participats de barri. Així el que ens estan dient és que volen que el 
pressupost que es debat en aquest Ajuntament sigui participatiu, però ho introdueixen 
en base als pressupostos participats que en el moment actual s’hi està destinant, no 
sé si m’ha semblat sentir un 1 per cent, en realitat és un 20 per cent del pressupost 
d’inversions. Són els diners que es destinen a inversions de la ciutat i és el que aquest 
equip de Govern, perquè és qui governa –és que jo no recordo fa més de cinc anys 
enrere si hi havia alguna cosa així. Crec recordar que no hi havia res. És a dir, aquest 
equip de govern no fa una prova pilot, senzillament duu terme i introdueix a la ciutat de 
Girona la possibilitat que les entitats participin en un 20 per cent del pressupost 
d’inversions, a fi i efecte de poder debatre què poden fer per millorar els seus barris. 
I es crea un reglament, aquesta comissió mixta de ciutat té un reglament. Jo no sé si 
se l’han llegit. Però tota la modificació que es pugui plantejar a aquest reglament ha de 
vindre dirigida per la mateixa comissió. I així s’estableix en el reglament, que són els 
presidents de les entitats que han d’impulsar qualsevol modificació al respecte. 
Per tant, que podem millorar el procés participat de barris? Evidentment, sempre es 
pot millorar. I crec que tant el senyor Berloso com la senyora Maria Àngels Planas 
darrerament parlant amb els presidents de les diferents entitats i els grups polítics que 
hi han participat –en aquest cas, Esquerra va tindre una participació important en la 
redacció del reglament–, doncs, van anar introduint modificacions i millores en aquest 
procés. Que es pot millorar més? Evidentment, el debat a la comissió es pot dur a 
terme i es pot anar millorant allò que calgui per donar un perfil diferent o millorable a 
tot allò que fins ara partíem de zero i que aquest equip de govern va gosar tirar 
endavant perquè hi creia.  
Però d’aquí que avui estem debatent que tot el pressupost municipal del 2016 sigui 
participatiu, quan a la mateixa moció estem dient que necessitarem un procés de 
participació per saber com ho farem, home, crec que és tractar molt a la lleugera una 
qüestió tan complexa, sincerament. 
Si van dient que no la gent de la CUP és que deuen parlar només del procés participat, 
només d’això o parlen de tot el pressupost? Perquè, és clar, segons diu en el primer 
punt: «pressupost participatiu de cara a l’elaboració del pressupost municipal del 
2017», i jo interpreto que és tot el pressupost, tot, no només el participat o el 20 per 
cent, sinó tot. Interpreto que és això el que estan dient. 
Per tant, intentem entendre què estem debatent aquí: si només és la modificació del 
pressupost participat, parlarem d’això; si és la configuració que tot el pressupost de 
l’Ajuntament de Girona es vinculi a un procés participatiu, és un altre tema. Jo voldria 
que només aclarissin aquest concepte. 
Si només parlem d’un àmbit en concret, vagin a la comissió o anem a la comissió i 
debatem el pressupost participat i millorem el que calgui; si del que estem parlant és 
de debatre tot el pressupost municipal del 2016 i transformar-lo en un procés 
participatiu, evidentment, entenem nosaltres que no és la forma d’entendre’l i que 
entenem que ara no estem preparats per poder-ho fer.  
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de CUP-Crida per 
Girona, qui exposa, han sortit diverses coses. Llavors, un el tema de la concreció –
perquè així en responc diverses, hi ha gent que li ha semblat bé i hi ha gent que ha fet 
que ho concretéssim, nosaltres, precisament, ho hem volgut deixar volgudament obert 
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perquè creiem que és en el marc d’aquesta comissió que s’ha de crear on s’ha de 
discutir, quin ha de ser aquest sistema.  
De fet, vinc a respondre una mica també al senyor Ribas, no parlem de tot el 
pressupost, perquè del que estem parlant és impulsar un sistema de pressupost 
participatiu de cara a l’elaboració del pressupost municipal, sí, però no limitem ni diem, 
i precisament ho hem fet per això, si ha de ser tot el pressupost o quina part ha de ser. 
Perquè precisament diem que ha de ser en aquesta comissió mixta que creiem que 
s’ha d’ampliar. I sí que partim de la base de la ja existent, però creiem que s’ha 
d’ampliar i se li ha de donar també aquest mandat; per tant, no es tracta de aneu allà i 
ho digueu, no; es tracta que des dels grups polítics donem aquest mandat a la 
comissió mixta de plantejar-se la creació d’un sistema de pressupost participatiu més 
ambiciós del que hi ha actualment. I no estem parlant de tot, sinó que en aquest marc 
precisament es podria discutir, doncs, quin percentatge, fins i tot una via progressiva 
de dir: «Doncs, mira, ens plantegem de moment aquest límit o aquesta possibilitat i hi 
podem anar aprofundint de cara a futurs pressupostos.»  
I estem parlant del 2017 precisament per tenir marge de fer aquest treball prèviament 
que s’hagin de discutir els pressupostos.  
Per tant, si vol reduir a un sistema de formes el fet que votin en contra de la nostra 
moció, doncs, allà vostès. Però, en qualsevol cas, si el problema era aquest i tenien un 
dubte en aquest sentit, des de dijous tenen la moció, per tant, podríem haver-ho parlat 
en aquell moment, els varem passar també per correu oferint-los la possibilitat de 
parlar del que fes falta. Per tant, si era un problema de forma, en podríem haver parlat 
en aquell moment. Ara, si el que vol és a partir d’aquest problema justificar el fet que 
decideixin votar «no» a tirar endavant aprofundir en els pressupostos participats, per 
tant, aprofundir en mesures de participació i en mesures de transparència, doncs, allà 
vostès. 
En qualsevol cas, més enllà d’això, també només aclarir: el tema que es votin per 
separat, per nosaltres no hi ha cap inconvenient; ara bé, ens sembla que cal, o sigui, 
que sí que hi ha mesures, els tres primers punts són unes mesures d’aprofundiment en 
temes de participació i el quart punt és un tema més de transparència. Si m’està dient 
que el que pretén és votar «sí», diguéssim, als temes de transparència i abstenir-se en 
els altres punts, és el que m’estan dient? Votarien «sí». Doncs, en aquest cas, si ho 
creuen convenient, per nosaltres no hi ha cap problema votar-ho per separat. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, no sé què vol dir el concepte «allà vostès» que ens ha 
dit.  Vull dir «allà vostès». 
No, jo senzillament el que volia dir és que, a veure, no em va fer falta ni ens va fer falta 
telefonar perquè varem entendre realment el que volien, ho varem entendre 
perfectament, perquè és que es llegeix en la primera frase:«Impulsar un sistema de 
pressupostos participatius de cara a l’elaboració del pressupost municipal del 2017 
que substitueixi els actuals.» És a dir, l’elaboració del pressupost.  
Per tant, no és una qüestió de forma; és una qüestió que –i ho acaba de dir vostè– la 
seva idea política és anar treballant perquè tot el pressupost de l’Ajuntament sigui 
participatiu. Per tant, no ho vaig entendre pas malament. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, qui exposa, una cosa és la meva idea política, l’altra és el que 
posa la moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, qui manifesta, la seva idea política difereix de la 
moció, m’està dient ara? Ara sí que m’he perdut totalment. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, qui exposa, pot anar més enllà de la moció, precisament, 
perquè és una moció presentada perquè es pugui aprovar. 
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Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, en aquest cas, en definitiva, amb l’«allà vostès» ho 
hem entès perfectament i ens mantenim en el vot contrari. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa a votació la moció de manera separada: 
 
Els punts 1,2 i 3 s’aproven per dotze vots a favor dels grups municipals de CUP-Crida 
per Girona, ERC-MES i el PSC, deu vots en contra del grup municipal de CiU i tres 
abstencions de C’s i el PPC. 
 
Els punts 4 i 5 s’aproven per catorze vots a favor dels grups municipals de CUP-Crida 
per Girona, ERC-MES, PSC i C’s, deu vots en contra del grup municipal de CiU i una 
abstenció del grup municipal del PPC 
 
8. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per a la creació d'una ajuda 
per al pagament del lloguer social. 
 
No és nou que en aquest consistori es parli sobre l'afectació que la crisi econòmica 
està tenint a la nostra ciutat. Tampoc és nou que es parli d'un dels àmbits  concrets  
d'aquesta afectació: l'habitatge. La caiguda d'ingressos de la unitat familiar comporta a 
moltes d'aquestes persones dificultats per mantenir el seu habitatge habitual. 
Des de l'Ajuntament ja s'està treballant per augmentar el parc d'habitatges destinats   a 
lloguer social i oferir a aquestes famílies vivendes dignes i assequibles. En aquest 
sentit ja varem aprovar una moció anterior. 
Alhora, des de l'Oficina Municipal d'Habitatge s'està treballant de manera excel·lent per 
poder assessorar, informar i ajudar als ciutadans que ho demanin. 
Si fins fa poc els desnonaments per manca de pagament de les hipoteques era un 
drama diari, ara, i gràcies a l'enorme tasca duta a terme per la PAH i altres 
organitzacions,  aquest  fet  s'ha  atenuat.  En  contraposició  a  això  apareix,  cada 
vegada amb més claredat, el problema dels desnonaments per impagament del 
lloguer. 
Entre d'altres accions que es realitzen des de la OMH, hi ha la de vetllar  per 
aconseguir un lloguer just per a les famílies, alhora que també s'ha potenciat el 
lloguer de pisos amb un import social que oscil·la entre els 300€ / 210€ o 140€ 
segons les possibilitats de les famílies. 
Entenem que les administracions públiques han de confeccionar polítiques per tal de  
garantir una estabilitat per aquelles famílies que més ho necessiten. L'Ajuntament  de  
Girona acaba destinant  directament o indirecta una aportació variable per facilitar el  
pagament dels impagats. Aquesta import és oscil·lant, però l'hem estabilitzat a l'entorn 
dels 100.000 euros anuals. 
També diverses entitats dels tercer sector com Caritas o Creu Roja duen a terme una 
gran tasca social per ajudar a que aquestes persones puguin fer front a les seves 
despeses. Cal, però, no només fer front a la despesa, sinó també dignificar la manera 
en què s'hi fa front. 
L'Ajuntament de Girona, davant d'aquesta evidència reiterada, ha d'actuar amb un 
pressupost que permeti incloure un partida econòmica per a l'any 2016 que permeti 
recollir de manera formal com es fa front i es dóna resposta a aquestes situacions. 
Considerem que hem de proporcionar als tècnics que treballen amb aquests ciutadans  
eines  que  facilitin  la  seva  tasca.  Alhora,  creiem  que  hem  d'ajudar  a dignificar  la  
situació  d'aquestes  famílies  que  necessiten  una  ajuda  i  que  a  dia d'avui  no  
disposen  d'una  via  formal  que  els  permeti  acollir-se  al  dret  que  aquí invoquem. Per 
totes aquestes raons, es proposa a ACORD del Plenari: 
Que de manera exclusiva i acotada temporalment en funció de l'informe tècnic i de 
la disposició pressupostària (màxima 100.000 euros anuals), i pel que fa als 
habitatges inclosos en el parc d'habitatge municipal, s'atorgui una ajuda de 140€ al  
pagament de lloguer social a aquells sol·licitants que fruit d'una valoració tècnica  els  



 

29 
 

sigui  temporalment impossible poder assumir la depesa que ens ocupa. 
Passaríem a la següent moció, senyor secretari. 
 
Presenta la moció el Sr. Calvo, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, la 
moció que presentem des del Grup Esquerra - MES vol complementar un seguit de 
propostes que s’han anat succeint en aquest consistori, totes elles adreçades a ajudar 
els gironins i gironines que ho estan passant malament i que per a ells la crisi 
econòmica segueix estan present a les seves llars. 
Recentment, aquest Ple va aprovar una moció per demanar l’augment del parc 
d’habitatge municipal destinat a lloguer social. Al Ple anterior també varem escoltar 
com la PAH va venir aquí i ens va explicar com demanaven una sèrie de mesures, 
totes elles importants i necessàries per garantir un habitatge digne. En contra de la 
nostra opinió, en aquella ocasió no es va poder aprovar la seva moció. 
Si fem cas al que el vicepresident del Fòrum de Síndics i Defensors de la Ciutadania, 
senyor Joan Barrera, ens deia la setmana passada, aquí a Girona actualment la 
fractura social s’eixampla. Subratllava també que cada cop es dóna més la situació 
que malgrat tenir feina estable no es pot pagar el lloguer i assumir alhora les 
necessitats bàsiques de la família.  
Així mateix, el passat dia 6 de novembre es presentava el balanç de la Taula de 
Coordinació pel Dret a Habitatge a Girona, el seu portaveu i síndic de la nostra ciutat –
que avui ens acompanya–, el senyor Ramon Llorente, explicava com tant des de 
l’Oficina Municipal d’Habitatge com de l’Agència d’Habitatge de la Generalitat, com la 
PAH, el Col·legi d’Advocats i les entitats del tercer sector demanaven urgentment una 
línia d’ajuts per a les famílies que han contret deutes en el pagament dels lloguers. 
Detectaven aquest problema com una amenaça real, gran i creixent alhora que sense 
mesures per aturar-la, ja que les diferents administracions se n’han anat desentenent. 
El que avui els proposem en aquesta moció va més enllà d’un aspecte purament 
econòmic. Els ho explico: l’informe mensual que ens facilita la comissió informativa des 
del servei de les persones cada mes detecta com un gran nombre de famílies 
gironines veuen impossible poder pagar o fer front al lloguer del seu habitatge habitual. 
Això va generant un deute acumulat cada cop més gran i cada cop més difícil de poder 
ser pagat o fins i tot impossible de retornar. 
El que els proposem avui és una dignificació d’aquestes persones, és a dir, que són 
persones que tot i voler pagar el lloguer no poden fer front a aquesta despesa. Totes 
aquestes famílies han estat valorades pels tècnics corresponents i són candidates a un 
lloguer social, un lloguer social que, per altra banda, s’estableix amb uns trams de 300, 
210 o 140 euros, segons així ens ho ha indicat l’Oficina Municipal de l’Habitatge. 
Recordar-los que, aproximadament, a Girona avui hi ha quaranta famílies en situació 
d’urgència, d’urgència en temes d’habitatge, i cent més detectades amb mancances 
específiques també vinculades a l’habitatge. 
Fixin-se, doncs, que la present moció el que demana és que estiguin d’acord a aprovar 
la creació d’una ajuda, una ajuda de cent quaranta euros mensuals, amb un import 
màxim anual de cent mil euros. Si fan una regla de tres, veuran com al final de l’any el 
que serien serien unes cinquanta-cinc o seixanta famílies o més, depenent del nombre 
de mesos que cada una d’aquestes famílies acabés rebent aquesta ajuda, que es 
veurien beneficiades per aquesta. Que comparant-lo amb les dades que ens facilita 
l’Oficina Municipal d’Habitatge ens sembla una bona mesura inicial. 
Aquesta ajuda estaria destinada íntegrament a pagar el lloguer de l’habitatge habitual 
per a pisos de la borsa d’habitatge social tramitats des d’aquesta mateixa oficina. Els 
beneficiaris serien sempre famílies conegudes pels tècnics, que disposen d’informes 
corresponents i que podran veure com poden accedir de manera temporal a una ajuda 
que els permetrà fer front al pagament del lloguer i no haver de contraure un deute que 
–com ja els deia– difícilment podrien restituir. 
Com a grup municipal, seguim defensant el dret a un habitatge digne com a base de 
les polítiques socials. Ens posicionem a favor d’exigir que les entitats bancàries facilitin 
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també l’accés a un lloguer just o social a les famílies afectades per la crisi hipotecària. 
Però, en tot cas, aquesta ajuda no ha d’anar a ajudar a pagar el lloguer als bancs, sinó 
a cobrir els imports que d’una altra manera quedarien com un deute que 
majoritàriament actualment està acabant sent assumit pel mateix ajuntament, amb 
fórmules fins ara diverses o poc formalitzades. 
És per això que considerem que aquesta ajuda contribuirà a dignificar la necessitat 
d’aquestes famílies, així com també millorarà enormement la feina que es porta a 
terme des dels professionals municipals que treballen en aquest àmbit. És a dir, els 
oferirem una eina més per poder fer front a aquestes dificultats, una eina més en el 
seu treball diari per ajudar a garantir el que és un dret innegable, l’accés a una llar, per 
a totes les famílies gironines. 
És, doncs, per tot l’exposat anteriorment que demano el seu vot favorable a aquesta 
moció.    
 
Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, 
donaré suport a aquesta moció. 
Crec que el senyor Calvo ha fet una explicació, molt exhaustiva del que és la moció i el 
perquè de la moció. 
Jo sí que li agrairia, que ja entenc que cada mes vostè vulgui intervenir al Ple, però si 
concentréssim totes les peticions que fem amb relació a habitatge, perquè jo no entenc 
per què el dia que van demanar ampliar el parc d’habitatge de l’Ajuntament no van 
demanar també aquesta ajuda. Em refereixo que possiblement si ens centréssim i 
diguéssim: «Escolta, anem a parlar tots» –perquè estic convençuda que sortirà per 
unanimitat aquesta moció– «de coses que podem arribar a un acord», amb una sola 
moció estic convençuda que ho aprovaríem, i ja faria un mes o dos mesos que ho 
tindríem aprovat. No cal que a cada Ple en traiem, doncs, una mica més. 
Vostès, senyora Roca, en una de les seves intervencions ha dit: «és que vénen 
eleccions», bé, vostès també es nota que vénen eleccions el 20 de desembre. Aquí 
tothom posa el seu granet de sorra, crec que és inevitable que es faci. 
Per tant, en aquest sentit, hi donarem suport, només faltaria. 
Sí que li he de dir que la seva part final de la intervenció no sé si ha volgut sembrar 
alguna ombra de dubte sobre alguna cosa, jo no l’he acabat d’entendre. I jo el que he 
entès d’aquesta moció és una mica que és uns diners que donarem, que també 
assumim ara. Vull dir que al final. I que per això el màxim de cent mil euros, perquè és 
el que està calculat que més o menys té el cost d’això a l’any. 
També he de dir que, escolti, si en un moment donat se n’han d’invertir 110.000 
tampoc ho tallem, que si fa falta també ampliem la partida. Estic convençuda que 
l’equip de govern en això també estarà d’acord.  
Per tant, com li he dit, nosaltres hi donarem suport. I li ho dic, hi insisteixo, segurament 
jo agrairia que mesures com aquestes –que estic convençuda que tenen la unanimitat 
de tots els que estem aquí presents– potser no caldria esperar portar-les en un ple, 
sinó que en algunes comissions podríem treballar-les i avançar-les, perquè si al final 
l’objectiu –que jo crec que sí que és compartit– és ajudar aquestes famílies al més 
aviat possible, no cal que s’esperin d’un mes a l’altre que hi hagi un ple o s’aprovi una 
moció. 
 
Intervé la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui exposa, aquest import –
com vostè ha dit– ens dóna per cobrir unes cinquanta-cinc - seixanta «vivendes». 
Nosaltres voldríem saber quin estudi hi ha darrere d’aquesta dada que vostès ens 
estan donant, perquè nosaltres creiem que no n’hi ha cap. 
Li recordo que nosaltres varem presentar una moció que anava en visió de poder 
actuar en polítiques de prevenció sobre aquests temes i el que ens passa és que no 
ho tenim clar, perquè tenim unes dades que ens donen a les comissions i a les 
reunions i després anem a una roda de premsa i ens en donen unes altres. Però el 
que sí que tenim clar és que amb aquests cent mil euros anuals no podem fer front a 
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les demandes de totes les famílies que necessiten aquesta ajuda. Perquè no són 
només seixanta, senyor Calvo, són moltíssimes més, per desgràcia, les que tenim a 
Girona amb aquesta necessitat. 
Per tant, tampoc sabem quin és el criteri que s’utilitzarà a l’hora de repartir aquests 
cent quaranta: potser tenim famílies amb mainada, famílies amb gent gran, famílies 
amb mobilitat reduïda. Per tant, com que amb aquests cent quaranta mensuals no 
podem fer front a totes les demandes, ens agradaria saber –i vostès no ho han inclòs 
en el cos d’aquesta moció– quin serà el criteri de repartiment d’aquests cent quaranta 
euros. 
La senyora Veray parlava també de les eleccions; vostès també hi han posat el seu 
gra de sorra, en això estic totalment d’acord. Però com que en un mes hem de votar 
els pressupostos, esperem que des del seu grup defensin el mateix que estan 
defensant ara aquí i que en els pressupostos tinguem tots els grups això que vostès 
estan exposant com una prioritat. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, sí, és cert 
que el tema de l’habitatge és un tema recurrent en aquest plenari, i entenc que ho és 
perquè és un dels problemes greus que està patint en aquests moments la nostra 
ciutat i moltes famílies de la nostra ciutat. Si bé és cert que aquesta moció va a actuar 
a un punt molt concret, molt concret que és cert que potser l’hauríem pogut prendre en 
acord a la Taula pel Dret Local o en comissió informativa. És a dir, penso que és cert 
que és la voluntat –crec– de tots els grups municipals resoldre aquesta situació i que 
potser no hagués calgut la moció. 
Però, en tot cas, és una moció que valorem com a positiva, que va a actuar en un dels 
problemes fonamentals que tenim en aquest moment, que són els problemes que 
tenen moltes famílies pel pagament del lloguer. Ja no tenim tants problemes 
d’execucions hipotecàries, com varem valorar fa unes setmanes, però sí que és cert 
que els impagaments en lloguers ha augmentat molt a la nostra ciutat. 
Però finalment –finalment– el problema d’habitatge a la nostra ciutat és que falten 
pisos; el problema d’arrel és aquest, i és aquest el que hauríem d’intentar resoldre. 
I aquí m’agradaria fer un petit incís, perquè fa pocs dies teníem la roda de premsa per 
a la valoració d’aquests primers anys de funcionament de la Taula Local pel Dret a 
l’Habitatge, i aquesta taula s’ha caracteritzat precisament per fer manifestacions en 
allò en què totes les entitats i partits que hi eren presents estaven tots d’acord. I haig 
de lamentar unes declaracions del regidor Berloso on assenyalava que l’objectiu de les 
multes a entitats bancàries no era recaptar, que això crec que és compartit, perquè els 
diners servirien per comprar algun pis i destinar-lo a famílies. I jo crec que en aquest 
plenari diferents grups municipals i diferents entitats presents a la taula ja ens hem 
manifestat contràries a la compra de pisos a entitats bancàries, perquè finalment ho 
veiem com una desviació de diner públic a entitats privades i a entitats bancàries. Per 
tant, nosaltres ens hi hem manifestat contraris. I lamento que aquestes declaracions es 
fessin en el marc d’una taula on varem quedar que totes les declaracions serien 
consensuades. 
I per això aquesta va ser la nostra aportació a la moció: quan la varem rebre dijous 
varem demanar precisament que aquests cent quaranta euros no anessin destinats al 
pagament de lloguers socials de pisos llogats per entitats bancàries, perquè novament 
hi vèiem una manera de destinar aquests diners. 
Per tant, finalment què tindrem? Com deia vostè, una dignificació d’aquelles famílies 
que tenen un deute, en aquest cas, en pisos de lloguer del parc municipal. I entenc 
que això va a eixugar un dèficit que el mateix ajuntament ha anat assumint, que són 
més o menys aquests cent mil euros.  
I entendria, i ho deixo a consideració dels tècnics, que potser no cal ni que aquests 
diners arribin a les famílies, sinó que el circuit pot ser intern, de manera que s’eixugui 
aquest dèficit i aquestes famílies no hagin de veure com a sobre apareixen com a 
deutors. 
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Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, nosaltres hi 
votarem a favor perquè aquesta aportació servirà per no tenir tan estigmatitzades les 
famílies. Parleu de temporalitat; nosaltres a aquesta temporalitat no hi posaríem límit 
perquè les coses no milloren tan fàcilment ni és una qüestió de tres, sis, nou mesos, 
perquè aquesta història es pot allargar. 
Això sí, vull dir, si no posem límit, sí posem un control, com en tot. Però nosaltres hi 
votarem a favor.    
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, hi votarem a 
favor, i així ho varem manifestar des del primer moment. Efectivament, com deia la 
senyora Paneque fa un moment, és una qüestió d’autoconsum, per dir-ho d’alguna 
manera. La realitat que ha posat de manifest Esquerra Republicana, i aquí sí que 
m’agradaria dir-li al Grup de Ciutadans que el senyor Berloso els remet a cada grup un 
informe mensual on els explica quina és la realitat sobretot en el parc d’habitatges, i 
que aquest estudi que ens reclamava Ciutadans, evidentment, el té cada mes. No sé si 
li arriba o no li arriba. I el que fa Esquerra Republicana és analitzar i va constatar –i 
així també ho diu la senyora Paneque–, doncs, que hi havia un seguit de famílies que 
no podien fer front al lloguer i que això representava, doncs, que cada mes tinguéssim 
uns onze mil euros de rebuts tornats, que mai s’han reclamat –mai s’han reclamat– per 
evitar en tot moment qualsevol mena d’estigmatització d’aquestes famílies; ans al 
contrari, el que s’ha fet és no reclamar.  
Però, oportunament, com diu en aquest cas Esquerra Republicana, en comptes d’anar 
tirant de la bossa que tenim per ajudar, doncs, les famílies des d’aquesta àrea en 
concret de l’Ajuntament, millor poder consolidar una partida ja concreta que ja tinguem 
de diners que vagi destinada exclusivament a cobrir aquests supòsits de famílies que 
per motius econòmics no poden arribar a fer front, doncs, a aquesta realitat, que, 
evidentment, les tenim numerades i en l’informe surt aquest percentatge. És a dir, el 
que s’ha procurat sempre és baixar els lloguers, però sempre hi han famílies tristament 
que estan vivint en una situació realment molt penosa i que es veuen obligades a 
retornar aquest lloguer. 
Per tant, establir aquesta partida concreta a l’àrea definida per poder… –evidentment, 
no ho rebran les famílies, sinó que es compensarà pròpiament amb aquell rebut 
tornat–, el que ens permetrà és poder reflectir quina és la realitat i portar un control.  
I, evidentment, com ja li he dit abans de començar, senyor Calvo, si s’ha 
d’incrementar, s’incrementarà, lògicament que mai es deixarà aquesta situació que 
augmenti. I si són més de cent mil seran més de cent mil. Fixem aquesta perquè 
sembla que és la mitjana que ens estem trobant en el moment actual. Però, 
evidentment, si durant l’any veiem que l’hem d’incrementar, doncs, es podrà 
incrementar sense cap mena de problema. 
 
Intervé el Sr. Calvo, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, només a la 
senyora de Ciutadans que, quan em donen dades des de l’Ajuntament i quan el senyor 
Berloso ens dóna unes dades, jo me les crec. Evidentment, les contrasto –les 
contrasto–, però mes les crec i parteixo del fet que les dades que ens ofereixen són 
bones. Així com també quan rebem unes dades des de l’Oficina Municipal de 
l’Habitatge també tinc la tendència a creure-me-les. Digui’m innocent, tinc la tendència 
a creure-me-les, però també les contrasto. 
Per tant, el que vostè estava proposant em sembla que era, diguéssim, una opinió 
intencionada. Llavors, crec que l’exercici que hem de fer, amb les persones que tenen 
responsabilitats, doncs, si nosaltres demanem dades i aquestes dades no acaben de 
ser suficients, podem demanar que ens les ampliïn. 
A part d’això, evidentment, tota la proposta la fem en base a aquestes dades, les 
dades que té l’Ajuntament i amb les quals es mou habitualment i que ens dóna 
l’Oficina d’Habitatge. 
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Comparteixo amb la senyora Veray el tema d’intentar economitzar i fer com menys 
taules millor. De fet, nosaltres el passat Ple varem demanar que la Taula de Pobresa 
Energètica, que no s’està activant, es pugui fusionar amb la Taula de l’Habitatge. I 
recordo que també varem ser nosaltres els qui en la comissió informativa varem 
demanar tornar a llegir-nos les competències de la Taula d’Habitatge per realment fer-
les més efectives, és a dir, dotar de més competències. 
També recordo que a la moció de la senyora de Ciutadans els varem també dir que 
comptessin amb nosaltres per impulsar tot allò que calgués per donar més força a 
aquesta taula. 
Per tant, estic d’acord amb vostè en això que planteja. 
I, finalment, només dir que el que estem intentant amb aquesta moció és donar o dotar 
d’eines. Demanaven com això s’articularà, quin serà el reglament, les mesures: al final 
el que estem fent és dotar d’una eina els tècnics perquè puguin treballar.  
Però el resum, amb majúscules i amb titular, seria dignificar la situació d’aquestes 
famílies que veuen com s’estan endeutant sense possibilitat de poder-ho retornar. Per 
tant, amb una despesa que ja s’està assumint de manera irregular o de manera –
perdó–, de manera diversa per poder fer front, és a dir, com explicava el regidor, no 
demanant que es reintegrin aquests lloguers, el que fem és dignificar aquestes famílies 
i evitar que siguin unes famílies deutores. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
9. Moció que presenta el grup municipal del PPC per reclamar i exigir al Govern 
de la Generalitat un compromís ferm en l'execució de les inversions pendents a 
la nostra ciutat. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
Al llarg dels últims 4 anys, i en  varies  ocasions,  en  aquest  Ple  hem  debatut  i aprovat  
diferents  mocions  en  relació  a  reclamar al Govern de la Generalitat el deute pendent 
que té amb aquest Ajuntament, així com, que executi d'una vegada  per totes 
actuacions importants pendents a la nostra ciutat com la construcció del nou Hospital 
Josep Trueta, l'ampliació del CAP Montilivi o la construcció de la nova escola Bosc de 
la Pabordia, per posar alguns exemples. 
A dia d'avui, malauradament, la majoria d'actuacions pendents a la ciutat segueixen 
igual, pendents, i el que és pitjor, no en tenim cap mena de notícia en relació a la 
previsió de la Generalitat per executar-les. 
Així doncs, i reconeixent que la notícia coneguda el mes d'agost de que la Generalitat 
havia reduït el seu deute amb l'Ajuntament de Girona va ser positiva creiem i 
considerem que això no pot fer estar satisfet al Govern d'aquesta ciutat perquè la 
realitat és que la quantitat de diners que el Govern de Catalunya ens deu és encara 
molt elevada, 7 Milions d'euros i moltes, masses, les inversions que té pendents a 
fer a la nostra ciutat, sense oblidar les partides retallades o suprimides a llarg  
d'aquest últims anys per part de la Generalitat i  que  han perjudicat als gironins i les 
gironines, com són, per exemple, les destinades a les Escoles Bressol o al Transport 
Públic. 
Davant aquesta situació, i tenint en compte que en les properes setmanes l'equip de 
Govern, previsiblement, presentarà el pressupost municipal pel 2016, el qual estem 
convençuts que, un any més, posarà de relleu que no podem fer front a totes les  
accions i inversions que caldria prioritzar a la nostra ciutat i que la resposta que 
obtindrem del Govern municipal al reivindicar-les serà que no hi ha prous recursos per 
fer-ho, creiem necessari reclamar al Govern de la Generalitat l'abonament de la 
totalitat del seu deute amb la nostra ciutat de manera urgent. 
Per tot lo exposat el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple 
d'aquest ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Reclamar i exigir al Govern de la Generalitat que, de manera urgent, 
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aboni   a l'Ajuntament de Girona la totalitat del seu deute així com un calendari clar 
de com durà a terme el pagament del mateix que permeti que aquest deute quedi 
liquidat durant el primer semestre del 2016. 
 
SEGON.- Reclamar i exigir al Govern de la Generalitat un compromís ferm en 
l'execució de les inversions pendents a la nostra ciutat així com un calendari d'execució 
de les mateixes, prioritzant la construcció d'equipaments  importants pels gironins i 
gironines com són la nova Escola Bosc de la Pabordia, l'ampliació del CAP Montilivi i 
el nou Hospital Josep Trueta. 
TERCER.- Fer arribar còpia d'aquest acord al Govern de la Generalitat així com a tots 
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
I passaríem a la següent moció, que és el punt número 9 de l’ordre del dia. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, començaré la 
meva intervenció avançant algú que pot tenir la temptació, perquè algun portaveu quan 
hi he parlat aquest matí ja m’ha dit que, bé, que aquesta moció és perquè vénen 
eleccions. No, és perquè vénen pressupostos. I vull ja clarificar-ho d’entrada. I a més, 
ho fica l’exposició de motius. 
Em preocupa que a les properes setmanes, perquè els toca, la senyora Maria Àngels 
Planas ens presentarà, el que ha de ser el pressupost de l’any 2016. Un pressupost sí, 
poden esperar a presentar-lo al gener, també és veritat, senyor Puigdemont, però, bé, 
crec que hem intentat sempre tenir-lo el desembre, i, per tant, és en les properes 
setmanes. 
I altre cop hem d’afrontar, doncs, un pressupost de l’Ajuntament de Girona sense tenir 
aquests diners, aquest deute reconegut –reconegut– que la Generalitat de Catalunya 
té amb l’Ajuntament de Girona. Dic reconegut perquè vostè sap perfectament que hi 
ha altres partides que també podrien sumar-se a allò que la Generalitat ens deu, però 
que ens és molt difícil de comptabilitzar. I, per tant, el reconegut dit per vostè, perquè 
la dada que jo he fet servir per fer aquesta moció és la que vostè va fer pública al mes 
d’agost; nosaltres no tenim constància de cap altra dada i, per tant, hem agafat aquella 
de referència. Si ha canviat, doncs, agrairé també que ho expliqui aquí al plenari i així 
tot els gironins i totes les gironines ho sabran. Perquè pel que fa als regidors de 
l’oposició ens és molt difícil accedir a aquesta informació actualitzada al minut zero just 
abans del Ple. I, per tant, l’última dada que vostè va fer pública va ser aquest deute de 
7 milions d’euros que té la Generalitat amb l’Ajuntament de Girona. 
Una partida, 7 milions d’euros, jo crec que res menyspreable, molt necessària per 
poder afrontar allò que hem d’afrontar a la ciutat de Girona i que vostès com a govern 
d’aquesta ciutat, doncs, han d’afrontar i prioritzar. 
Ja massa sovint cada vegada que des de l’oposició li demanem partides, sigui per a 
inversió sigui per a ampliar partides corrents del propi pressupost d’aquest Ajuntament, 
doncs, la resposta és que no hi ha més diners o que no podem arribar més enllà 
perquè no en tenim. Bé, doncs, si tinguéssim aquests 7 milions d’euros segurament 
podríem fer molt més. D’entrada, segurament també podríem evitar demanar crèdits 
per fer inversions, que és el que hem hagut de fer cada any en aquest Ajuntament. 
I d’aquí aquesta moció. Jo no li vull treure importància, i així ho he reflectit en 
l’exposició de motius, que el que vostè ens va anunciar a l’agost que havíem 
aconseguit que la Generalitat ens pagués en els últims quatre anys era una bona 
notícia. Jo a això no hi trauré importància, perquè és veritat. Ara bé, no creiem que 
això hagi de fer que estiguem satisfets ni vostès com a govern ni nosaltres com a part 
d’aquest Ajuntament i de representació dels gironins i de les gironines, sinó que cal 
anar més enllà i aconseguir que ens paguin tot allò que ens deuen per poder afrontar 
més i millor les necessitats que tenim com a ciutat. 
I pel que fa a les inversions –perquè, efectivament, la moció demana dues coses–, 
també s’hi veuen. He intentat també, perquè no es pogués confondre aquesta moció ni 
amb temes d’oportunisme o d’electoralisme, fugir de moltes coses que jo considero –i 
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a més li ho he traslladat a vostè en moltes ocasions– que la Generalitat hauria d’estar 
invertint a la ciutat de Girona perquè poden coincidir o poden divergir amb altres grups 
d’aquest plenari. Però és que sí que hi ha tres equipaments, tres inversions que, 
doncs, són molt clares que necessitem a la ciutat de Girona i que sempre hem coincidit 
en la necessitat, després hem discrepat segurament en si una ha de ser més gran o 
més petita. I em refereixo al nou Josep Trueta. O en algun moment s’ha ficat en dubte 
on ha d’anar ubicat el nou Trueta. Però mai hem, doncs, debatut o rivalitzat per si 
s’havia de fer o no s’havia de fer.  
I, per tant, aquí he volgut reflectir aquestes tres inversions necessàries, que són el nou 
Josep Trueta, que fa anys que està pendent, de fet ja hauria d’estar acabat segons 
l’anunci del tripartit en el seu moment; la nova escola del Bosch de la Pabordia, que, 
com sap, fa set anys que està en espera i que estan en barracons, i, per tant, també 
és una necessitat. He parlat d’equipament sanitari, ara equipament educatiu. I un altre 
equipament sanitari, que és l’ampliació del CAP de Montilivi, que és una necessitat per 
a aquesta ciutat, que, a més, la mateixa Generalitat va demanar el permís d’obres en 
aquest Ajuntament i que aquest va caducar perquè no van executar aquesta ampliació. 
Per tant, ho he volgut acotar a tres equipaments molt necessaris per a la ciutat que 
han estat promesos i repromesos pels diferents colors polítics que han estat al Govern 
de la Generalitat, que en moments donats han estat pintats en un pressupost de la 
Generalitat de Catalunya, però que després no han tingut la seva, doncs, execució ni 
el seu seguiment, perquè en els últims pressupostos alguns d’ells o aquests tres no hi 
eren.  
I he fugit, per exemple, de reclamar el que és, la nova estació d’autobusos, perquè la 
informació que tenim és que està licitada i adjudicada i, per tant, jo confio que 
s’executarà. 
I, per tant, en aquest sentit, el que li hem demanat són aquestes dues coses: que li 
reclami i exigeixi a la Generalitat que compleixi amb Girona i que, a més, ho faci amb 
un calendari clar de quan, sobretot en el cas del deute, ens pagarà el deute que té 
amb l’Ajuntament de Girona per tal que els pressupostos generals, generals, no –
perdó–, que els pressupostos municipals per al 2016 d’aquest Ajuntament puguin 
preveure que si ens paguen, doncs, durant el primer semestre, doncs, al segon 
semestre podrem utilitzar aquests diners. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pujola, qui exposa, nosaltres ja li anunciem el nostre vot 
favorable a la moció que presenta el seu grup municipal. Però nosaltres no només 
entenem que ha de ser la Generalitat qui faci front als deutes que té amb els 
ajuntaments: també tenim un estat a nivell nacional que és el que ha de continuar 
invertint en totes les comunitats autònomes. 
Parlava vostè de retallades, i li recordo, senyora Veray, que les retallades no només 
han vingut de la Generalitat, sinó també de l’Estat, on és el seu partit qui governa, el 
de les retallades també i el que també té deutes amb Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Martín, regidor del grup municipal del PSC, qui manifesta, durant el 
passat mes d’agost la Generalitat va reduir amb l’Ajuntament de Girona part del deute 
acumulat des de l’any 2012; el Govern català ha de continuar l’esforç per reduir el 
deute i augmentar les inversions a la capital gironina. 
Ja hem reclamat el pagament del deute en altres ocasions i també que s’executin les 
obres pendents, entre les quals hi ha el CAP de Montilivi, tal com diu la moció. I 
d’especial importància ens semblen tant el Trueta com la nova estació intermodal. El 
Trueta i l’estació han estat –ho coneixem– anunciats aquí al Ple i a la premsa, però 
continuem a la ciutat en la mateixa situació.  
Per una altra banda, trobem a faltar en aquesta moció que també s’hi poguessin 
incloure els deutes que, de fet, l’Estat també té amb Girona. Actualment, l’any 2015 
Girona està a la cua en inversions per càpita: 70 euros per habitant, sota la mitjana 
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catalana de 141 euros amb 63 cèntims d’euro, i de l’espanyola, de 238 euros amb 74 
cèntims d’euro. Durant els últims quatre anys això s’ha anat repetint any rere any. 
Al fi de la moció voldríem incloure una reflexió sobre la construcció de la nova escola 
de la Pabordia: hem parlat tant amb les famílies dels menors com amb el professorat i 
ens reiteren la voluntat de quedar-se fent classes en la zona en la qual es troben ara 
mateix. Estem a favor de la construcció de la nova escola, però, en canvi, no estem 
d’acord que l’escola sigui traslladada de la seva ubicació actual, tant pel pati de què 
disposen com per la proximitat pròpiament amb el bosc. Majoritàriament s’hi volen 
quedar. Seria molt convenient que aquesta moció recollís aquesta voluntat fonamental 
per al seu projecte educatiu.  
Finalment, dir que amb aquests imports que assenyala la moció presentada podríem 
finançar partides relatives als pròxims pressupostos del 2016 que ajudin a garantir la 
cohesió social i la convivència, o a millorar la devolució dels pagaments als proveïdors. 
És una cadena. 
Compartim l’acord de la proposta per definir un calendari clar de devolucions urgents 
del deute i, a més a més, que sigui realista. Esperem que amb la insistència que tots 
puguem fer tenir respostes i que la petició no es converteixi en un brindis al sol. 
Per tant, hi votarem favorable, alhora que fem constar aquests matisos que al nostre 
entendre són de pes. 
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP, qui exposa, intervinc, 
doncs, per explicar que nosaltres ens abstindrem a la moció que presenta el Partit 
Popular Català, i ho farem bàsicament perquè tot i que compartim, evidentment, 
doncs, tant reclamar el deute com reclamar les inversions de la Generalitat de 
Catalunya respecte al nostre municipi –som municipalistes i sabeu que la nostra 
prioritat sempre és treballar per a la ciutat, i, per tant, ho compartim–, ens sembla que 
aquesta moció s’oblida de tota l’altra part de la història. Ho apuntava bé la senyora 
Pujola al voltant que l’Estat també té uns deutes amb la ciutat i amb la demarcació. De 
fet, m’ha estranyat que reivindiqui el finançament cap a les autonomies, perquè aquest 
cap de setmana llegia que vostès, de fet, el que volen és eliminar-les i eliminar els 
municipis i centralitzar-ho tot tant com puguin. I, clar, ara m’ha estranyat veure com 
reclamen el finançament cap al territori. 
Però, en tot cas –com deia–, ens sembla que aquesta és una moció parcial, perquè el 
que hauria de fer la senyora Veray, des del nostre punt de vista, evidentment, és 
començar per l’autocrítica. Perquè, clar, si reclama els altres però vostè s’oblida que 
vostè, el seu partit han estat governant en els últims quatre anys i –com bé explicava 
el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya– ens han tingut a nivell de 
ciutat i a nivell de demarcació a la cua de tot –a la cua de tot… I, de fet, quan parlava 
vostè també abans de pintar pressupostos, però no executar i es referia a la 
Generalitat, vostès són bastant especialistes a pintar un pressupost on diuen que 
invertiran i llavors en l’execució, doncs, oblidar-se’n. Clar, quan ens presenta aquesta 
moció i vostè s’oblida de tota la seva part, ens sembla que és injust. Avui hagués estat 
bé i hagués sigut zero electoralisme que tots els partits que aquí són presents 
haguéssim reclamat el deute i les inversions, tant a nivell de la Generalitat com a nivell 
de l’Estat; això és el que hagués estat just. Avui fer-ho tot, sobre tothom, reclamar, 
evidentment, des de Girona, que s’inverteixi el que necessitem. El que passa que 
nosaltres el que no farem és caure en el joc d’uns sí i els altres no. I li hem comunicat 
aquest matí a la senyora Veray, i ho sap, que li hem dit: «Ens abstindrem precisament 
per això, perquè si vostè incorporés el punt de l’Estat, li votaríem a favor.» I és el que 
farem, ens abstindrem. 
I per últim, dir que, clar, i li hem dit també, el tema del dèficit fiscal. La Generalitat no fa 
front als deutes, entre altres coses, perquè, entre altres coses, sí, senyora Veray, entre 
altres coses, perquè no podem tenir tots els recursos que ens tocaria tenir a nivell de 
Generalitat de Catalunya. I nosaltres ho hem defensat i defensem la independència 
per molts motius i l’econòmic és dels últims, en el nostre cas, a diferència d’altres 
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partits, és dels últims. Però també és cert que Catalunya i l’Administració, diguéssim, 
pública catalana, a través de la Generalitat, té dret a recaptar els seus impostos i 
distribuir-los i repartir-los de la manera que cregui oportuna. I ara mateix –ara mateix–, 
el Govern del PP, el Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans s’oposen 
completament a aquesta via. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, 
els nostres regidors d’ERC-MES posem per davant de tot la defensa dels interessos 
de la ciutat de Girona, i ho posem també per sobre dels interessos de qualsevol altra 
institució. Per tant, estem d’acord a exigir a la Generalitat que compleixi els seus 
compromisos. Ara bé, els deutes són deutes i s’han de pagar tots, i en això hem 
coincidit tots els grups, tots els que han parlat fins ara abans que jo. Ens sembla 
políticament cínic que el Grup Municipal del Partit Popular ens presenti aquesta moció 
sense fer esment dels incompliments del Govern de l’Estat. Vostès sempre estan molt 
preocupats per complir la llei, doncs no la compleixen quan es tracta de satisfer els 
compromisos amb Catalunya. No compleixen la disposició addicional tercera de 
l’Estatut que estableix que s’ha d’invertir a Catalunya l’equivalent al seu PIB; no l’han 
complert mai, aquest any, tampoc. I les comarques gironines, tot i que és veritat que 
es troben per sobre de la mitjana estatal en el producte interior brut, són la penúltima 
demarcació en inversió territorial, la penúltima. Aquest és el lloc que ocupa Girona en 
l’escala de prioritats del Govern del Partit Popular. 
Per poder votar que sí a aquesta moció, nosaltres, senyora Veray, li demanem que 
introdueixi un apartat que digui que totes les administracions que han adquirit 
compromisos amb la demarcació de Girona i amb la nostra ciutat compleixin allò que 
han promès. Hi insisteixo, vostès només demanen comptes al Govern de la Generalitat 
quan la seva política d’inversions a Girona ha estat completament suficient per a les 
necessitats del territori. I només una dada: van guanyar unes eleccions estatals amb 
un resultat raonable a Girona, amb vostè com a cap de llista, prometent a la ciutat més 
de 300 milions d’euros per a la desaparició del viaducte; era l’any 2011, ja estàvem en 
crisi, vostès ja sabien quines eren les disponibilitats pressupostàries, però ho van 
prometre i no ho han complert. 
Per tant, voldríem aquest canvi en la moció, perquè la majoria, tots els grups d’aquest 
plenari, poguéssim votar que tant l’Estat com la Generalitat compleixin el que ens 
deuen. Ens agradaria també que l’equip de Convergència hi votés a favor i que entre 
tots puguem fer avui un exercici de «gironisme». Si vostè, senyora Veray, anteposa el 
partit a la ciutat, nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui manifesta, a diferència del 
que s’ha dit fa un moment pel senyor Salellas, nosaltres entenem que hem d’anar més 
enllà, hem de votar que no. Ja són massa anys de manera reiterada que aquest tipus 
de moció, abans ens la presentava el Grup Socialista, avui ens la presenta el Partit 
Popular, que de manera reiterada, quan s’apropaven els pressupostos, i aquest any a 
més té l’al·licient d’unes eleccions properes, doncs apareixia la moció reclamant a la 
Generalitat de Catalunya que pagués els seus deutes. Evidentment, nosaltres 
entenem que tothom ha de pagar els seus deutes, ja ho ha dit fa un moment la 
portaveu d’Esquerra Republicana, i evidentment hi combreguem. I per això hi hem 
treballat de manera reiterada i cada any estem repetint el mateix, i l’alcalde, com 
vostès deien fa un moment, ho va dir fa molt poc: varem entrar aquest equip de govern 
havent-hi un deute de 15 milions i ara està a 7. Per tant, quelcom s’ha fet, quelcom 
s’ha exigit, quelcom s’ha treballat per arribar a minvar un deute existent, que ens hi 
trobem, i per arribar a aprofundir el que va succeir durant molts anys i que va motivar 
que existís aquest deute i que en el moment actual l’hàgim reduït fins a la meitat. 
Però jo també participo del que li han dit, tant el representant de la CUP com 
d’Esquerra Republicana, que hem de ser justos, hem de ser justos per tots. I crec que, 
quan parlem d’inversions que queden pendents, doncs evidentment hem de parlar 
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d’inversions que queden pendents per a tothom. L’arxiu i altres qüestions són temes 
que queden pendents a la ciutat de Girona. Ja no entraré a tornar a repetir la situació 
en què ens trobem a l’escala d’inversió en el dèficit autonòmic, amb moltíssimes 
qüestions que realment s’haguessin pogut aprofundir en els darrers anys i no s’ha fet. 
Per tant, jo també li reclamo la possibilitat que vostè modifiqui la seva moció perquè 
puguem nosaltres abstenir-nos com a grup i, evidentment, fer aquest exercici que 
dèiem de «gironisme» tots plegats, és a dir, de, d’una vegada per totes, tots –CUP, 
Esquerra, Convergència, PSC, Partit Popular– defensem i amb un crit unànime 
demanem a totes les institucions, a les administracions que estan per sobre –per 
sobre– de l’Ajuntament, doncs que compleixin aquells compromisos que han assumit, 
del primer a l’últim, perquè jo crec que aquest és el millor exercici que podríem fer des 
d’aquest Ajuntament tots els partits que conformen aquest consistori, que és que tots 
unànimement ja sigui amb abstenció o amb vot favorable, però tots unànimement 
defensem un mateix criteri: que totes i cada una de les administracions han de complir 
les inversions que han dit que farien i invertir amb allò que han dit que invertirien i 
pagar allò que deuen. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui manifesta,  començaré 
pel final, tan just com és vostè, senyor Ribas, que, quan fa declaracions per criticar el 
senyor Santi Vila, no el critica, malgrat l’estació d’autobusos és el que tenim més 
retardat en aquesta ciutat i, en canvi, quan el ministeri licita, vostè no és capaç de dir 
«oh, ja era hora, estic content, hem licitat», sinó que ha de criticar. Aquesta és la seva 
justícia? Jo amb això no hi entraré. 
Senyora Roca, jo no era cap de llista, nosaltres no varem prometre 300 milions 
d’euros. En aquests moments, hi ha molt pocs ciutadans a la ciutat de Girona a volen 
que s’enfronti una gran obra com seria soterrar el tren convencional. Per tant, si vostè 
vol seguir defensant el soterrament del tren convencional, ho faci por su cuenta y 
riesgo; jo li asseguro que nosaltres no ho farem, rectificar és de savis: aquest projecte 
ara la ciutat no l’aguantaria i, per tant, no s’ha plantejat més i, a més, per petició dels 
propis veïns del barri que es veuria més afectat per aquest projecte. 
Les dades que s’han dit. Mirin, a mi em fa molta gràcia quan vostès parlen de les 
inversions per capita, parlen de la província de Girona i llavors ho intenten traslladar a 
la ciutat de Girona. Jo no em ficaré ara a debatre les dades que han donat a nivell 
provincial, però, miri, a nivell de ciutat de Girona, possiblement estiguem a dalt de tot: 
tenim l’alta velocitat que ja arriba a la ciutat de Girona amb una inversió molt gran amb 
relació al que significa construir el que pugui arribar el tren d’alta velocitat; tenim la 
biblioteca de l’Estat nova, que ha costat més de 15 milions d’euros; tenim el nou pont 
sobre el riu Ter, que ha costat més d’11 milions d’euros; les obres de reposició de les 
zones de les obres del tren d’alta velocitat, l’última, la de la Llosa, ha estat licitada i, 
per tant, adjudicada a final d’aquest any i les obres per al primer semestre de l’any que 
ve per valor de més de 3 milions d’euros; i l’arxiu, que és allò que em podrien criticar, i 
hi estic d’acord, perquè no hem començat, surt en els pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2016. Si durant el 2016, el meu partit, que estic convençuda que sí, segueix 
tenint la responsabilitat del Govern d’Espanya i no ho fem, llavors jo seré la primera de 
donar suport a qualsevol moció que vostès presentin reclamant-ho. Però, s’hi fixen? 
Tot allò compromès amb la ciutat de Girona, que és del que parlem avui, de la ciutat 
de Girona, o està ja en marxa o està ja executat. Sí, si una ciutat de les comarques 
gironines es pot queixar més poc amb relació a altres és precisament la ciutat de 
Girona, perquè allò més compromès i més efectiu s’ha fet, fins i tot –fins i tot– un tema 
que hi havia pendent des de fa temps, el qual la Generalitat va tardar més d’un any a 
resoldre, que era la cessió de la casa del director de Palau, el qual va estar més d’un 
any parat a la Generalitat i, en quatre mesos, des del Govern de l’Estat l’hem 
desencallat i ha sigut ja una realitat aquesta cessió; i la senyora Maria Àngels Planas 
els pot dir que no dic cap mentida. Per tant, no és només la inversió directa, sinó que 
són moltes altres coses que hi havia pendents a la ciutat i que s’han anat fent. 



 

39 
 

Ara bé, dit això, perquè vostès m’han «atacat», entre cometes, tots en aquest mateix 
sentit, ja els havia explicat a tots abans d’arribar a aquest Ple que aquesta és la raó 
per la qual jo m’he concentrat molt i per això he escrit –i ho dic i hi insisteixo– que 
només la meva moció demana allò que és, jo crec, de sentit comú, que fa anys que 
reclama la ciutat de Girona. Podríem haver demanat més coses, podríem haver 
demanat inversió de la Generalitat per reformar la plaça Catalunya, perquè la 
plataforma que tenim s’ha de fer nova, podríem haver demanat diners per a la Casa 
Pastors, que saben que hi hem de fer un gran projecte, podríem haver demanat diners 
per a la rehabilitació del Cinema Modern, que no se sap si un dia arribarà a aquest 
plenari per inspiració divina o acabarà no arribant-hi, malgrat que hi ha una moció que 
els obligava a fer moltes coses que no han fet. No he volgut obrir el ventall 
precisament per això, sinó allò que fa anys que està pendent, que tots hi hem estat 
d’acord, que ho ha promès tothom de tots els colors polítics i que acaba no sent una 
realitat. 
I pel que fa al deute, l’Estat no té un deute reconegut directe i viu amb aquest 
Ajuntament, com sí que té la Generalitat, que és igual a 7 milions d’euros. Ara no 
debatré, senyor Salellas, si vostè considera que Espanya roba a Catalunya i que té 
escanyada la Generalitat, ara no faré un debat de en què ha de gastar els diners la 
Generalitat de Catalunya; vostè estarà encantat que els gasti amb el procés 
sobiranista, jo estic totalment en contra que es gastin amb el procés sobiranista, però 
ara no farem aquest debat perquè no és el que toca. Hi ha un deute viu i reconegut de 
la Generalitat directe amb els ajuntaments, que ve derivat de coses que es va 
comprometre i que ens havia d’haver pagat i que no ha fet, i aquest deute s’ha de 
pagar, perquè els deutes es poden pagar amb més anys o amb menys anys, amb més 
interessos o amb menys interessos, el que està clar és que tots els deutes en aquesta 
vida s’han d’acabar pagant d’una manera o d’una altra. 
 
Intervé la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui exposa, senyor Salellas, 
Ciutadans per vostè és molt important, però, si us plau, no parli de Ciutadans amb la 
demagògia i el populisme al qual ens té acostumats. Jo li faig una proposta: quan 
vostè vulgui, senyor Salellas, li fem un monogràfic del nostre model autonòmic, perquè 
veig que li interessa molt, però veig que tampoc l’acaba d’entendre. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació es desestimada per deu 
vots en contra del grup municipal de CiU, vuit abstencions dels grups municipals 
d’ERC i CUP-Crida per Girona i set vots a favor del grup municipal del PSC, C’s i PPC. 
 
10. Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre la millora del servei de 
BUS Urbà a la ciutat. 
 
La  mobilitat  a  Girona  s'estima  que  té  les  següents  dades  a  tenir  en  compte: 
només hi ha un 4% de gironins i gironines que usen el transport públic per als 
desplaçaments interns, i un 81% dels ciutadans que arriben a la nostra ciutat per 
motius de treball, estudis, etc ho fan amb vehicle privat; i al voltant de 160.000 
vehicles  entrant  i  sortint  de  la  ciutat  diàriament,  d'aquests  darrers  160.000 
vehicles, el 6%, són de pas. Encara que el volum de la mobilitat en vehicle privat es 
manté en un índex elevat, no ho és menys que els usuaris del transport públic van en 
augment -segons nota de premsa de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de gener 
d'enguany els usuaris del bus urbà el 2014 varen créixer un 2,83% arribant als 
144.080 viatgers. 
Girona ha fet passos endavant per potenciar mitjans alternatius al cotxe privat: el Pla  
de  Mobilitat  Urbana  de  2014,  que  efectua  la  diagnosi  i  apunta  algunes 
direccions per donar respostes a les problemàtiques existents, el transport públic, la  
Girocleta,  l'ampliació  de  la  xarxa  pedalable  o  la  creació  d'aparcaments 
dissuasoris a les entrades de la ciutat. En aquestes circumstàncies que indiquen 
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algunes millores presents però no suficients, un lleuger canvi de comportament a 
favor de la utilització de mitjans alternatius al vehicle privat rodat i la continuïtat dels 
problemes de mobilitat inherents a una ciutat moderna com Girona, comptar amb  
mitjans  de  transport  públics  de  màxima  eficiència  suposaria  disminuir  la densitat 
de trànsit a la ciutat. 
Constatem,  per  tant,  la  necessitat  d'aprofundir  en  el  camí  iniciat  a  favor  del 
transport públic i proposem, en aquesta moció, algunes millores concretes i de 
caràcter general en algunes línies de bus urbà, completar la informació al ciutadà 
sobre   recorreguts   i   horaris   i   la   incorporació   de   tecnologia   i   mitjans   de 
comunicació  per  aproximar  a  la  ciutadania  els  avantatges  i  comoditats  del 
transport públic. En l'apartat d'aportacions a col·lectius particulars fem menció a 
infància, gent gran i joves universitaris. 
Una de les característiques que defineix la ciutat de Girona des de 1991 és ser seu  
universitària.  És  conegut  que  el  percentatge  de  persones  que  estudien  o treballen  
a  la  Universitat  de  Girona  en  relació  a  la  demografia  de  la  ciutat  és 
significativament alta en comparació amb d'altres ciutats universitàries. Tot i que no 
és menys cert que també té un volum elevat d'estudiants que van i tornen de casa i 
no viuen a la ciutat. La mobilitat estudiantil, per tant, té efectes palpables tant a la 
mobilitat com en la manca d'aparcament a barris ben concrets, com per exemple, 
Les Pedreres i Torre Gironella. Per tal de facilitar al màxim la vida de les  persones  
que  estudien  a  la  UdG,  estimular  que  escullin  viure  a  Girona, disminuir  la  
densitat  de  les  línies  de  bus  a  hores  punta  i  contribuir  a  alliberar d'aquest trànsit 
rodat proposem la creació d'una línia universitària. 
Si  tenim  en  compte  que  el  creixement  de  les  ciutats  i  de  les  persones  que  hi 
viuen  ha  estat  una  constant  que  s'ha  mantingut  a  l'alça  al  llarg  de  la  història, 
pensem que trobar vies de solucions a la mobilitat sempre difícil de les ciutats, té una 
oportunitat en la pedagogia, l'educació i l'acostament del transport públic a la infància.  
Els  problemes  de  mobilitat,  a  més,  no  són  els  mateixos  a  hores diferents  del  
dia  i  tenen  un  punt  de  complexitat  evident  durant  les  entrades  i sortides  a  les  
escoles.  Segons  dades  d'aquest  octubre,  s'han  expedit  2.084 carnets de Bus12 
(gestionades per l'Ajuntament) i 5.959 carnets T12 (gestionades per l'ATM). Aquets 
nens, menors de 12 anys, representen un 7% dels viatgers totals del bus urbà. El 
nombre d'infants que utilitzen el bus urbà és positiu i, en aquesta línia, pensem que 
seria important el foment i facilitar tot el possible aquesta tendència. 
Les  persones  grans  són  un  col·lectiu  especialment  castigat  per  la  crisi,  a  les 
dificultats existents de la manca d'ocupació que molts han patit durant els últims 
anys de vida laboral i a la rebaixa de les pensions, s'hi ha sumat que en molts 
casos són el pilar que sustenta la família, fent-se càrrec de fills i nets. El nivell de 
renda dels jubilats gironins, la major dificultat per a la conducció o la reducció de l'ús 
del vehicle privat fan que sigui un col·lectiu que tingui al seu favor factors de 
discriminació positiva en la utilització del transport públic. A l'actualitat hi ha dos 
tipus  de  carnet  que  l'Ajuntament  de  Girona  gestiona  per  a  persones  jubilades: 
carnet  +65  i  carnet  +70.  La  ciutat  té  4.243  persones  entre  65  i  69  anys,  però 
només 433 tenen targeta bus + 65, el que suposa només un 10% sobre població 
d'aquesta edat. Aquesta dada contrasta amb els majors de 70 anys, on Girona té 
registrades  10.697  persones  i  7.163  carnets  vigents  +  70,  segons  les  dades 
aportades per l'Ajuntament de Girona. Per tant, pensem que cal aportar accions de 
millora per afavorir que les persones d'entre 65 i 70 anys puguin accedir amb totes 
les facilitats al transport públic. 
És per aquestes raons que proposem els següents punts d'acord: 
1. Modificacions de les freqüències a 15 minuts i recorreguts de les línies 6, 8 i 10  
de  bus  urbà  que  afecten  Pont  Major,  Sector  Est,  Montilivi  i   Eixample  Sud. 
Augmentar  les  freqüències  de  pas  de  totes  les  línies  els  caps  de  setmana  i 
festius.  Aplicar  les  millores  de  les  línies  de  transport  urbà  ja  previstes  al  PMU 
afegint aquelles expressades a la Taula de Mobilitat, en concret: modificació del 
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recorregut  de  la  Línia  5  perquè  arribi  al  Trueta  i  allargar  fins  a  les  14  h  les 
freqüències de pas per Ullastret a la Línia 11. I millora dels punts de parada, on no 
hi hagi els horaris i que no disposin de marquesina. 
2.  Unificar  les  aplicacions  referents  al  bus  urbà  de  Teisa  i  GironaIn  perquè  es 
puguin consultar totes les línies de bus en un mateix aplicatiu on s'inclogui les 
següents  informacions:  l'emplaçament  de  la  parada  més  propera,  el  temps 
d'arribada del bus, així com els trajectes o transbords necessaris per arribar a un 
punt concret de l'àrea urbana. 
3.  Enviar  el  carnet  T12  al  domicili  o  als  centres  educatius  de  tots  els  menors 
entre 4 i 12 anys que ara no el tinguin, enviar el carnet T12 a tots els menors que a 
partir d'ara facin 4 anys i promoure mitjançant campanyes escolars els carnets de  
bus  T12  per  tractar  d'arribar  al  100%  dels  potencials  usuaris  del  servei  de bus. 
4. Crear la Línia de Bus Universitària, que interconnecti tots els emplaçaments on hi 
ha estudis universitaris a tot l'àrea urbana conjuntament amb Salt. Campus de 
Montilivi, Places Ferrater i Mora i Sant Domènec i carrer Emili Grahit a Girona. 
 
Presenta la proposta el Sr. Rodríguez, regidor del grup municipal del PSC, qui exposa, 
aquesta moció pretén fer una aportació al Ple d’algunes propostes que, al nostre 
entendre, estan encaminades a una millora i foment de l’ús del bus urbà. També 
sabem que alguns punts són coincidents amb la voluntat dels grups municipals i fins i 
tot amb alguns punts del Pla de govern que se’ns ha presentat. Aprofito per agrair, 
doncs, als grups que han fet aportacions positives per a aquesta moció, perquè, en 
definitiva, a més del Ple, si s’aproven, entenem que aquests punts poden contribuir a 
propers debats en la Taula de Mobilitat on s’hi puguin fer millores i s’assignin prioritats. 
Com ja saben, el servei d’autobusos urbans és un servei deficitari, en general i, perquè 
sigui atractiu per a la ciutadania, s’ha d’oferir un nivell de qualitat i a un preu baix o 
molt baix, normalment per sota del preu de cost. En aquest context, són 
imprescindibles les subvencions públiques de l’Estat, de la Generalitat, del mateix 
Ajuntament o d’altres ens locals. Però, com es diu en el Pla de mobilitat urbana de 
Girona, el transport públic és un sistema integral de mitjà de transport capaç de donar 
solució a les necessitats de desplaçament de les persones, l’ús sistemàtic i massiu del 
vehicle privat col·lapsa les ciutats, la fa més bruta i sorollosa, amb problemes de 
contaminació que ens afecta a tots, però especialment els més sensibles, com els 
nens, la gent gran, les embarassades, asmàtics, gent amb bronquitis o malalts 
cardiovasculars. La Comissió Europea ha fet una crida per prendre’n mesures, les 
anomenades partícules fines, pol·lució provocada pel trànsit, que és entre un 40 i un 
60 per cent de responsable. Entenem que els avantatges del transport públic es poden 
resumir en: sostenibilitat, capacitat, integració social, rapidesa, flexibilitat, accessibilitat 
i seguretat. Necessitem millorar la flota, com es diu en el Pla de govern, amb 
autobusos menys contaminants, millorar les infraestructures i la semaforització. Però 
també intentem que s’ha de facilitar l’ús, ja que hi han demandes dels usuaris, de la 
mateixa universitat, d’altres col·lectius i dels nostres propis programes. 
Com tenen a la moció, els cinc punts que proposem són una modificació de 
freqüències a les línies 6, 8 i 10, i també fer algunes millores concretes d’algun tram de 
la Línia 5 i de la Línia 11. 
El segon punt, unificar les aplicacions que ja tenim a nivell de Teisa i a nivell de Girona 
In, que puguin gaudir d’aquesta unificació i que es pugui tenir l’emplaçament de 
parada més propera, temps d’arribada del bus, transbords i afegir-hi, per exemple, el 
tema de la Girocleta. 
El tercer punt seria enviar a tots els menors, quan compleixin quatre anys –seria la 
proposta que ja s’havia fet antiga fa uns anys–, enviar-los, doncs, una carta i el carnet, 
el títol que tinguessin de quatre a dotze anys aquesta gratuïtat, com ara és gratuïta, 
però no reben la titulació a casa; o a casa o, si no es pot detectar, a les escoles. 
El punt quart seria crear el carnet de bus +65 gratuït per a les persones jubilades, però 
que entenem que hauria de ser a nivell individual. S’ha fet un «promig» de 1.097,73 
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euros com a mitjana de la pensió, que totes les persones que estiguessin per sota 
d’això poguessin rebre aquesta bonificació, aquest carnet gratuït. 
I el cinquè punt seria crear una línia nova, que en podríem dir la Línia 9, que no hi és, 
que seria la universitària, que a banda de la universitat i dels mateixos usuaris d’altres 
zones, entenem que podria ser una línia que unís totes les àrees universitàries i fins i 
tot arribar a Salt amb la participació conseqüent de l’Ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui manifesta, miri, 
aquesta moció, i jo aquest matí, quan he parlat amb la seva portaveu, aquesta moció 
quan l’he llegida m’ha sonat com a una reproducció de l’acta de la Taula de Mobilitat 
de l’altre dia i li he traslladat la senyora Paneque, perquè efectivament recull tot allò 
que en la reunió de la Taula de Mobilitat es va posar a sobre la taula que calia fer i, de 
cop, ho trobes aquí plasmat amb els diferents punts i com que d’avui per demà es faci 
tot. I és una mica la reflexió que jo li feia a la senyora Paneque. I som conscients que 
hi ha coses que es poden fer ràpidament i que segurament que el cost que té és molt 
més petit –jo no crec que tingui un gran cost enviar el carnet T-12 al domicili o als 
centres educatius d’aquelles persones que el puguin tenir o que tinguin dret a tenir 
aquesta targeta–, en canvi, sí que crec que té un cost important i que s’ha d’analitzar i 
que s’ha d’estudiar, doncs, el crear una línia d’autobús nova o modificar totes les 
modificacions que aquí es plantegen. 
Per tant, jo li he demanat a la senyora Paneque i ho faig ara també aquí en aquest 
plenari que si en el punt 1 i en el punt 5 poguéssim matisar que prioritzarem o que 
demanem al Govern que prioritzi aquestes modificacions i que prioritzi el poder crear 
aquesta línia, que pot semblar una tonteria al ficar la paraula «prioritzar», però jo crec 
que engloba més la idea que l’altre dia a la Taula de Mobilitat, almenys aquesta és la 
idea que jo em vaig endur de la reunió, que no ho donem tot per fet, sinó que ho 
parlem, perquè la gent a la Taula de Mobilitat és molt participativa, molt, jo crec que és 
una de les taules més participatives que tenim, ve gent de diferents barris i, com jo 
comentava aquest dematí, de no vestir un sant per desvestir-ne un altre. I, per tant, 
que certes modificacions que es poden plantejar d’una línia, que no facin que després 
un altre sector d’aquesta mateixa línia ens digui que per què l’hem modificat i els hem 
perjudicat a ells. 
Per tant, modificar línies o crear línies noves no és una cosa fàcil, no és una cosa que 
es pugui fer per decisió política, sinó que necessita uns requisits tècnics, uns estudis 
tècnics, que per això tenim els tècnics bons que tenim en aquesta ciutat, que jo els 
demanaria que prioritzessin aquestes modificacions, que és veritat que els veïns 
demanen, o aquesta nova línia que sembla que també és una demanda, perquè va 
molt col·lapsada, aquelles que porten a joves a la universitat –o els no tan joves, 
perquè estudia gent de totes les edats–, però, per tant, sí que demanar al Govern que 
ho prioritzi, però fer-ho dins de la Taula de Mobilitat i comptant sobretot amb el suport 
tècnic de la gent de la casa, que porta molt de temps treballant aquests temes i que 
estic convençuda que el senyor Alcalà estarà amb mi que estaran encantats de seguir 
treballant amb aquests temes i prioritzar allò que la mateixa taula ha demanat. 
Pel que fa a unificar les aplicacions referents al bus urbà, de Teisa i del GiroIn perquè 
es puguin consultar i el tema de les marquesines, bé, jo crec que tot això també és un 
tema que va sortir en la Taula de Mobilitat, que és necessari. Per part de Teisa se’ns 
va dir que n’hi havia alguns que ja es podia, sembla que problemes tècnics fa que 
encara no. Bé, jo penso que posar fil a l’agulla perquè aquest tema, que sembla que 
és un problema sí que purament tècnic, que es pugui resoldre en breu, doncs no ha de 
ser difícil ni ha de tenir cap cost. I el que pot aixecar una mica més de rebuig per part 
del Govern, perquè suposo que això sí que són diners, que és la creació del carnet de 
bus de +65 gratuït, bé, ens consta que estan en negociacions amb el grup municipal 
per fer-ho efectiu. Bé, doncs podríem fer-ho extens, estic convençuda que a la totalitat 
de la resta de grups, perquè estic convençuda que després de la votació d’aquesta 
moció veuran que hi estem també d’acord. Ho ha plantejat el Partit Socialista, 
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nosaltres no tenim cap inconvenient a dir que ens sembla una bona proposta i que, per 
tant, en aquest punt també creiem que es pot avançar i molt. En resum, jo si el Partit 
Socialista m’acceptés aquestes matisacions que jo feia, nosaltres li donarem suport. 
 
Intervé la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui exposa, creiem que 
aquesta moció, com a mesura pedagògica del foment del transport públic entre els 
més petits i la gent gran, està molt bé. L’únic que ens hagués agradat que el cos de la 
moció incorporés els greuges comparatius entre les targetes de bus +65 i la +70 i que 
ens haguessin explicat que a les condicions de la targeta de bus +65 no s’hi pot 
accedir si la persona que la demana té un deute amb l’Ajuntament per qualsevol 
concepte i, per tant, una persona que estigui en risc d’exclusió social no tindrà dret a 
poder tenir aquesta targeta. Tot i que votarem a favor, creiem que no hi ha d’haver 
exclusió social per impagament de qualsevol impost a persona. 
I quant a la creació de la línia de bus universitària que interconnecti tots els 
emplaçaments on hi ha estudis universitaris, creiem que això demana un estudi per 
saber si és o no factible. I si finalment aquest estudi ens resulta favorable, a nosaltres 
ens sembla una molt bona idea la creació d’aquesta línia. 
 
Intervé el Sr. Granados, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, Girona continua sent una ciutat amb evidents problemes de mobilitat i amb 
importants conseqüències sobre el medi ambient: emissió de CO2, contaminació 
acústica... El Pla de mobilitat urbana va ser un pla de pas endavant, però no definitiu –
nosaltres ens hi varem abstenir–, conté algunes mancances que podrien tenir solució. 
Malgrat això, nosaltres treballem en dur a terme les actuacions que es recullen en el 
pla, perquè són millores, la ciutat de Girona ho necessita. 
Ja varem dir que és una aposta valenta i decidida i potencia l’ús de la bicicleta i del 
transport públic. Les dades evidencien el poc ús del transport públic ja que manifesta 
públicament que cal una millora de les connexions dels diferents barris de la ciutat 
amb transport públic, de manera que les diferents línies tinguin una autonomia pròpia, 
cal implantar el sistema de bus nocturn, cal reduir l’ús de combustibles fòssils per 
apostar per una flota de busos de models híbrids i elèctrics, cal crear noves 
promocions, bonificacions, per captar nous usuaris del transport públic i poder establir 
gratuïts i parcials, integrar el conjunt de línies del bus de Girona a tots els abonaments 
existents i fomentar la intermodalitat del tren, el bus i la bicicleta. En la línia de T-
Mobilitat, replantejar i crear noves targetes i crear més carrils bus, carrils VAO i mirar 
de simplificar la informació, etcètera. I també que les línies que, potencialment les 
línies que són privades, que acabin sent municipals. 
En aquesta moció presentada pel PSC sobre la millora del servei de bus urbà de la 
ciutat, votarem a favor, perquè les mesures que ens proposen hi estaríem d’acord. 
Però creiem que es queda a mig camí, ja que aborda de manera plena moltes altres 
mesures que considerem bàsiques i que poden millorar l’ús del transport públic. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Calvo, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, 
nosaltres estem d’acord amb qualsevol iniciativa que el que faci és incentivar el 
transport públic i, com han dit la resta de formacions, jo crec que en aquests moments 
tots estem d’acord que tot això suposarà unes millores en la mobilitat, en reduir la 
contaminació, en clarificar els horaris, en definitiva, en augmentar el benestar del 
ciutadà. 
De totes maneres, amb l’exposició de la moció, nosaltres considerem que els punts 
que s’exposen, alguns d’ells podrien ser objecte d’una interpretació en el sentit que 
són propostes, jo diria, benintencionades, però algunes d’elles una mica despistades, 
com és el cas de la targeta de més de 65 anys o altres sense una base més profunda 
quant a l’anàlisi, si realment la línia a desenvolupar més prioritàriament és la 
universitària o és una altra o el cost que això pot suposar. Per tant, nosaltres el que 
demanaríem seria que es poguessin votar per separat. 



 

44 
 

Si fos així, si acceptessin votar per separat, doncs amb relació al punt 1, expressar 
que a priori la millora de la freqüència de busos això ha de ser un fet positiu, segur que 
afavoriria el seu major ús. I al nostre entendre, qualsevol proposta en aquest sentit 
s’ha d’acompanyar i s’ha d’aprovar amb un estudi econòmic. Per tant, en aquest sentit, 
nosaltres finalment ens abstindríem en aquest punt 1. 
Amb relació al punt 2, és cert que a la passada reunió de la Taula de Mobilitat es va 
tractar aquest tema i semblava que ja estava resolt. De totes maneres, evidentment 
que estem d’acord que es compleixin les mesures tècniques que calguin. 
Amb relació al seu punt 3, també estem totalment d’acord a enviar el carnet a domicili; 
ens sembla que això és un tema més de l’ATM que no pas de l’Ajuntament i, en tot 
cas, s’hauria d’instar que l’ATM ho fes. 
Amb relació al punt 4, dir-los, doncs això, que, com molt bé ja han apuntat altres 
formacions, aquesta targeta forma part de l’acord de cartipàs i properament es 
presentarà. I dir que aquest col·lectiu ja queda totalment cobert amb la targeta que es 
presentarà d’acord amb els acords de cartipàs. 
I amb relació al cinquè, i tornant a buscar l’esperit de la moció, entenem que el que es 
vol és facilitar un flux interuniversitari, és a dir, un flux intercentre, que els universitaris 
es puguin desplaçar d’un centre a l’altre utilitzant aquesta línia. No tenim clar que sigui 
una prioritat dels universitaris anar d’un centre a l’altre, desplaçar-se entre els campus, 
com tampoc tenim clar si la proposta està prou madurada en aquest sentit, amb relació 
a temporalització, costos, nombre d’usuaris o viabilitat i, en aquest punt, ens 
abstindríem. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez, qui exposa, estic d’acord que s’ha de prioritzar, evidentment, 
ja ho hem dit a l’exposició.. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, disculpi, és que m’he oblidat d’en Joan Alcalà, que el 
tenia aquí, tinc dificultats en aquest costat. 
  
Intervé el Sr. Alcalà, regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, qui exposa, 
senyor alcalde, aquesta moció és una moció trampa i m’explico. Tot això que vostè 
exposa és qüestió de debat des de la Taula de Mobilitat i que té un fòrum de debat, és 
a dir, la Taula de Mobilitat, i aquí en aquest sentit ho apuntava la senyora Veray. Per 
cert, la Taula de Mobilitat, molt reclamada i que el seu equip, quan estava governant, 
no ho varen posar en marxa i que nosaltres sí que ho varem fer. 
Actualment, la Taula de Mobilitat està representada per grups polítics, però a més a 
més hi han altres entitats, entre ells, veïns o professionals del sector amb una mitjana 
de participació, com deia la senyora Veray també, molt alta; la de la setmana passada, 
el dilluns, eren trenta persones. Amb això vull dir que és una participació molt rica i 
d’un gran nivell. 
En la passada reunió, tal com deia, del dilluns passat, vostè no hi era, sí que hi era la 
seva portaveu i varem parlar de la majoria dels punts que avui porta al Ple a través 
d’aquesta moció. És a dir, quan la Taula de Mobilitat hi argumenta dades tècniques o 
respostes negatives, o bé que requereixen un debat més profund, en definitiva, la 
resposta que a vostè no li agrada la porta al Ple per veure, si forçant unes certes 
majories, allò que la taula ha deixat pendent per a un debat més profund es pot tirar 
endavant. 
Dit això, li contestaré punt a punt els cinc punts que vostè detalla. Referent al punt 1, 
en què demana més freqüència, o sigui, la freqüència de quinze minuts en els 
recorreguts de les línies 6, 8 i 10, li comento el següent: la Línia 6 –recordo que és de 
Vila-roja fins a Sarrià– és una línia que depèn de la Generalitat de Catalunya i, per 
tant, s’està gestionant des de l’ATM i l’empresa que fa aquest servei és Teisa. 
Inicialment tenia una freqüència de trenta minuts, però l’ATM va subvencionar el canvi 
de freqüència a quinze minuts als barris de Vila-roja i Font de la Pólvora; els barris de 
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Pont Major i Pedret tindran un servei directe cada trenta minuts intercalats en aquest 
indirecte que passa per Sarrià. 
La L8 –l’estació d’autobusos, la UdG a Montilivi– té una freqüència de trenta minuts, 
perquè durant les hores vall el bus va mig buit, en canvi, a les hores punta del matí, 
quan hi ha més demanda, la L8, es reforça amb dos autobusos més i augmenta la 
freqüència fins a quinze minuts. TMG no té constància que els autobusos de la L8 
deixin viatgers sense pujar per la seva capacitat. La L8 és l’autobús des de l’estació 
d’autobusos fins a Fornells, la qual l’ATM finança amb 88.299 euros. Aquesta línia 
passa pel barri de l’Eixample sud, pel Sector Est, sector perdó, de Girona II, aquest 
sector, però, està servit també amb la L1 pel costat est i per la L2, pel costat oest, i les 
dues tenen una freqüència de quinze minuts. Per tant, entenem que, per a la ciutat de 
Girona, augmentar la freqüència de quinze minuts de la L10 no està justificada. 
I la L11 –els recordo que fa el circuit de tots els CAP, el CAP Güell, Santa Clara, 
Montilivi, la UdG i Sant Daniel– es va crear inicialment per comunicar els CAP, 
posteriorment es va allargar fins a la universitat i més endavant s’hi va afegir el barri de 
Sant Daniel. A més, la petició del barri de Montilivi es va allargar durant unes hores a 
la part més alta de Girona per Girona. En aquests moments, la L11 es troba al límit del 
recorregut i ja no pot aguantar més la freqüència, al contrari, com que cada cop hi 
pugen més persones, s’hauria de reduir el recorregut per ser puntuals en qüestió de 
compliment d’horari. 
Aplicar les millores de la línia de transport urbà ja previstes en el Pla de mobilitat urbà 
afegint aquestes expressades a la Taula de Mobilitat –això era també una pregunta– 
durant el període, quan demanaven que la línia L5 que arribés fins al Trueta, hi havien 
dos punts negatius: la L5 no tenia temps per fer tot el recorregut, a part dels pocs 
usuaris que l’acabaven utilitzant des del barri de Sant Narcís fins al Güell, això 
augmentava el recorregut i feia que la línia aquesta fos poc atractiva. Per altra banda, 
de tornada, les persones que arribaven fins al Trueta no tenien la línia directa fins a 
Sant Narcís, sinó que tornava a passar, arribava fins a Germans Sàbat i allà es fa la 
parada tècnica per ajustar el temps, per la qual cosa no funcionava. D’aquesta 
manera, el que sí que varem fer amb la L5 és que arribés el sector de Domeny nord, i 
aquí recollia també els estudiants de l’institut. 
L’increment d’expedicions, que també comentaven, de la L11 al carrer Ullastret, per 
cert, ja els he comentat que presenta certs retards, tot i  així, com els vaig dir a la 
Taula de Mobilitat, estem estudiant la possibilitat d’anar afinant amb el tema del bus i 
anar buscant la màxima eficàcia, provocant que l’autobús sigui a demanda en 
determinades línies. 
El punt 2, unificar les aplicacions referent al tema de la informació. Avui, aquesta 
fotografia l’he fet aquest matí al carrer General Mendoza i estava funcionant; sí que és 
cert que no funciona al cent per cent, perquè ja els vaig comentar a la Taula de 
Mobilitat que ho estem incorporant. I referent als horaris, el Girona In, sí que apareix, 
però sobretot Teisa ho està implantant en el servei. 
Referent al tema del carnet 12, correspon a l’ATM. Ja saben que aquesta gestió es 
porta des de l’ATM. 
Referent al tema del bus 65, tal com ha dit el Grup d’Esquerra Republicana, ho estem 
treballant ja que és una aprovació pel tema del cartipàs, ho estem treballant; també ho 
estem treballant amb els serveis socials. 
Comentar també, per dir-li a la senyora de Ciutadans, que quan hi han deutes tributaris 
la llei no permet subvencionar. Sí que és cert que, quan trobem un cas que hi ha una 
necessitat, ho derivem a serveis socials i aquests fan un informe i en determinats 
casos, doncs, si serveis socials donen així, se’ls dóna. 
I el punt 5 referent a la línia aquesta que hauria de ser universitària, dir-li que el 
campus del Barri Vell connecta la plaça de l’Oli on té parada per Correus per anar al 
campus. És a dir, les línies més freqüentades sí que donen servei, no tots els barris 
arriben, per exemple, Montjuïc, Germans Sàbat, Fontajau, aquí s’ha de fer un 
transbord, com la gran majoria –depèn de les línies– no arriben a tot arreu, sí que s’ha 
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de fer un transbord. I unir-se amb la UdG a Montilivi també depèn de l’ATM, però ja 
existeixen també, a través d’un transbord, doncs poder arribar directament. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez, qui exposa, bàsicament jo veig que hi han molts punts en 
coincidència, fins i tot amb el seu Pla de govern, per tant, de trampes, no, senzillament 
hem posat al cim de la taula uns punts que en part estan mig resols, però altres 
intentem que es puguin debatre en les properes taules de mobilitat. 
Per tant, jo estic veient que, per exemple, vostès tenen la Línia 6 consignada, diríem, 
en el Pla de govern per fer-ho cada quinze minuts, cosa que coincideix amb nosaltres 
a la llista. Per tant, estaria. Jo crec que després, a nivell de prioritzacions, que esteu 
dient, doncs si aquests quinze minuts que es facin durant tot l’any que ve funciona i no 
hi ha una despesa excessiva, doncs es pot anar implantant amb les altres. Per tant, jo 
crec que aquí estem una mica tots d’acord, podrien haver-hi matisos i aquests petits 
detalls que si es pot arribar al Trueta o no, bàsicament estem parlant de minuts, de 
molt pocs minuts, eixamplada la línia, i per tant, jo crec que tot això es pot provar. 
Quant a la línia universitària, bé, no sé si ara aquí és el moment, però s’està 
començant a parlar de 150.000 euros per línia. Si són dues línies, serien uns 300.000, 
la nova Línia 9 o com es digués. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, entenc, per tant, que hi ha hagut petició 
de votació separada dels punts 1 i 5. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació: 
 
El punt número 1 s’aprova per onze vots a favor dels grups municipals de la CUP-
Crida per Girona, PSC, C’s i PPC, deu vots en contra del grup municipal de CiU i 
quatre abstencions del grup municipal d’ERC-MES.  
 
Els punts números 2 i 3 s’aproven per quinze vots a favor dels grups municipals 
d’ERC-MES, CUP-Crida per Girona, PSC, C’s i PPC i deu vots en contra del grup 
municipal de CiU.  
 
El punt número 4 es desestimat per onze vots a favor dels grups municipals de CUP-
Crida per Girona, PSC, C’s i PPC, catorze vots en contra del grup municipal de CIU i 
ERC-MES. 
 
El punt número 5 queda aprovat per onze vots a favor dels grups municipals de CUP-
Crida per Girona, PSC, C’s i PPC, deu vots en contra del grup municipal de CiU i 
quatre abstencions del grup municipal d’ERC-MES.  
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé la Sra. Veray, qui exposa, hem rebut moltes queixes amb relació a la 
il·luminació de la ciutat. Sembla que hi ha zones de la ciutat en què no tan sols 
aquests últims dies de fires, sinó que portem un mes en què a la nit falla molt la 
il·luminació, que hi ha places o carrers sencers que han estat a les fosques; n’hi ha 
algunes que, malgrat estan il·luminades, els fanals fan tan poca llum que és com si no 
tinguessin il·luminació i, a més, això s’agreuja en algunes zones, sobretot a l’Eixample 
sud, en la qual hi ha arbres que, en aquests moments, tapen totalment aquesta 
il·luminació. 
No és la primera vegada que el meu grup posa a sobre la taula i en el torn de precs i 
preguntes els fa el prec que ho revisin, que revisin el tema de la il·luminació i sobretot 
el tipus de fanals que posen en algun carrer, que poden ser estèticament molt macos, 
però que no fan la feina que han de fer, que és il·luminar el carrer, perquè la foscor 
dóna sensació d’inseguretat i la sensació d’inseguretat és el pitjor que podem donar 
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als ciutadans. Hi insisteixo, sensació d’inseguretat, no dic que n’hi hagi, però la 
sensació hi és i llavors la gent va amb por caminant per certes zones de la ciutat. Hi 
insisteixo, les queixes que hem rebut últimament són sobretot de l’Eixample i sobretot 
de la part sud, i també, molt concretament, del carrer Migdia, del carrer de la Creu, del 
carrer de la Rutlla. Per tant, demanaríem, si us plau, que fessin una revisió i que 
fiquéssim solució a allò que puguem. 
Un altre prec que volia fer és amb relació a les deixalles amb el tema del vidre; també 
hem rebut bastants queixes. Jo no dic que sigui culpa de l’equip de govern el que diré 
ara, però sí que hem de fer alguna cosa, doncs campanyes de conscienciació, 
d’explicació, de fer entendre als ciutadans també que el vidre, a partir de certa hora, no 
es pot anar a tirar als contenidors, perquè fa molt de soroll, estigui el contenidor buit 
perquè pica a baix de tot, estigui ple, perquè retruny, el soroll és bastant gran. I hem 
rebut queixes de zones d’habitatges que tenen ubicats contenidors de vidre a prop, 
doncs, que la molèstia que tenen o el que els suposa que un bar o el privat, tant una 
cosa com l’altra, vagi a altes hores de la nit a tirar vidre al contenidor. Per tant, penso 
que, en aquest sentit, hauríem de fer alguna campanya des d’aquí o alguna manera de 
traslladar-li a la gent que aquest hàbit l’hauria d’anar canviant i que vagi a tirar el vidre 
en hores prudents, que no molesti a ningú. 
I volia fer un altre prec, o una, això més que un prec és una pregunta, i abans en la 
meva intervenció de la moció n’he fet referència. I és que m’agradaria preguntar-li 
directament al senyor alcalde, tenint en compte que la setmana passada, per sorpresa, 
vaig llegir declaracions d’Esquerra Republicana amb relació al Cine Modern, bé, abans 
que ens torni a passar el que ens va passar la legislatura passada que, quan vaig 
presentar una moció –que, per cert, està aprovada i l’haurien de complir i no la va 
complir en el seu moment, ni veig intencions que la compleixi–, en aquell moment, el 
dia del Ple, quan varem presentar la moció, varem descobrir tota la resta de regidors 
que vostè estava en converses, en aquell moment era la CUP, i que eren els únics que 
coneixien el seu projecte de Cinema Modern. Ara veig que això ja no deu ser així, 
perquè vostès ja no n’han parlat, senyors de la CUP, però ara deu estar parlant amb 
Esquerra Republicana, perquè vaig veure que malgrat fa mesos i mesos que no 
sabem re del Cinema Modern, la senyora Roca ja ens deia què és el que no hi volia. 
Per tant, per evitar que després alguns grups no tinguem tota la informació o evitar la 
desinformació, que jo tinc la sensació que estem tenint tots els grups de l’oposició amb 
relació a aquest tema, li demanaria, per una part, que intenti complir la moció que 
varem aprovar a final de la legislatura passada, que precisament pretenia evitar el que 
ens està passant ara, que és que no sabem res d’aquest projecte. I, per l’altra, una 
pregunta molt concreta, i és si ens pot fer alguna explicació de quina és la intenció i el 
capteniment d’aquest Govern amb relació a aquest equipament tan important del Barri 
Vell, que necessita d’una vegada per totes una inversió, una millora i que decidim què 
en fem i en quin equipament de barri el transformem. 
 
Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui formula un prec. Un prec 
una mica aclaridor perquè, quan he arribat a aquest plenari una mica més tard de 
l’hora, vostè ha fet un comentari referent a la meva persona. Només dir-li per al seu 
desconeixement i perquè no el torni a tenir, el pin de Ciutadans és de color taronja i 
porta una ce, coma, essa; no porta les tres banderes que són Catalunya, Espanya i 
Europa, que ens engloben a tots, a vostè també, encara que no ho entengui. 
 
Intervé el Sr. Martín regidor del grup municipal del PSC, qui manifesta, al barri de Sant 
Daniel, a la plaça Hortènsia entre el número 13 i 14, es va iniciar una actuació que no 
s’ha acabat. Demanaríem una actuació per acabar-ho i reposar el mobiliari urbà que 
es va treure abans de fer les obres. 
La segona pregunta seria, al Grup Sant Daniel també, els garatges adjacents a la part 
boscosa n’hi ha un que havia estat de titularitat municipal i en aquests moments l’està 
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utilitzant un privat fent-ho servir de garatge. Voldríem saber si ha hagut alguna 
modificació o si hi ha algun conveni que reguli aquesta situació. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez, qui manifesta, com saben, algunes escoles i altres edificis 
públics necessiten un programa de rehabilitació i eficiència energètica per raons 
diverses. Una de les quals, per exemple, és sectoritzar la calefacció. Per posar-los un 
exemple, i serien diverses escoles, però l’Escola Annexa - Joan Puigbert mentre 
moltes aules de cara sud són massa càlides, passa el contrari a les de cara nord i això 
porta greus inconvenients per als alumnes. En aquest sentit, i tenint en compte que es 
vol implementar aquest programa de rehabilitació i eficiència energètica en el Pla de 
govern, com he vist, ens agradaria saber quina prioritat i si podrien atendre aquestes 
prioritats per a escoles, que és la sectorització, com a mínim, de les calefaccions. 
Parlant d’aquesta escola, l’Annexa - Joan Puigbert, i atès que fa molt de temps que ho 
demanen al Departament d’Ensenyament i veig que no se’n surten, no se’ls podria 
ajudar que puguin disposar d’un vàter al pati d’educació infantil? Els queda lluny de 
l’interior i a prop hi tenen una font, per tant, tenen aigua i desaigües. Ja sé que és cosa 
del Departament d’Ensenyament, però demanaríem que aquest Ajuntament pogués 
intervenir-hi per millorar-ho. 
I també parlant del departament –a veure si s’hi pot fer alguna cosa–, hi ha una 
preocupació a l’Escola del Col·legi Verd en mesures de seguretat d’unes finestres del 
pis superior de l’escola. Per tant, demanaríem que es pogués fer alguna gestió amb el 
departament per solucionar aquest problema. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Riera, qui explica, si em permet un petit incís, un 
aclariment, abans quan parlàvem de la moció que havia presentat Ciutadans, que 
parlàvem de la duplicitat de càrrecs, sí que sé que evidentment per ser conseller 
comarcal s’ha de ser regidor i poder no ha entès el que nosaltres volíem incidir, era en 
la importància que té Girona com a capital de la província i com a gran ciutat, que a 
vegades poden ser regidors d’altres municipis més petits els que poden ser consellers 
o poden estar a la diputació, en comptes de ser els de l’Ajuntament de Girona. 
Fet l’aclariment que volia fer, tinc tres precs. Un era per demanar que es reunís la 
Taula pel Canvi Climàtic ja que a l’última Junta de Govern varem veure que Girona 
s’havia adherit al Pacte d’alcaldes per l’adaptació al canvi climàtic i que creiem que 
aquesta taula fa molt de temps que no es reuneix –bé, des que s’han fet les últimes 
eleccions, encara no s’ha reunit mai– i que segurament hi ha molta feina i molts temes 
a tractar. 
Un altre prec. A la Font de la Pólvora, hi ha unes Brigades que són del mateix barri i al 
Grup Sant Daniel alguns veïns ens demanen si seria possible de copiar la fórmula i 
crear una brigada al mateix barri per cuidar l’inframanteniment i possibles arranjaments 
que hi haguessin a fer a les façanes. 
I el tercer i últim prec. Van entrar a robar al local de l’Associació de Veïns de Sant 
Daniel i ens agradaria saber si hi ha data prevista per a la reposició de material, 
perquè puguin seguir treballant i gaudir de les instal·lacions amb normalitat. 
 
Intervé la Sra. Paneque, qui explica, traslladem una petició que se’ns ha fet via xarxes 
socials sobre com accedir a la informació del Ple –ordre del dia i continguts– per tal 
que els ciutadans i ciutadanes puguin escollir si volen sol·licitar intervenir en algun 
punt. El cert és que com que a nosaltres ens arriba el dijous, crec que l’ordre del dia sí 
que es penja, però no sé si el contingut sobre el punt, per tal que els ciutadans i 
ciutadanes puguin valorar la seva participació o no. 
Volia formular un prec i una pregunta. Hi ha diferents barris de la ciutat, en especial, 
Santa Eugènia, Can Gibert, Grup Sant Daniel, zona del Güell, on hi ha certa 
problemàtica de presència d’antenes parabòliques a façana, balcons i façanes. En 
altres municipis –i crec que ja ho havíem preguntat fa uns plens enrere– on s’han fet 
programes específics per a l’eliminació d’aquestes antenes parabòliques, i voldríem 
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saber si a Girona s’ha iniciat algun treball similar i, en cas que no, doncs demanar com 
a prec que es fes.  
I finalment, a l’ascensor del Grup Sant Daniel, quan finalitza la rampa –i és un tema 
d’accessibilitat–, justament hi ha un escaló, hi ha una vorera amb un escaló, llavors en 
demanaríem l’eliminació, perquè no té massa sentit que s’hagi fet tota una obra i, a 
més, una obra amb una inversió important i que llavors al final de la rampa finalment hi 
hagi una barrera per a les persones que tenen mobilitat reduïda. 
I també aclarir si el compromís de l’equip de govern amb els veïns del Grup Sant 
Daniel havia estat de lliurar dues còpies de clau o una per família. Perquè saben 
vostès que és una decisió que ha generat cert descontentament entre els veïns de la 
zona i el compromís semblava clar que havien de ser dues per unitat familiar. 
 
Intervé el Sr. Granados qui formula un prec. L’Ajuntament de Girona pot garantir que 
tot allò que compra –ens referim a contractes de subministraments elèctrics– està 
produït i en compliment dels estàndards laborals fixats en els convenis laborals de 
l’Organització Internacional del Treball, OIT, que fonamentalment tenen l’objecte de 
promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la 
protecció social; a nosaltres ens sembla que no. L’Ajuntament ha de ser el primer a ser 
responsable, el primer a donar l’exemple, el primer que no contracti cap empresa que 
no ho sigui. Per això nosaltres, des de la CUP - Crida per Girona, proposem que 
l’Ajuntament conegui i s’adhereixi a aquesta iniciativa. Aquesta és una. 
Després, una pregunta. Pel que fa la Policia Local de Girona, ens ha arribat una 
queixa que està assetjant el jovent de Germans Sàbat, que moltes vegades es reuneix 
a la zona Josep Iglesias, que és al costat de l’Escola bressol Baldufa, i no és la Policia 
municipal de barri, sinó que és una patrulla que es veu que durant tot el mes han estat 
cada tarda o cada vespre anant a interrogar aquell jovent. Volíem preguntar per què és 
això. 
I després del prec formulat per la companya del PSC, sobre la Taula del Medi Ambient, 
també calia aprofitar la convocatòria de l’esdeveniment mundial per fer una pedagogia 
a Girona i així caldria una reunió de la taula primerament per tenir accions de caràcter 
pedagògic més enllà dels eixos que estan treballant en el marc de la taula. 
I després volia fer una pregunta sobre l’empresa de neteja Eulen, que presta els 
serveis a l’Ajuntament, si gestiona correctament, o és l’Ajuntament el que ho fa, el 
tema dels residus, sobretot els residus de les escombraries i després els residus 
especials. Si aquesta gestió, ho torno a repetir, si es porta a terme correctament. 
 
Intervé la Sra. Costa, qui exposa, a veure, jo començaré parlant de Santa Eugènia i la 
seva conflictivitat. Els veïns de Santa Eugènia es queixen de l’incivisme d’algunes 
persones que han ocupat els pisos del carrer Agudes i provoquen problemes greus de 
convivència. Hi ha més o menys uns vint pisos que la Policia Local de la nostra ciutat 
té detectats en aquesta zona, són gairebé tots propietat d’una entitat bancària. Sembla 
que tant la Policia com l’entitat bancària tenen dificultats legals per fer-los fora. Hi han 
alguns d’aquests pisos que estan ocupats per famílies amb criatures que ho 
necessiten i a qui se’ls dirigeix cap als serveis socials, però hi ha un grup de persones 
que porten molts problemes als veïns, perquè sovint hi ha baralles, hi ha hagut un pis 
incendiat, hi ha una persona morta, ocupen aparcaments d’una manera més 
descontrolada encara que les ocupacions de pisos, manipulen comptadors, filtracions, 
humitats, vandalisme. Bé, en fi, que tenim un greu problema en aquesta zona i, és clar, 
a nosaltres ens preocupa molt perquè ja fa temps que dura i els veïns estan amoïnats. 
I volíem saber, des d’aquest Ajuntament, a veure què s’hi faria per veure si ja podem 
eliminar aquest problema d’una vegada. 
Un altre tema, la neteja. A veure, ens estan arribant constantment queixes de la neteja 
viària i d’escombraries. Quant a la neteja, hi ha veïns que es queixen que no 
s’escombra mai el seu carrer i, si hi ha arbres, que tampoc es recullen les fulles. Quan 
plou, s’embossen els embornals i provoca inundacions als garatges amb la despesa 
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corresponent per als veïns. Precisament ara que és la tardor, les fulles dels arbres 
cobreixen com una catifa els carrers de la ciutat i molts d’aquests acabaran l’hivern 
sense que s’hagi fet la neteja. Això és molt perillós perquè, quan hi ha humitat, 
provoca moltes caigudes, a part dels problemes comentat abans. Aquests dies hem 
pogut veure com els veïns escombren les seves voreres, però és una responsabilitat 
de l’Ajuntament, tenir la ciutat neta, no és responsabilitat dels veïns que s’hagin de 
netejar el carrer. També hi ha carrers que la recollida d’escombraries que es fa 
actualment és insuficient i, per tant, caldria que ens fes més sovint. Quant als carrers 
on hi ha botigues, bars, restaurants, també és del tot necessari que es pensi una 
alternativa perquè no es vegi tanta brossa apilonada; si cal recollir dos o més cops al 
dia, doncs que es faci. De vegades es troben els veïns que, quan van a tirar la brossa, 
ja està tot el contenidor ple i part de les deixalles estan a fora. 
S’ha de pensar molt bé com aconseguir tenir una ciutat neta, i parlem de tots els 
carrers, de tots els barris de la nostra ciutat, però mentrestant cal prendre mesures 
urgents per tal que tots estiguin nets de fulles en aquests moments, que ara està, com 
he dit abans, cobert de les fulles dels arbres. Tenen algun pla per augmentar la neteja, 
les escombraries? Jo penso que, de cares a l’any que ve, hauríem de pensar amb un 
pressupost més alt, perquè és una queixa que és reiterada constantment, tant de la 
neteja de carrers com com s’apilona la brossa al voltant dels contenidors. 
A veure, l’autobús del carrer Puigsacalm, que hem vist aquests dies a la premsa que 
més de dos-cents veïns han signat una demanda perquè la Línia 11 arribi al seu 
carrer, on hi viuen moltes persones grans que tenen problemes de mobilitat, el carrer 
té una característica, que té una pujada molt pronunciada i, evidentment, nosaltres 
creiem que és del tot necessari que aquesta reivindicació que fan els veïns sigui 
solucionada fent-los arribar la Línia 11. 
I després, l’última, és una pregunta també, que ens hem adonat aquesta setmana que 
s’han podat els arbres del carrer Bernat Boades i volem saber amb quin motiu, si és 
que s’ha consensuat amb els veïns, perquè ens han comentat que sembla que hi ha 
un gimnàs que ha deixat de funcionar i acabarà sent garatges. No sé si seran garatges 
individuals o què, perquè han tret els arbres de quasi tota la vorera. I volia que ens 
expliquessin una mica a veure, i qui ha pagat aquesta despesa també. Si ens podeu 
donar una mica d’informació sobre aquest tema. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui manifesta, intentaré intervenir sense que el senyor Ribas m’aturi mentre 
intervinc, perquè veig que té moltes ganes de parlar. La primera, una proposta a nivell 
de xarxes socials i és que l’Ajuntament, és cert que les xarxes socials de l’Ajuntament, 
quan hi ha Ple, piulen i fan referència a tots els grups municipals, però la resta del mes 
això no passa. I, clar, era un prec de dir: els grups municipals fem feina més enllà del 
que fem al Ple, presentem propostes, com també fa l’equip de govern, i potser seria 
interessant, tal com marca el ROM parlant dels mitjans de comunicació, que 
s’incorporés també la tasca que fan els grups de l’oposició. 
El segon és una pregunta al voltant del glifosat, que es va aprovar, del glifosat, del 
producte que s’utilitza, diguéssim, per matar males herbes. Es va aprovar una moció, 
es va fer una reunió en què hi va haver, diguéssim, un debat al voltant del tema, però 
des d’aquell moment, d’aquella reunió que ja es va produir en l’anterior mandat, no 
hem tornat a saber si hi ha algun pla de desenvolupament per anar aturant 
progressivament l’ús d’aquest producte nociu per a la salut en el que és el dia a dia del 
treball amb les plantes i els arbres a la nostra ciutat. 
La següent és una pregunta al voltant dels refugiats. Aquest cap de setmana han 
arribat a l’Estat espanyol els primers dotze –dotze, quina vergonya, dotze– refugiats a 
l’Estat espanyol, dotze dels cinc mil que havien d’arribar, n’han arribat dotze. Això és 
evident que no és un problema, diguéssim, no és una responsabilitat de l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Girona, però sí que ens agradaria saber, perquè l’última 
vegada ens va dir que havia fet la gestió, que era trucar a la senyora Colau i que la 



 

51 
 

Colau no li havia tornat la resposta i que, clar, aquí ens quedàvem. Sí saber si hi havia 
hagut més informació, perquè hi ha un grup de gent que està treballant a nivell de 
ciutat tot aquest tema, des de la societat civil, i ens demanen saber informació pública 
al voltant de com està el tema dels refugiats. 
La següent pregunta era sobre la Setmana de la Moda. Varem poder comprovar en 
l’expedient de la Setmana de la Moda, que era una aposta estratègica, com es pot 
veure en l’expedient, d’aquest equip de govern, perquè feia de seguida, es creava una 
associació sobre la moda, de seguida hi feia un conveni, primer li donava sis mil euros, 
després, set mil més. I hem vist que la Setmana de la Moda va tenir deu mil euros de 
dèficit i ens agradaria saber si l’Ajuntament ha tingut, diguéssim, ha ajudat a sufragar 
aquest dèficit de l’entitat o no. I també saber si tot el que surt en el conveni conforme 
se’ls deixava els espais i tot, a nivell del Teatre Municipal, de la Mercè, si no ho 
recordo malament, d’uns quants espais, es va fer de forma gratuïta o se’ls va cobrar 
alguna taxa. 
El tema del programari lliure. Porto la moció de l’any 2013, ja sé que vostès diuen que 
compleixen totes les mocions, però hi ha la del glifosat, i ara li trec la del programari 
lliure de l’octubre de 2013. El Ple municipal va aprovar una moció amb els acords 
següents: declarar el suport de l’Ajuntament de Girona al programari lliure en l’àmbit 
de les TIC; elaborar, a través dels serveis de sistemes i tecnologies de la informació a 
l’Ajuntament de Girona, un pla municipal de migració del programari lliure amb 
l’objectiu que al final d’aquest mandat s’hagi substituït tot el programari propietari que 
sigui imprescindible a curt termini; crear un grup de treball que s’encarregui de fer un 
seguiment d’aquest pla format per tècnics municipals, representants dels grups 
municipals i altres sectors que puguin estar-hi implicats; i promoure acords i convenis 
amb administracions locals i supralocals, universitats, associacions públiques i 
privades en l’àmbit dels Països Catalans per fomentar la coordinació i la cooperació en 
matèria de programari lliure en català. Ens agradaria saber fins a quin punt aquesta 
moció aprovada l’octubre del 2013, és a dir, fa més de dos anys, en quin punt es troba. 
I l’última, en diversa propaganda i difusió feta pública per l’Ajuntament de Girona ens 
hem trobat que nomenava la ciutat d’Albi, com «la ciutat francesa d’Albi», també en 
algun cas hem vist que es parlava de «la ciutat francesa de Perpinyà». Llavors, ens 
agradaria que s’utilitzés el terme de «ciutat occitana d’Albi» i «ciutat nord-catalana de 
Perpinyà», sempre que ho creguin convenient. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, qui exposa, la primera pregunta amb relació al lloguer de 
l’Institut Cartanyà. Sabem que aquest Ple va decidir assumir aquest lloguer per 
l’institut. Llavors això es preveia, em penso, fins al 2017 i és, sí que encara queda 
temps, però si comencen a pensar en la possibilitat, perquè hi havia una possibilitat de 
continuar pagant o no, doncs si estan valorant o estan intentant veure com es pot 
assumir aquesta despesa des d’una altra banda que no sigui l’Ajuntament de Girona, 
que creiem que no és qui l’ha d’assumir com ho van dir en el seu moment. Però, en 
qualsevol cas, d’ara en endavant, doncs, si estan preveient altres possibilitats. 
Llavors, amb relació al Pla joventut, el Pla joventut de la legislatura passada acabava 
aquest 2015, és un pla que nosaltres varem considerar molt fluix, tota la Regidoria de 
Joventut el mandat passat creiem que era molt fluixa, que no va aportar massa coses 
positives i creiem, bé, esperem una mica que aquesta legislatura sigui diferent. I 
llavors voldria saber si s’ha començat a treballar amb aquest nou pla, perquè estem, si 
s’acaba el 2015, per tant, de cares al 2016, i quins mecanismes de participació s’han 
previst elaborar-lo. 
Llavors, un altre amb relació a la zona de Mas Ramada. Hi han diferents queixes que 
ens han arribat sobre temes de manteniment. Nosaltres concretament volíem fer 
èmfasi en el tema del carrer Pineda, en què ens demanen, si us plau, si es pot tallar la 
gespa i la neteja, es pot fer un manteniment d’aquesta zona, que diuen que es va fer 
en el seu moment una acció, però llavors, doncs, ha quedat molt descuidat. 



 

52 
 

Llavors, un altre és amb relació a les sancions –ho preguntava en el darrer Ple al 
regidor Alcalá– aplicades als ciclistes, l’altre dia va sortir precisament una notícia al 
diari que deia que s’havien, en un mes, posat cent deu multes d’uns dos-cents euros. 
Llavors, volia saber si s’han plantejat tornar a fer alguna campanya de sensibilització. 
En el seu moment es va fer una petita campanya de sensibilització que sí que es va 
pactar amb les entitats, amb «Mou-te en bici», però després es va passar 
immediatament a una campanya sancionadora, que aquesta no té termini i continua 
pels temps dels temps. Llavors nosaltres el que volíem demanar, si us plau, és si es 
pot limitar aquest tipus d’acció sancionadora i, en canvi, tornar a apostar per accions 
de sensibilització. 
També amb relació al que el company ha portat també, el cas dels residus. Ens ha 
arribat una queixa dels residus que durant, que les atraccions de fires o altres 
comerços que durant les fires s’instal·len a la Devesa, que durant aquest temps o 
posteriorment, doncs, llencen tot de residus, olis, al riu i deixen amb un estat 
deplorable la Devesa; encara fa pocs dies estava en aquest estat. Llavors, saber si hi 
ha un compromís o sigui, si quan es fa el contracte amb aquestes empreses, o 
comerços, o parades, doncs si s’estableix algun tipus de compromís quant a la gestió 
dels residus que han de fer. I, en aquest cas, quins mecanismes també s’utilitzen per 
fer-ho complir. I ho lligàvem amb el company, perquè hi havia el cas també d’Eulen, 
que era el mateix, una mica, diferent, però a la clàusula del contracte, diguéssim, en el 
plec de condicions, si també s’inclouen aquestes mesures. 
Finalment, un prec amb relació a l’accés a la informació. Crec, compartit amb altres 
grups de l’oposició, com a mínim, trobem contínuament barreres i traves 
burocràtiques, administratives que ens dificulten l’accés a la informació dels regidors i 
regidores, no dic que finalment no ens deixin consultar, però realment és molt cansat 
contínuament qualsevol informació a la qual ja tenim dret a accedir-hi, que se’ns 
demani que ho fem per escrit repetidament, fins i tot informació de Ple, qualsevol 
consulta fins i tot que demanem una còpia d’alguna informació, resulta que aquesta 
informació ha de passar uns certs filtres, etcètera. Doncs, si us plau, si ens poden 
facilitar l’accés a la informació. 
 
Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui formula diverses 
qüestions. Una primera, uns veïns del bloc d’Adigsa de Fontajau, el que hi ha junt a 
l’Escola Balandrau, ens han informat que des de fa temps pateixen l’incivisme d’alguns 
llogaters relatant situacions d’agressivitat, insalubritat, sorolls, consums de drogues i 
que Adigsa, per part d’alguns llogaters que Adigsa ha enquibit en aquest bloc. Ha 
informat que ho havia comunicat tant a la Policia com a l’Ajuntament i que aquest es 
va limitar a instal·lar una petita senyalització advertint sobre l’incivisme, que va ser 
ràpidament arrencada per aquests veïns incívics. Voldríem saber si des de 
l’Ajuntament s’està seguint aquest cas de conflictivitat, si està previst fer alguna 
actuació per millorar aquesta situació, així com si està previst instar Adigsa o reunir-
s’hi perquè estudiï la possibilitat de reallotjar aquests veïns més conflictius i, en tot cas, 
no ho sé, repartir-los una mica, que era una mica la demanda que se’ns feia perquè 
realment es veu que és un bloc força problemàtic, ens van comunicar. 
Uns altres veïns, en aquest cas, del carrer Josepa Arnall, a la zona dels Químics, ens 
han explicat que tenen una zona verda al costat, al costat dels seus blocs, que són uns 
blocs que ja es van acabar i que ells en són propietaris, aquestes comunitats de veïns 
tenen, com deia, adjacent una zona que és una zona verda, però forma part del Pla 
parcial torre Rafaela I, si no m’equivoco, que no s’ha desenvolupat i que no s’ha 
entregat, no s’ha fet l’entrega de l’obra a l’Ajuntament. Malgrat això, la zona verda 
s’havia fet i compta amb les instal·lacions necessàries per ser utilitzada, de fet, s’hi pot 
accedir, va estar en bones condicions, es veu, al principi. Entenem que la 
responsabilitat inicial va córrer a càrrec del propietari, però que se n’ha desentès i que 
aquella zona, com que no ha estat entregada a l’Ajuntament, l’Ajuntament no en fa cap 
manteniment, el propietari tampoc. I el que pregunten els veïns i us ho fem arribar des 
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del nostre grup és si l’Ajuntament, u, o pot instar el propietari que faci l’actuació 
corresponent de manteniment perquè aquella és una zona que hi van molts gossos, 
que els veïns que hi han allà, que són bàsicament famílies amb nens, no poden 
utilitzar, que s’ha anat degradant, està bruta, inaccessible, per tant, per una banda, 
que ho faci el propietari o que, en altre terme, pugui fer-ho l’Ajuntament de forma 
subsidiària i passar els costos al propietari per tal que el barri pugui beneficiar-se 
d’aquesta zona que ja estava feta. 
Un altre tema és que durant la primavera passada es va aprovar el pla especial dels 
locals de cànnabis a la ciutat, va estar durant trenta dies en període d’exposició 
pública i abans que ho aprovi la Generalitat de forma definitiva, entenem que s’ha 
d’aprovar de forma provisional per aquest consistori. Voldríem saber en quina situació 
es troba aquest procés i si hi ha hagut algun contratemps que ho posposi. 
Un altre tema és que voldríem preguntar per la direcció de la Fira, sabem que es va fer 
en el seu moment un concurs públic per cobrir aquesta plaça i que la persona que es 
va seleccionar, doncs, no va superar el període de proves. Però voldríem saber per 
què no s’ha utilitzat un procediment que és habitual, que és recórrer a la llista de 
candidats que, per ordre de puntuació, van formar part d’aquest procés selectiu i, per 
contra, s’ha optat per un procés molt més discrecional. 
Un altre tema que ens ha arribat amb relació a aquestes últimes fires de Sant Narcís 
és que se’ns ha informat i no sabem si és un tema puntual o realment és així, que en 
el punt d’atenció sanitària que hi havia en l’espai de les barraques de fires no es va 
donar atenció a una persona que tenia una ferida per una baralla, una ferida per una 
ampolla en una baralla. Una tercera persona va rebre, per dir-ho així, i va anar en 
aquell punt d’atenció sanitària i se li va dir que allà només atenien casos d’intoxicació 
alcohòlica i que havia d’anar a un centre d’urgències. Ens ha sobtat perquè, ja que hi 
ha un espai d’atenció sanitària en aquell recinte, doncs el lògic seria pensar que dóna 
cobertura a qualsevol tipus de situació que es pugui produir. 
Una altra qüestió és que en un dels debats del Ple anterior es va parlar del Portal de 
transparència i personalment, a través de Twitter, vaig fer referència a un enllaç que 
estava trencat amb relació a la retribució anual dels membres del consistori, és a dir, 
des del Portal de la transferència et remetia al Portal de dades obertes. Aquest enllaç 
estava trencat i no funcionava i se’ns va dir que ja s’arreglaria i que s’actualitzaria. Avui 
s’ha arreglat, l’enllaç a partir d’avui torna a funcionar, per tant, quan cliques, pots 
accedir a la retribució anual dels membres del consistori, però, en canvi, no s’ha 
actualitzat i encara fa referència a les dades de 2006 en endavant i no agafa el període 
actual. Si es té previst actualitzar aquestes dades per donar compliment al que marca 
la llei. 
I, per últim, hi ha un tema que vaig preguntar a la Comissió Informativa i a risc de 
tornar a obrir un debat que no voldria que fos, en aquest cas, entenc que serà molt 
més acotat, tenim previst un ple extraordinari per parlar de Sant Narcís i a mi, 
sincerament, no em va quedar clar a la Comissió Informativa –ja sé que ho podria 
haver tornat a preguntar, però, degut al debat que es va obrir en aquell moment, vaig 
preferir no fer-ho– i, en aquest cas, com que entenc que només hi haurà resposta per 
part del Govern se’m podrà aclarir de forma més nítida. Estan previstos dos punts que 
són d’urbanisme, un és donar compte del Pla especial del barri de Sant Narcís i l’altre, 
informar de l’estat de la reposició de la llosa per part d’Adif. Per tant, voldria saber 
exactament si hi haurà Comissió Informativa, si no n’hi haurà, i exactament què és el 
que es portarà a debat en aquest Ple extraordinari per tal que, com a mínim, des de 
l’àmbit d’urbanisme del nostre grup, puguem analitzar bé aquests temes i tenir un 
posicionament, que és el que s’espera de nosaltres. 
 
Intervé el Sr. Albertí, qui formula un prec i tres preguntes. L’any 2009, aquest consistori 
va acordar donar a una plaça de la ciutat en nom d’un il·lustre ciutadà i exregidor, en 
Tià Salellas, malauradament desaparegut l’any anterior. Aquesta, com ja saben, 
situada entre Mas Ramada i Vila-roja, actualment no fa gaire goig per dir-ho d’una 
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manera elegant, i creiem que per la importància del personatge, per la ciutat i pel barri 
es mereixia una mica més d’arranjament, senzillament que es dignifiqués. Preguem, 
per tant, que s’estudiï per part dels tècnics la possibilitat d’alguna mesura que vagi en 
aquest sentit. 
La primera pregunta és respecte a les pistes de petanca de Santa Eugènia. Ja ho sé, 
sóc una mica pesat, el mes de setembre ja feia la mateixa pregunta i la senyora 
2Madrenas me contestava que es faria una remodelació a fi que no tornés a succeir el 
que ha succeït ara: tornen a ser tres meravelloses piscines. I, per tant, voldria 
preguntar amb quin termini i quines actuacions es pensen fer per tal que es pugui 
utilitzar de forma correcta aquesta instal·lació. 
Una segona pregunta. Cada any per fires es feia una campanya que es titulava «Els 
menors, ni una gota», aquesta campanya la portaven a terme agents cívics que 
repartien flyers i visitaven botigues, bars i altres establiments i servia per conscienciar i 
recordar la prohibició de vendre alcohol als menors. Sembla que aquest any no s’ha 
dut a terme i, per tant, nosaltres creiem que qualsevol campanya adreçada a 
minimitzar els efectes de l’alcohol entre el jovent és positiva. Per tant, la pregunta és: 
realment no s’ha fet? I si no s’ha fet, quin és el motiu pel qual no s’ha fet? 
I finalment volia preguntar com és que s’ha reduït l’horari de presència d’alguns agents 
cívics en els barris. Abans aquests estaven fins a les vuit del vespre i ara sembla que a 
les sis de la tarda ja marxem del barri. Els barris, una de les figures que més valoren 
és la presència dels agents cívics i, per tant, ens agradaria o volíem preguntar-li si 
pensen tornar a actualitzar l’horari d’aquests agents al barri fins a les vuit, com es feia 
anteriorment. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Calvo, qui exposa, aquest Ple va aprovar la confecció d’un 
mapa sobre la distribució de la pobresa, la distribució sociodemogràfica de la pobresa i 
de la desigualtat a la ciutat de Girona i a la darrera Comissió Informativa de serveis a 
les persones varem preguntar per l’estat aquesta eina; el regidor ens va contestar que 
de manera immediata no estava planificat res i ens va remetre al Pla de govern de la 
ciutat indicant que no hi ha res pensat ni planificat a curt termini. Veient que això ja era 
una demanda que venia ja de l’anterior mandat i també valorant la necessitat de 
desenvolupar un mapa d’aquestes característiques per poder desenvolupar, 
conseqüentment, polítiques d’ocupació, d’habitatge, de serveis socials, li demanaríem 
si ens podria justificar el perquè d’aquesta demora tan llarga, pensant que ve ja d’un 
anterior mandat. 
Un segon punt i és amb relació a Sant Daniel, i falta que arribi al Ple el Pla de millora 
d’accés a la vall –que, per cert, aprofitem per demanar-los com es troba l’expedient–, 
voldríem fer-los notar l’estat lamentable del manteniment en general de totes les zones 
enjardinades, de l’enllumenat públic, l’existència d’abocaments de restes forestals a la 
llera amb el risc d’inundació que això suposa, la distància que hi ha entre les 
papereres, la manca de manteniment de les instal·lacions esportives i de l’espai de 
lleure infantil. A part d’això, també demanem la restitució urgent de la barana que 
estava ubicada al carrer Disseminat de Sant Daniel i que va ser serrada pels bombers 
el dia de l’incendi i que recentment ha protagonitzat també un incident amb un vehicle 
que ha estat a punt de caure-hi. 
I finalment també, ahir mateix, a la Vall de Sant Daniel, demanar que s’ha detectat que 
hi ha un particular que ha posat una tanca, una porta al camí que va a la Font del 
Bisbe i que impedeix que els veïns que vénen de la zona de la Torrassa puguin 
accedir a la Font del Bisbe pel camí tradicional. 
Finalment, una última pregunta relacionada amb la Rambla i és que diversos agents 
de la Rambla s’han adreçat a nosaltres per expressar-nos una preocupació i és que 
han detectat una disminució del nombre d’activitats municipals que es realitzen a la 
Rambla. Llavors, davant del nostre desconeixement, demanem si aquesta afirmació és 
correcta o no i ho posem en coneixement com a transmissors d’aquesta demanda. 
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Intervé la Sra. Roca, qui formula tres preguntes. La primera, les conclusions del 
projecte Enter.hub es va presentar ara fa uns mesos i ens agradaria saber si 
l’Ajuntament ja està portant a la pràctica algunes de les conclusions que s’hi 
apuntaven. 
La segona pregunta és saber en quin estat es troba l’expedient de reconstrucció del 
Pont del Dimoni de Santa Eugènia. 
I la tercera i última és que sabem per la premsa que l’estudi acústic, que és un estudi 
que és fruit dels pressupostos participats, per determinar el soroll nocturn de la zona 
de la Devesa conclou que, en alguns llocs, la cantonada entre Cerverí i Figuerola i el 
carrer Miquel Blay, sobretot, en aquests llocs, se supera el límit establert de qualitat 
acústica. L’estudi, a més a més, fa una sèrie de propostes per pal·liar aquest problema 
que pateixen els veïns i volíem saber si aquestes propostes ja estan essent estudiades 
per l’equip de govern i quan i quines mesures començaran a implementar. 
 
El Sr. alcalde disposa la resposta a les precs i preguntes formulats: 
 
En primer lloc, la senyora Veray parlava de les queixes a la il·luminació en alguns 
punts. La senyora Madrenas li respondrà.  
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui exposa, a vegades, com a resultat dels requeriments 
mediambientals, les noves llums que es col·loquen en determinats sectors produeixen 
una sensació de menys lluminositat, però, de fet, el que estem fent és complir amb la 
normativa. De totes formes, mirarem exactament, m’asseguraré que es compleixi la 
normativa i que no produïm més contaminació lumínica de la procedent o de la 
pertinent i, a partir d’aquí, mirarem de millorar-ho. 
 
Intervé el Sr. alcalde qui exposa, sobre el tema de les deixalles de vidre i el soroll que 
fan a certa hora, el senyor Carles Ribas respondrà.  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, qui exposa, és molt difícil realment aconseguir que 
tothom vagi a tirar les deixalles a una mateixa hora, de totes maneres, aquí sí que em 
va comentar, per exemple, la CUP, la senyora Laia Pèlach em va comentar en el seu 
dia que inclús molts contenidors indicaven unes zones determinades per deixar les 
bosses i que potser caldria estudiar de buscar un horari millor i intentar compatibilitzar 
totes aquestes qüestions. Estem treballant per analitzar aquest fet a veure com ho 
podem millorar. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, sobre el tema del Modern, a veure, 
vostès en el mandat passat van tenir oportunitat de visitar-lo, en el mandat passat no 
hi havia el Grup d’Esquerra Republicana, a Esquerra Republicana se li va oferir la 
possibilitat que van tenir la resta de grups municipals per conèixer el Modern, crec 
també que fins i tot el Grup de la CUP va visitar-ho, perquè els regidors també són 
nous; no hi ha cap altra novetat que no sigui aquesta. I és veritat que tenim converses 
amb aquells grups que ens sembla que poden ser més propers a trobar un acord. 
Estem enmig de converses, veurem en quin punt tenim acord, que jo crec que l’hi 
podem tenir. Vull aclarir una cosa, aquest és un projecte que ens hem compromès a 
consensuar-lo al màxim i, per tant, quan tinguem un gruix de projecte que sabem que 
pot tirar endavant, l’explicarem i el tirarem endavant, i el compartirem. I crec que estem 
avançant, crec que estem avançant molt. 
Al senyor Castel li recullo el prec aclaridor, només amb una petita matisació, i és que 
el pin que vostès porten és l’avatar que fan servir sovint per a la seva comunicació 
institucional, per tant, és normal que hi hagi la confusió de logotips. 
El senyor Manuel Martín parlava del Grup Sant Daniel, carrer Hortènsia, concretament, 
el mobiliari urbà que caldria tornar a reposar.  
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Fa ús de la paraula el Sr. Alcalà, qui exposa, sí, s’està reposat des del dia 26 d’octubre 
a les 16.47. Se’m va comunicar que ja estava reposat per part de la presidenta de 
l’associació de veïns. Ho sé tan exacte perquè tinc un Whatsapp compartit amb tots 
els presidents de l’associació de veïns i tinc la foto a la vostra disposició, si la voleu 
veure. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació als garatges adjacents a la part boscosa 
del Grup Sant Daniel, que semblaria que diu que hi ha un pàrquing de titularitat 
municipal, però que el faria servir un particular. Amb relació a la qüestió que 
comentava, que semblaria que hi ha un garatge adjacent. En tot cas, no en tenim 
constància, hi anirem, recollirem el suggeriment, mirarem què ha passat, si és com 
vostè explica. 
El senyor Rodríguez parlava del programa de rehabilitació, eficiència energètica de 
centres educatius, a veure si estava previst algun tipus de priorització en la 
sectorització de calefaccions, etcètera. El senyor Ribas li respondrà. 
 
Fa ús de la paraula el Sr.  Ribas, qui exposa, sí, fa referència a tota la Taula del Canvi 
Climàtic, la Taula Mediambiental, evidentment tot això juga un paper, que es va fer un 
programa que va aprovar l’anterior legislatura que afecta el tema d’emissions, el CO2 i 
entre elles hi ha tot un programa d’eficiència energètica no només per a escoles, sinó 
per a tots els equipaments municipals que hi estem treballant i esperem que en breu 
se’ls pugui comentar a tots els grups i així mateix dur a terme aquelles actuacions que 
valgui la pena d’inici poder anar provant com va funcionant el tema de l’impacte. I 
evidentment mirarem aquest tema puntual per veure si el podem arranjar dels primers. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació a la petició que fa del lavabo en el pati 
de l’Annexa per als d’educació infantil, dir-li que tenim em penso que és el dia 23 una 
reunió de la Comissió Mixta, que tenim periòdicament amb Generalitat, traslladarem la 
proposta i veurem si hi ha possibilitats que ho atenguin. 
Sobre el Col·legi Verd i les finestres, farem el mateix i mirarem de donar-hi solució, si 
és que és el cas. 
La senyora Elisabeth Riera, només un altre aclariment sobre el concepte d’important, 
nosaltres volem que sigui molt important que evidentment els anteriors alcaldes alguns 
havien arribat a ser candidats a la presidència de la Generalitat sent alcaldes, fixi’s si 
és important Girona. Per tant, en aquest sentit, crec que va deixar un bon exemple a 
seguir. 
Demana una reunió per la Taula del Canvi Climàtic, senyor Carles Ribas, crec que 
coincideix també amb una petició que ha fet també el Grup de la CUP. El senyor Ribas 
li respondrà.  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, qui exposa, parlaven de dues taules diferents, 
parlaven del canvi climàtic i la taula mediambiental, suposo que es devien referir a la 
mateixa. Evidentment, es convocarà, saben que varem fer la jornada a Brussel·les, 
evidentment això comporta uns canvis fins i tot de la filosofia que imperarà 
properament a París quan hi hagi la reunió del tema del canvi climàtic i es convocarà, 
perquè haurem de tractar amb profunditat no només el pla que es va aprovar en el seu 
moment i tan ambiciós com era i les capacitats econòmiques que hi han per poder 
tirar-lo endavant, i potser fer una reflexió de fer un executiu molt més directe, molt més 
pràctic, lligat amb el que dèiem abans, amb les escoles, amb l’eficiència energètica, 
però evidentment seran convocats en breu. Ara estem recollint i recopilant tota la 
informació que ens ve de Brussel·les, sobretot pel tema d’ajudes econòmiques al 
respecte i en breu seran convocats, abans de final d’any han d’estar convocats per tot 
aquest tema. 
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Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, sobre la qüestió de la Font de la Pólvora, que hi ha 
unes brigades que efectivament funcionen correctament. Demanava, com que 
funcionen tan bé, el Grup Sant Daniel demanava el mateix exemple. El senyor Berloso 
respondrà.  
 
Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, aquestes brigades no són fixes, no són 
específicament de gent del barri, sí que hi pot haver gent del barri perquè responen a 
brigades de treballs d’aquests de TBC, els treballs en benefici de la comunitat, de gent 
que té deutes i que ho demana. A més a més, sí que també és cert que hi ha hagut 
ara últimament un treball per banda d’un pla ocupacional especial, de persones 
especials, que es gestionava directament des de centres socials i que també ha 
treballat molt a la riera i tal, vull dir que és comunitari, no és únicament i exclusivament 
de Font de la Pólvora, allà on semblava que les coses, vull dir que el seu treball fóra 
més necessari. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, comuniquen també que van entrar a robar 
l’Associació de Veïns de Sant Daniel, a veure si hi ha previst que hi hagi una reposició 
del que van robar. El Sr. Berloso li respondrà.  
 
Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, tot el que les obre ja es va executar i es va arreglar, 
anticipant-nos a l’assegurança. La resta, evidentment, s’ha fet la denúncia a 
l’assegurança, que en aquest moment no li puc contestar, ja miraré exactament en 
quina situació està per la qüestió del contingut. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, senyora Paneque, vostè diu que hi ha 
dificultats per accedir a l’ordre del dia del Ple. Ja ens ho mirarem, a la senyora Planas 
ja li diré que s’ho miri, perquè m’estranya. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Paneque, qui exposa, dificultats, no. Els temps. I no parlava 
de grups municipals, sinó de la gent. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, el que passa que l’ordre del dia surt quan toca i quan 
és preceptiu que toqui, que surti l’ordre del dia. I el ROM també preveu el que són els 
mecanismes d’intervenció de la gent de la manera que està previst. Ens ho mirarem, si 
hem de ser més proactius, ho farem. 
 
Intervé la Sra. Paneque, qui exposa, que l’ordre del dia ja els hi arriba com a regidors, 
crec que l’ordre del dia sí que el pengen, el que troba a faltar la gent és el contingut 
dels punts. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, farem una cosa i si de cas la regidora es mirarà això, 
es mirarà si, en aquest sentit, podem ser un pèl més proactius i enviar notificacions 
push a través dels sistemes que tenim de notificació i a les xarxes socials amb els 
enllaços que calguin, perquè òbviament, si ho podem fer, tenim voluntat de fer-ho. 
En el tema de les antenes parabòliques, la senyora Madrenas contestarà. 
 
Intervé la Sra. Marta Madrenas, qui exposa, de moment és un tema que no 
contemplàvem com una prioritat, més endavant, a veure si podem estudiar-ho més a 
fons. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, sobre l’ascensor del Grup Sant Daniel, 
que diu que quan acaba una rampa hi ha una vorera amb un graó. I el tema de les 
claus, senyor Berloso.  
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Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, amb una brigada ocupacional s’arreglarà. Referent a 
allò de l’esgraó, sí, és que és una actuació a part. Això de les claus és un tema que 
hem d’acabar de mirar exactament a l’acta què posava. 
Allò de l’esgraó és una actuació a part dels pressupostos participats de l’ascensor, o 
sigui, és una actuació a part i, per tant, ja n’hem pres nota, però no té res a veure amb 
l’acabament de l’ascensor. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, el senyor Granados demanava, si no ho he apuntat 
malament, que garantíssim que tot allò que comprem està complint els estàndards, no 
he entès si de seguretat o de les recomanacions que feia l’OIT i de si les empreses a 
les quals compràvem equipament –posava l’exemple de l’electricitat, però entenc que 
deu ser més ampli– eren en aquest marc. Bé, jo n’estic convençut, en tot cas, la 
regidora responsable de l’àrea de contractació li podrà dir que tot allò que comprem es 
fa amb els estàndards que exigeix la legislació vigent. Però si hi ha alguna altra 
ampliació d’aquesta legislació o algun compromís, podem mirar-ho. 
  
Intervé la Sra. Planas, qui exposa, els tècnics estan al dia de la legislació, que es 
compleixi tot. De totes maneres, ho traslladaré a contractació per si hi hagués alguna 
cosa, però ens ho mirarem. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, li agrairia si vostè, com que també ha fet 
esment d’un tema important com és el tema dels drets laborals i la protecció social, si 
vostè té coneixement d’una empresa determinada que incompleixi aquests preceptes i 
que sigui un proveïdor de l’Ajuntament, ens agradaria saber-ho. I, per tant, li agrairia 
aquesta informació. 
Sobre el tema de la Policia Local de Girona, que diu que assetja el jovent de... La 
Policia Local de Girona no assetja, d’entrada. Però, en tot cas, el regidor de seguretat 
li podrà donar més informació. 
 
Intervé el Sr. Alcalà, qui manifesta, efectivament, no assetgen el jovent, es tracta que 
estan atenent demandes de queixes sobre aquest grup de persones, gent molt jove, a 
la qual jo també personalment m’hi he adreçat i els hi he dit com deixaven la plaça 
aquella, plena de brutícia i vostè ho ha pogut comprovar, si està per allà, ho pot 
comprovar, que està al costat d’un centre escolar. Allà es consumeixen begudes i 
després deixen les begudes per allà, les cerveses de litre, cubates, etcètera. Fan 
soroll, no deixen dormir les persones que han d’anar a treballar l’endemà, etcètera. I 
quan plou i fa mal temps, van a l’església i fan el mateix, però allà també destrossen el 
que és la porta de l’església, fan pintades, etcètera. Jo personalment m’he adreçat a 
ells i els ho he dit, i la Policia actua d’una manera diferent de mi, que allà aixequen 
acta i sancionen, és l’única diferència, però no hi ha assetjament, sinó que estan 
atenent les queixes. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació a l’empresa de neteja Eulen 
i al tema dels residus, en aquest cas, no és un tema de contractació, sinó que és un 
tema de gestió dels residus, saber si això ho fa l’empresa, si ho fa l’Ajuntament i si ho 
fes l’empresa, si ho fa correctament. El senyor Carles Ribas li respondrà.  
 
Intervé el Sr. Ribas, qui manifesta, ens ho mirarem, recollim aquesta petició, entenem 
que ho ha de fer l’empresa, perquè és la que gestiona pròpiament els seus residus i 
demanarem el pla d’execució dels mateixos i els el farem arribar. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, la senyora Costa preguntava per una, en aquest cas 
ara no és a Germans Sàbat, sinó que era a Santa Eugènia, la conflictivitat d’un grup 
d’okupes –amb un determinat perfil d’okupes–, perdó, en el carrer Agudes, que són 
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pisos, sembla, d’una entitat bancària i que genera problemes. La senyora Madrenas li 
contestarà.  
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui exposa, precisament varem mantenir una reunió i també 
amb la Policia i amb tots els veïns afectats i amb l’associació de veïns per parlar 
precisament d’aquest tema. Justament és un tema peculiar, perquè tot i ser d’una 
entitat bancària, en aquest cas, sí que amb tots aquells ocupants que aquesta entitat 
bancària comprova que són famílies que tenen dificultats importants econòmiques els 
fa i acorda directament uns lloguers socials; vull dir, en aquest cas, estarien actuant 
correctament ells. 
És cert que hi ha prop de set o vuit habitatges amb ocupants conflictius, que són 
aquests contra els que hem de treballar. Amb la Policia ja es va iniciar un protocol 
d’actuació –estem parlant de fa un mes–, són procediments lents, cal primer les 
identificacions per després intentar fer altre tipus de mesures. Estem treballant i 
esperem tenir el mateix èxit que varem tenir ara fa poc quan es va tardar uns cinc 
mesos, però el mateix que hi havia als edificis del costat de l’Ateneu Eugenienc, doncs 
estem fent exactament el mateix protocol i esperem que obtinguem els mateixos èxits. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, demanava també per les qüestions de neteja, 
d’escombraries, de zones en què potser hi ha restaurants que omplen contenidors, el 
Sr. Ribas li contestarà. 
  
Intervé el Sr. Ribas, qui explica, quan el senyor Salellas deia que jo intervenia o 
parlava, és clar, ha parlat de tota la ciutat, no m’ha concretat cap carrer, ni m’ha dit 
absolutament res. Jo el que els demanaria és que entressin a la plana web de Girona 
+ Neta, on allà s’especifica, fins i tot ara hem penjat el moment en què van a aixecar 
cada un dels contenidors i retiren i buiden cada un dels contenidors. Estem fent un 
seguiment diari de l’acompliment per part de l’empresa de les obligacions que va 
assumir i, evidentment, quan hi hagi, a nosaltres se’ns dispara una alarma quan no 
s’ha aixecat aquell contenidor i el motiu, i demanem a l’empresa que ens indiqui el 
motiu perquè no s’ha aixecat i perquè no s’ha buidat. I, efectivament, hi han 
determinades zones que es pot acumular puntualment i quan s’acumula, doncs, a 
través del Whatsapp que tenim amb les entitats que ens van avisant fem, allò, 
actuacions de resoldre aquesta problemàtica. Però també ens fem la pregunta del 
motiu i, a vegades, és perquè han obert noves activitats al voltant i això ens obligarà a 
reforçar aquest servei. 
Quant a les fulles, sí que és cert que hi ha, em sembla que ha fet servir ara una, ha 
comentat que hi havia com una mena de manta a la ciutat de Girona. És cert, però no 
és que es mantingui durant tot l’hivern, cada dia passa l’agent a recollir, el que passa 
que dels arbres van caient fulles. I, evidentment, quan ha passat, ha netejat, torna a 
caure i això jo ho he vist en primera persona, és a dir, he estat en un moment de 
recollida, perquè, com vostè dubtava de si realment es complia, jo vaig anar a fer la 
visita in situ i el treball in situ; i al cap d’unes hores determinades tornava a haver-hi 
fulles. Evidentment, reforcem tot el que podem, netegem els embornals que podem i, 
encantat de la vida, la proposta que ha fet, si algun dia podem ampliar el pressupost 
en neteja, seré el primer potser a donar-li suport en aquest aspecte, perquè 
evidentment la ciutat és complexa i hi han moltes necessitats a actuar. Però el que sí 
que demanaria és una major concreció a l’hora de definir els carrers, perquè crec que 
també és una mica injust dir que tota la ciutat està bruta, que tots els contenidors no 
funcionen..., clar, aquestes afirmacions genèriques fan un flac favor a la feina que està 
fent molta gent que està treballant allà. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, demanava també per l’autobús de carrer Puigsacalm 
i el fet que alguns veïns demanen que la Línia 11 arribi al seu carrer. El senyor Alcalà 
respondrà.  
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Intervé el Sr. Alcalà, qui exposa, de fet, he contestat a l’exposició que feia abans, es 
tracta d’un grup, efectivament han portat dues-centes firmes, però li he donat els 
arguments sobre arribar a tot arreu amb la línia de l’autobús. Vàrem fer el Girona per 
Girona i més endavant, sempre que hi hagi l’opció de poder fer-lo a la demanda, que 
vol dir que puguem estirar una mica més les línies, ho farem arribar, però ara per ara 
és complicat. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, demanava també saber les raons per 
les quals s’han podat els arbres del carrer Bernat Boades i si això estava consensuat 
amb els veïns. El Sr. Ribas contestarà.  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, qui manifesta, efectivament, s’ha tallat els arbres arrel 
d’una petició d’una activitat. És el protocol que està seguint aquest Ajuntament des de 
fa molts i molts anys: quan una activitat obra i hi han uns arbres davant, doncs la 
persona que vol obrir l’activitat i li molesten aquests arbres, els paga. I aquest diner va 
destinat a fer una nova plantació d’arbres en un altre espai de la ciutat de Girona. El 
que es va fer és tallar els arbres, quan aquest senyor els va pagar, i es plantarà, amb 
aquests diners, uns nous arbres en un altre espai de Girona. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, la proposta que fa el senyor Salellas d’estendre a 
les xarxes socials corporatives la tasca dels grups de l’oposició em sembla bé, sempre 
que mantinguem el que em sembla que es manté correctament, que és el to de 
neutralitat en les intervencions i propostes de tots els grups, inclosos els de l’equip de 
govern. Si els sembla, ja dono per emplaçat l’equip de les xarxes socials, que segur 
que està seguint, com no podria ser d’altra manera, aquest Ple, perquè es posi en 
contacte amb els grups i pugui fer aquella notificació, òbviament, i estic d’acord, a més 
a més, que és una bona proposta. 
Sobre el tema del glifosat, ara vostè parla d’una cosa que és d’una moció. Només vull 
fer –abans també s’ha parlat d’una moció– un aclariment: recordin bé les mocions, les 
mocions no tenen força executiva, són compromisos polítics, perquè òbviament pot 
haver-hi una moció que rectifiqui el que la Taula de Mobilitat considera que és la línia, 
o els enginyers de mobilitat, la línia determinada o que proposi coses que són o 
manifestament impossibles, o contràries a llei, o el que sigui. Ara, és evident que és un 
compromís polític, això ningú no ho dubta, però alerta perquè a vegades proposen el 
cas de, ja veurem després el tema del programari lliure, coses que es poden fer a 
mitges, per no vol dir que s’incompleixi la moció, sinó simplement es recull aquell 
suggeriment perquè després se n’obtingui el resultat en funció del compromís polític. 
El senyor Ribas li respondrà. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui manifesta, efectivament, és un compromís polític però jo vaig 
recollir el testimoni que, a més, en varem parlar amb posterioritat. Només hi ha em 
sembla que actualment és França que prohibeix l’ús d’aquest producte, de totes 
maneres, estem buscant alternatives per intentar, tot i que aquí no està prohibit, 
intentar millorar la tipologia de producte que utilitzem, i estem treballant amb això. I, a 
més, el convido si vol també a parlar-ne i a veure si localitzem algun tipus de producte 
que pugui resoldre aquesta realitat. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, sobre el tema dels refugiats, no em vaig 
limitar només a dir que efectivament hi havia hagut aquest contacte amb el que era la 
ciutat que semblava que liderava una mica el moviment municipal de base per fer-ho, 
sinó que vaig parlar amb el representant del Govern espanyol a Girona –el subdelegat 
del Govern– per dir-li que nosaltres teníem interès i volíem saber amb quins recursos 
podíem comptar, econòmicament parlant, que vinguessin de la Unió Europea que 
gestioni l’Estat espanyol per poder atendre els refugiats que estem amb voluntat i amb 
disposició d’acollir. No tenim resposta d’això, no en tenim encara, però això està 
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plantejat i estem tots els equips tècnics a punt per quan se’ns demani i, evidentment, 
estem en contacte. Varem participar també en les trobades amb l’Associació Catalana 
de Municipis que va participar en la trobada amb el Govern català per coordinar-nos i 
estem els ajuntaments en aquesta situació, a l’espera, preparats, a l’espera i en el 
moment que el Govern de Catalunya o qui sigui ens digui que han de tenir la resposta 
de l’Ajuntament, nosaltres estem preparats. 
Sobre la Setmana de la Moda, la senyora Madrenas li contestarà. 
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui manifesta, efectivament, les quantitats exactes ara no 
recordo amb què van consistir, disculpin, les ajudes. El que sí que és cert és que ens 
varem sentir quasi com coorganitzadors, juntament amb l’associació, Agimod, que 
reuneix tot un grup molt important i que fins ara no havien pogut estar junts i aglutinats 
per treballar conjuntament tot el sector industrial tèxtil del nostre territori, per primera 
vegada va poder ser, es van fer contactes interessantíssims. És cert que varem ajudar 
tant com varem poder perquè crèiem que és una eina de promoció econòmica molt 
important, però no li sé concretar, però, si cal, ens mirem conjuntament a l’expedient i li 
puc explicar exactament com ho varem fer, però sí que varem intentar ajudar en tot el 
que varem poder. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, en aquest sentit recordo també que una de les 
motivacions que ens van dur a donar suport a aquesta activitat és que varem veure 
que al darrere hi havia també tota una projecció, tota una potencialitat laboral, 
bàsicament per al sector femení, gent que es dedica a un ofici o recupera un ofici i 
unes habilitats amb una indústria que va desaparèixer en el seu gruix principal de casa 
nostra, però que pot retornar amb estàndards de qualitat. I que aquí hi ha un petit 
espai d’activitat econòmica que pot «emplear» gent que potser no té cap altra 
alternativa. 
Sobre el tema del programari lliure, nosaltres ja tenim aplicacions que són de 
programari lliure; no vol dir que sigui gratuït. Hi ha una confusió que sovint es dóna en 
el món informàtic: programari lliure vol dir de codi obert, que pot ser, però no vol dir 
necessàriament que sigui gratuït, pot ser de pagament i en tenim, hi ha una part 
d’arquitectura web i d’arquitectura d’informàtica de la casa que és amb programari 
lliure. Però n’hi ha unes altres que per raons de seguretat o per raons de 
complementarietat amb molts paquets informàtics que funcionen al llarg de la casa, és 
molt més complex; no és senzill, trivial, ni barat una migració d’aquesta envergadura. 
Fa poques setmanes –i crec que en vaig parlar al darrer Ple– l’Ajuntament de Girona 
era considerat, la web, la més segura de tot l’Estat, però això no és perquè sí, jo crec 
que el barem de la seguretat és important, donar seguretat a l’usuari és molt important. 
I, vaja, no només no en som enemics, sinó que en allò que podem fomentem el 
programari lliure, però, en tot cas, mirarem la regidora que parli amb el departament 
d’informàtica quines evolucions es poden fer, què hi ha en aquest món. En aquests 
moments estem molt al darrere de millorar l’aplicació base de l’Ajuntament, que no sé 
si el coneixen, que és el SIAGI, és l’aplicació que funciona amb base de dades Oracle, 
que és molt antiga, molt antiga i que s’ha de canviar. I si la solució per canviar aquesta 
base de dades, que és d’una gran envergadura econòmica i d’una gran complexitat 
tècnica, els informàtics consideren que la millor solució és la del programari lliure, 
doncs no tindrem cap dubte per fer-ho. 
Primer, demanar disculpes a la gent de Perpinyà sí d’aquí, de l’Ajuntament de Girona, 
ha sortit alguna qualificació de Perpinyà com la ciutat francesa. No sé si va ser de 
generació pròpia o de repiulada d’alguna altra font, ho desconec, ja ho miraré, no és 
l’estàndard, ni és el codi d’estil, ni el llibre d’estil, diguem-ho així, de la comunicació de 
la casa. Pel que fa a Albi és un pèl diferent, és veritat que és una ciutat occitana, és 
veritat que nosaltres ens hi referim sovint, però tanmateix, a diferència de Perpinyà, 
que es reivindica com la catalana, malgrat alguna pressió d’algun cònsol espanyol que 
diu que això és contraproduent, no és el cas d’Albi. Per tant, d’entrada, nosaltres en 
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les relacions amb els nostres germans, val per a Reggio Emilia, val per a qualsevol 
altre lloc, el que fem és intentar respectar el que és la manera de comunicar de 
l’Ajuntament. No és que sigui cap incompetència, no és pas cap incompatibilitat, però 
en el seu cas se senten netament francesos i no reivindiquen tant, com podria ser el 
cas de Montpeller o de Toulouse, l’occitaneïtat. De tota manera, és perfectament 
compatible combinar les dues expressions en el cas de la ciutat francesa i occitana, i 
germana, sobretot, d’Albi. 
La senyora Pèlach parlava de lloguer de l’Institut Cartanyà, a veure si es podia pensar 
qui podria assumir el lloguer en els anys a venir. Senyora Isabel Muradàs... De fet, no 
es diu Institut Cartanyà, varem dir-ho, en tot cas, es pot... (Veus de fons.) Encara no es 
pot desvetllar el nom, però no és l’Institut Cartanyà, ni Bisbe Cartanyà, el que passa 
que nosaltres dèiem que la gent n’acabarà dient «el Cartanyà» i s’acabarà imposant el 
nom d’Institut Cartanyà. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Muradàs, qui exposa, en tot cas, comentar que hi ha un 
conveni signat, com deuen haver vist, hi ha una previsió pel temps que s’ha estimat 
que hi ha aquesta necessitat de cobrir el dèficit de les places de secundària i que no 
és fins i tot del tot suficient, en alguns cursos fins i tot caldria una mica més. Per això 
que aquest conveni és viu i, per tant, és el que està vigent i és el que hi ha, però no 
deixa que continuarem treballant amb el departament per veure si es poden trobar 
millors solucions per dos motius. Primera, per veure si es pot trobar una solució que 
sigui més econòmica, perquè no sigui l’Ajuntament que l’hagi de sufragar, hi estem 
totalment d’acord. 
I, per altra banda, a més, si és possible que hi hagi fins i tot més espai que en algun 
curs en els propers deu anys amb dues línies només segurament ens quedarem una 
mica curts. Però també haurem de veure la planificació que fa el departament pel que 
fa als municipis que són de l’àrea urbana, perquè, com bé ja saben, això intervé en la 
planificació. I, per tant, hi ha instituts que sabem d’ajuntaments que són de l’àrea 
urbana que estan previstos ja en la planificació perquè entrin en funcionament i ara 
mateix estan en barracons i, per tant, això afectarà que segurament també tinguem 
més places nosaltres. En fi, és un tema que tenim a sobre de la taula per parlar amb el 
departament, no hi ha res tancat. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, sobre el tema del Pla de joventut, el senyor Cristóbal 
Sánchez li ampliarà la informació. 
 
Intervé el Sr. Sánchez, qui  exposa, el Pla de joventut està en fase de valoració, el 
tindrem acabat abans que acabi el pla actual, que acaba al desembre. I ara el que 
s’està fent és una valoració inicial, s’està passant una enquesta als joves per fer una 
valoració inicial i conèixer les seves necessitats i prioritats per poder acabar d’enllestir i 
fixar els objectius. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, i sobre Mas Ramada i el manteniment 
del carrer Pineda, si vol contestar Sr. Sánchez. 
 
Intervé el Sr. Sánchez, qui exposa, el carrer Pineda està en la llista dels avisos de 
bústia. Es va fer, el que passa que són coses que s’han d’anar repetint. Està apuntat.  
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, el senyor Alcalá, respondrà sobre les sancions de 
les bicicletes, es demanava si s’han plantejat fer una nova campanya de sensibilització 
i la limitació d’accions sancionadores. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Alcalà, qui exposa, prèviament, una puntualització. 
Efectivament, la setmana passada sortien publicades les sancions de les bicicletes i 
aquestes declaracions obeïen unes declaracions que el dia abans havia sortit a la 
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ràdio, a la Cadena Ser, exactament, de declaracions que jo havia fet feia 
aproximadament dos mesos. Per tant, era una informació desfasada i corresponien a 
la campanya que s’havia fet del tema de bicicletes, per la qual cosa no hi ha hagut una 
altra campanya, ni hi han hagut increment de les cent «i pico» sancions, sinó que es 
tractava de fer un balanç del que s’havia de fer. Però, ja ho dic, la informació que hi ha 
anava desfasada. Campanyes de sensibilització, evidentment que n’anirem fent. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, sobre els residus que generen els firaires i si hi ha 
algun tipus de compromís pel que fa a la gestió i com es va complir, senyora Madrenas 
si vol respondre. 
  
Intervé la Sra. Madrenas, qui manifesta, efectivament, tant amb el plec de condicions 
de les adjudicacions de les atraccions com en el de les barraques de la Copa, sí que hi 
han clàusules que es refereixen al tema de la gestió de residus. Possiblement hi hagi 
marge de millora i ens assegurarem que no sigui així i que puguem arribar més lluny 
junt amb el regidor de Sostenibilitat. 
 
Intervé el Sr. alcalde, a veure, sobre el tema de l’accés a la informació, crec que a 
vegades vostès pensen que són traves administratives el que és, de fet, un requisit 
indispensable que regula l’accés a la informació, que hi ha de ser. Perquè, entre altres 
coses, primer, celebro que digui que no s’ha impedit a ningú accedir a cap informació, 
perquè aquest és l’objectiu, que tothom pugui accedir-hi. Segona, hi ha d’haver la 
traçabilitat també de l’accés a la informació, perquè molt sovint hi ha dades que són 
sensibles o confidencials i, a vegades, poden ser –poden ser, no dic que ho siguin– 
font d’algun conflicte i algun efecte jurídic; ha passat en el passat en aquest 
Ajuntament, ha passat en el passat en aquest Ajuntament exactament el que els dic. I, 
per tant, de cara al fet que hi hagi algú que se senti lesionat amb els seus drets, 
perquè a través d’un mal ús d’aquestes informacions ha passat alguna cosa, i li dic en 
el passat en aquest Ajuntament això ha ocorregut, és evident que hi ha d’haver la 
traçabilitat de qui ha accedit a què, perquè els serveis administratius ho tinguin clar. 
Jo crec que tot això no és pas el més complicat del que demana la llei, però ens ho 
mirarem amb especial interès a veure si realment hi ha una barrera, barrera no n’hi ha 
cap perquè vostès admeten que hi accedeixen, a la informació, per tant, barrera, cap, 
poder han de fer un circuit que a vegades és una mica..., no és tan directe, no és 
demanar el paper i consultar-lo, sinó que cal fer-ho. Però és que segurament no es 
deu poder fer de massa altra manera i els serveis tècnics s’ho miren escrupolosament i 
aquí tenim sobretot gent que ha de donar fe de les coses i garantia que les coses són 
rectes, que són les que marquen una mica els protocols amb què ens hem de basar. 
Però, si hi ha marge de millora, estic convençut que el voldrem seguir. 
El senyor Terés parlava d’un bloc d’Adigsa a Fontajau, al costat de l’Escola Balandrau, 
en què hi havia preocupació per temes d’inseguretat, de civisme i que, en fi, és Adigsa 
qui els ha reallotjat, el senyor Berloso respondrà. 
 
Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, evidentment, ja ens hi hem trobat també amb altres 
blocs, ho saben, de pisos, de promocions del mateix Ajuntament. Però, és clar, 
aquesta gent tenen contractes imagino, tornarem a posar-nos en contacte amb l’oficina 
d’habitatge de la Generalitat Adigsa, vejam aquests veïns com ho tenen. Però, està 
clar, són gent que tenen contracte i s’ha de fer tot un procés. En prenc nota i 
n’informarem. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, sobre el tema dels Químics, la zona 
verda dels pisos que en principi tota aquella zona no s’hauria recepcionat, ens 
demanen si podem instar el propietari i si ho pot fer l’Ajuntament de forma subsidiària. 
En tot cas, ho mirarem i ja està. Si és així, ho farem. 
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El tema del cànnabis, en quina situació es troba el tema del cànnabis, que 
efectivament es va veure fa uns mesos en un Ple de l’Ajuntament. Senyora Madrenas 
si vol intervenir. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Madrenas, qui exposa, efectivament és un tema que ara 
estàvem tornant a recuperar, cal finalitzar el text, que evidentment ja els serà trasllat a 
tots vostès i anem per continuar la seva tramitació. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació al tema de la Fira, de fet a la reunió del 
comitè executiu i a la reunió del patronat, ja hi havia representants seus que van 
demanar sobre aquesta qüestió, ja es va fer la informació. No cal que insistim, el 
procediment anterior no va donar els resultats esperats i ens va semblar –i així ja ho 
havíem dit– que, en el moment que es trobava la Fira i que es trobava el tema 
congressual, requeria el perfil com el que la Fira va decidir nomenar i que ens sembla 
que és l’idoni per a aquesta nova etapa en les dues institucions. 
Sobre el punt d’atenció sanitària que hi havia a les barraques, em sorprèn que diguin 
que només atenen intoxicacions etíliques, la senyora Madrenas contestarà. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Madrenas, qui exposa, no, és més, hi ha una unitat de la 
Creu Roja i, per tant, em sembla inaudit que hagués passat una cosa així. De totes 
formes, si realment vostè té el contacte de la persona exacta que afirma això, 
evidentment jo m’asseguraré de saber què va passar. 
  
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, perquè, a més, li ho puc explicar, jo rebo cada dia, 
cada dia a la matinada, el resum de les activitats de la Policia Local i me’n faig un fart 
de veure atencions sanitàries, no de comes etílics, perquè feliçment de menors aquest 
any no n’hem tingut, però sí d’altres tipus –contusions, baralles– allà, per tant, em 
sorprèn moltíssim aquesta resposta. 
En tot cas, sí que estaria bé, si ha hagut algun problema d’algun moment concret que 
puguem determinar si hi ha hagut alguna responsabilitat del punt aquell, ens agradaria 
saber-ho per poder millorar i corregir el que s’hagi fet malament. Però que tothom 
estigui tranquil, el portal d’atenció sanitària de les fires atén tothom que pugui prendre 
mal o es pugui sentir malament. 
Sobre el Portal de la transparència diu que l’enllaç ja funciona però ho he entès que 
diu que s’atura al 2006. D’acord, hi ha el 2014 i no hi ha el 15. D’acord, ho mirarem i 
ho corregirem de seguida, no costa pas gaire de fer-ho. 
El tema del Ple extraordinari, és que en varem parlar a la Junta de Portaveus, els 
portaveus, hi havia la seva portaveu i crec que varem determinar quina era la 
mecànica dels plens, és la que marca el ROM, la que marca el ROM és la que 
seguirem, ja ho varem explicar així i, per tant, em sembla que està bastant clar. Els 
proponents del Ple proposen un ordre del dia i explicaran el que considerin que hagin 
d’explicar, i nosaltres, la resta dels grups i el Govern també es posicionarà, però no 
voldria repetir el debat, si us plau, que varem tenir a la Junta de Portaveus, perquè en 
varem parlar ja a la Junta de Portaveus. 
  
Intervé el Sr. Terés qui explica, la pregunta era si hauria comissions informatives sobre 
aquests temes. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, en principi hi ha d’haver Comissió Informativa, sí, 
perquè és preceptiu. 
 
El senyor Albertí demanava per la plaça Sebastià Salellas, senyor Sánchez si vol 
contestar. 
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Fa ús de la paraula el Sr. Sánchez, qui exposa, actualment s’utilitza com a 
estacionament de vehicles per al pavelló i està amb una barrera i que només s’obre 
amb casos de partits. Està molt clar que és també una petició reiterada dels veïns, 
però, com que no és una actuació de manteniment, doncs en principi havíem pensat..., 
ja ens havia fet una proposta anterior de fer un parc infantil i unes pistes de petanca, 
però els veïns no ho van acceptar, i penso que és prou important com per consensuar 
les propostes d’inversió amb els veïns, i potser oferir-los la possibilitat que ens els 
pròxims pressupostos participats es pugui fer alguna actuació. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, en tot cas, fa bé de recordar-ho, perquè sí que hi ha 
hagut la proposta, jo ho recordo, d’unes pistes de petanca i que els veïns no ho van 
voler, que això hagués ajudat no només al manteniment, sinó a donar-li un ús social 
que ens semblava que era bo. Però, vaja, la via que apunta em sembla que és la 
correcta i si podem donar-li l’espai de dignitat que vostè reclamava, que hi estem 
d’acord, doncs encantats de poder-ho fer. 
Demanava també per les pistes de petanca de Santa Eugènia. Senyora Madrenas... 
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui exposa, efectivament, no hem anat tan ràpid com ens 
hagués agradat, perquè encarregar a la mateixa empresa que havia finalitzat les obres 
de la construcció de la frontissa semblava que podia suposar un fraccionament de 
contractes i, per tant, hem de tornar a iniciar, ja tenim el projecte redactat, però, 
projecte, miniprojecte, és una actuació petita, però ja el tenim redactat i dibuixat i ara 
hem d’entrar en el procediment de contractació. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, després vostè recordava una 
campanya que s’havia fet abans per conscienciar del tema del consum d’alcohol de 
menors per les fires. Fixi-s’hi, quan es feien aquestes campanyes, teníem un problema 
colossal, colossal de venda d’alcohol a menors a les barraques, de comes etílics de 
menors, de venda d’alcohol descontrolada a menors als supermercats de la zona, de 
la zona de la plaça de les Botxes sense il·luminar que, efectivament, permetia abusos. 
Des de fa uns anys, mantenint aquest pla, mantenir-lo, varem també mobilitzar, 
diguem-ne, recursos policials perquè anessin a fer feines preventives no només a la 
ciutat de Girona, sinó també se’n fan en l’entorn, en instituts de l’entorn, es fan feines 
molt més discretes, s’ha posat llum a la plaça de les Botxes, s’ha requisat molt 
d’alcohol i no sé si l’any passat era així, però aquest any, segur, hi ha hagut zero 
comes etílics de menors, zero. No vol dir que no tinguem un problema i que no podem 
baixar la guàrdia, però hem anat evolucionant. Tampoc s’ha hagut de tancar cap 
barraca que se l’hagi enxampat venent alcohol a menors i puc avui amb orgull que la 
totalitat dels responsables de barraques de la Copa són els primers aliats d’aquesta 
lluita i que gràcies a l’actitud de tota la gent que voluntàriament atén aquestes 
barraques, hem aconseguit començar a redreçar una situació que ens preocupava 
molt ara fa uns anys. Per tant, es manté aquesta programació, es fa i crec que dóna 
resultats dels quals ens en podem sentir orgullosos. 
Pel que fa al tema dels horaris dels agents cívics d’alguns barris, que s’hagin reduït, el 
senyor Alcalá li ampliarà la informació. 
 
Intervé el Sr. Alcalà, qui manifesta, efectivament hem canviat l’horari dels agents 
cívics, els hem escurçat l’horari perquè entenem que sis, set, vuit voltant pels barris 
una persona sola no era prou efectiu i això ho hem reforçat amb policia. De l’altra 
manera, els agents cívics el que fem és que estiguin a les escoles; hem augmentat el 
nombre d’escoles en les quals hi han les persones, l’agent cívic, que també 
conjuntament, depèn de la complexitat de l’escola, doncs ja ha reforçat amb Policia 
Municipal. 
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Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, el senyor Calvo demanava pel tema de la pobresa 
i explicava que hi havia una demora, el Sr. Berloso li contestarà.  
 
Intervé el Sr. Berloso, qui manifesta, poca cosa més puc afegir que el dilluns passat, 
perdó, el dimarts passat el vaig informar. Sí que és cert, portem al Pla de govern fer un 
mapa de la pobresa, li vaig dir que començaríem per sectorials, en algunes ja s’hi està 
treballant, que és el Pla integral del Sector Est, en el qual ja ens donarà, diguem-ne, 
tota una zona important de la ciutat de Girona, des de la Taula de Cohesió i Serveis 
Socials, hi ha una taula que treballa ocupació i una altra que treballa pobresa infantil. 
Per tant, aquests ja estan treballant i també quan tinguem el resultat d’aquestes taules, 
dels estudis que estan fent en aquelles taules. 
Per altra banda, també, hem de redactar, que també ho portem en el Pla de govern, 
doncs el Pla d’habitatge de la ciutat, s’està treballant amb habitatge. I, una vegada tots 
aquests plans sectorials estiguin fets, es conformarà, diguem-ne, el mapa de pobresa 
de la ciutat. Ara, comptem amb la gent que comptem i hi posem tota la il·lusió i la 
voluntat per poder avançar el més ràpid possible. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, sobre la qüestió i la situació de Sant Daniel, de les 
zones enjardinades, de l’enllumenat públic, dels abocaments a la riera, senyor Carles 
Ribas, si vol contestar. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui explica, quant a la llera de la riera, evidentment depèn de 
l’Agència Catalana de L’aigua, reforçarem i requerirem a veure que actuïn en aquest 
aspecte. Les zones enjardinades, he passat un missatge ara mateix per preguntar a 
veure quin és el problema i demà mateix jo aniré a mirar-ho personalment per veure 
quines actuacions cal fer-hi al respecte. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, sobre el particular que ha posat una 
tanca al camí de la Font del Bisbe i que impedeix que veïns de la Torrassa hi puguin 
accedir, senyora Madrenas... 
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui explica, doncs no en teníem coneixement i ja ens 
assegurarem de saber exactament què és el que ha passat. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, i sobre el tema aquest de la Rambla, la 
veritat és que a vegades parlar sobre percepcions és complicat en els plens, perquè 
justament tenim veïns que ens diuen el contrari, que tenen la percepció que al centre 
s’hi acumulen moltes activitats, que s’hi fan moltes coses i que hauríem de repartir 
més, que, com han vist vostès a les Fires de Girona, aquest any hem intentat 
eixamplar els escenaris, crec que, a més a més, amb bon resultat d’acceptació dels 
veïns. 
Per tant, no ho sé, si em pogués donar alguna dada concreta per dir «és que abans 
tota la vida s’hi havia fet no sé quina activitat i s’ha deixat de fer», li podria respondre, 
però detectar una disminució del nombre d’activitats municipals que es fan a la 
Rambla, em sembla, sense poder-ho precisar, difícil de poder respondre o de poder 
atacar si hi ha alguna. No és la voluntat, sí que repartim cada vegada més actes al 
conjunt de la ciutat, perquè justament recollíem algun suggeriment de gent del barri del 
centre dient: «Home, tot ho hem de fer aquí?» No, tot no, ja ho podem repartir, però 
sense deixar d’atendre el que és l’espai estratègic de la ciutat com és la Rambla. 
Senyora Roca, parlava d’Enter.hub. La senyora Madrenas li donarà la informació. 
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui explica, efectivament ara amb aquests documents són 
uns temes amb què amb diferents àrees hi hem de reflexionar, hi hem de reflexionar a 
fons. S’ha de reflexionar des de l’Agència de Promoció Econòmica, és important que 
s’hi traslladi. També és important en aquest Pla especial de Sant Narcís que ara 
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rebrem aquesta eina urbanística, que també haurà de contemplar algunes de les 
especificacions o recomanacions d’aquest document i, evidentment, quan estigui la 
Llosa també finalitzada amb el projecte ferroviari, doncs també. És un document que 
ara ens ha de permetre obrir o donar més llums a totes aquestes diferents peces i ho 
haurem de relligar tot junt. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, també pot respondre sobre el tema del 
Pont del Dimoni. 
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui exposa, com ja coneixen vostès, el projecte està 
redactat. De fet, si s’hagués executar, només ens faltaria previ el permís d’ACA i la 
licitació. Doncs bé, ara hem de veure amb quina anualitat dels pressupostos, doncs, 
podem incloure’l. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, i sobre l’estudi acústic, el senyor Ribas li explicarà.  
 
Intervé el Sr. Ribas, qui manifesta, evidentment, tots els punts que hi havia conflictius i 
justament ahir vaig rebre jo, avui mateix he rebut una veïna pròpiament de la Devesa 
que ha vingut a queixar-se dels sorolls i els impactes. Estem mirant quines actuacions 
podríem fer-hi per amortir, però evidentment hi ha una problemàtica també que afecta 
les activitats que es desenvolupen a la Devesa, la col·locació també en determinats 
moments dels altaveus. És a dir, aquesta mesura parla també en uns punts molt 
concrets i en unes èpoques molt concretes, que hi treballarem a fi i efecte de trobar-hi 
una solució. 
 
I  no  havent-hi  cap  més  assumpte  per  tractar,  es  dóna  per  acabat  l'acte.  Són  dos 
quarts de dotze de la nit. Ho certifico. 
 
 
 
 
Lluís Pau Gratacós 
 


