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A la ciutat de Girona, a vint-i-un de desembre de dos mil quinze. 

A dos quarts de vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es 
reuneix  el  Ple  de  la  Corporació  per  celebrar  sessió  plenària  extraordinària.  
Presideix l'alcalde Carles Puigdemont i Casamajó i hi concorren els tinents i tinentes 
d'alcalde Isabel Muradàs i Vàzquez, Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Maria 
Àngels Planas  i  Crous,  Eduard  Berloso  i  Ferrer,  Joan  Alcalà  i  Quiñones  i  els  
regidors  i regidores Carles Ribas i Gironès, Eva Palau i Gil, Cristòbal Sánchez i 
Torreblanca, M. Mercè Roca i Perich, Ricard Calvo i Pla, Pere Albertí i Serra, Martí 
Terés i Bonet, Laia  Pèlach  Saget,  Lluc  Salellas  Vilar,  Ester  Costa  Fita,  Toni  
Granados  Aguilera, Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, Joaquim 
Rodríguez Vidal, Manuel Martín  Vertedor,  Juan  Maria  Castel  Sucarrat,  Míriam  
Pujola  Romero  i  Concepció Veray Cama. 

Dóna fe de l’acte el 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. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I SOSTENIBILITAT 

1.  Aprovació inicial Pressupost General exercici 2016. 

Format el Pressupost per a l'exercici 2016 per part de  l'Alcaldia - Presidència, segons 
disposa l'article 168 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el text refós de  la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 18 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, dictaminat per la Comissió Informativa d'Hisenda, i informat 
per l'Interventor de la Corporació, l'Alcalde - President proposa al Ple Municipal 
l'adopció del següent acord: 
1r.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Girona per a l'exercici 2016  
que es presenta equilibrat i per un import de 107.342.532,95 euros. 
2n.- Incorporar com a document annex al pressupost, de conformitat amb el que 
disposa l'article 168.1 c) del RDL 2/2004, la plantilla de personal i la relació de llocs de 
treball previstos per l'any 2016. 
3r.- Aprovar els pressupostos per a l'exercici 2016 de les societats íntegrament 
municipals, Iniciatives i Projectes Municipals SA i Transports Municipals del Gironès, 
per uns imports de 5.500,00 euros i 5.648.600,00 euros respectivament, així com dels 
organismes autònoms Patronat Call de Girona, de 44.524,94 euros, i  de l'Organisme  
Autònom Local d'Educació Musical, per una quantia de 756.000,00 euros, així com 
l'estat de consolidació amb el Pressupost Municipal que suposa un total de 
111.950.755,95 euros. 
4t.- Exposar al públic el present expedient, en els termes assenyalats a l'article 169 
del RDL 2/2004,  l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 86.2 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
A tal efecte, únicament s'admetran les reclamacions que es presentin contra el 
pressupost durant l'exposició pública, per les persones o entitats que tinguin la 
condició d'interessat i fonamentin la reclamació en algun dels conceptes taxats que  
determina l'article 170 RDL 2/2004, 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. Així mateix, de conformitat al que preveu l'article 169.1 RDL 2/2004, 
el pressupost es considerarà aprovat definitivament si durant el termini d'exposició 
pública no es presenten reclamacions. 
 
2.   Aprovació de la plantilla de personal 2016. 
 
De conformitat amb l'establert en els articles 22.2 i 90.1 de la Llei 7/1985, 2 d'abril, de 
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bases de règim local; articles 52.2.j) i 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; article 
69 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; i articles 9.3, 9.4 i 25 a 35 del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel que s'aprova el reglament de personal al servei  de  les  entitats 
locals, procedeix aprovar la plantilla de personal de l'Ajuntament de Girona pel 2016. 
Primer.- APROVAR la plantilla de personal de l'Ajuntament de Girona per a l'any 
2016, la qual comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual,  amb la seva denominació i característiques essencials, segons documents 
annexos. 
Segon.- Disposar la publicació de la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la 
Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Tercer.- Trametre còpia de la plantilla a l'Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.  Aprovació de l'organigrama de l'Ajuntament de Girona. 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2015, es van aprovar els  
organigrames de l'Ajuntament de Girona resultants de la nova Corporació Municipal,  
constituïda en sessió plenària extraordinària celebrada el dia 29 de juny de 2015, 
segons el resultat de les eleccions locals que van tenir lloc el dia 24 de maig, i 
mitjançant la qual es va procedir a la renovació de l'organització política i  
administrativa  municipal,  estructurant  les  àrees  de  govern  com  a  un primer nivell 
essencial d'organització municipal. 
1. Àrea d'Alcaldia 
2. Àrea de Ciutadania 
3. Àrea d'Urbanisme i Activitats 
4. Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat 
5. Àrea de Promoció i Ocupació 
6. Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
7. Àrea de Serveis a les Persones 
Cada una d'aquestes àrees comprèn un o diversos sectors funcionalment homogenis   
de l'activitat administrativa local, resultat d'analitzar la situació organitzativa existent i 
fer una proposta de futur, que es trasllada, a la pràctica, en un nou organigrama 
funcional, que busca una òptima distribució dels recursos humans. 
Aquests àmbits funcionals van dirigits a una millor adequació de les persones a les 
necessitats del servei i llocs de treball que ocupen. 
L'aprovació d'aquests nous organigrames per part de l'Ajuntament es constitueixen 
com instruments definidors formals d'aquestes àrees de govern, de les relacions de  
dependència jeràrquica i institucionalització dels nivells de comandament, 
responsabilitat i rendiments de comptes. 
Es determina la ubicació dels diferents serveis i unitats dins l'estructura general i 
ajuda a una major definició del funcionament en conjunt. 
Aquests organigrames han de contribuir a ser la primera base per a l'aprovació 
d'altres instruments organitzatius per a la consecució de l'ordenació dels llocs de 
treball dins el marc de les competències d'autoorganització de què disposen les 
administracions públiques. 
Aprovar l'actualització de l'organigrama general de l'Ajuntament de Girona, que inclou  
els  canvis  d'adscripció  i  d'organització  administrativa  que  han  tingut  lloc des de 
l'aprovació de l'últim organigrama en data 24 de juliol de 2015 i fins a 31 de desembre 
de 2015. 
Aprovar l'actualització dels organigrames de cadascuna de les set àrees de govern: 
1. Àrea d'Alcaldia 
2. Àrea de Ciutadania 
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3. Àrea d'Urbanisme i Activitats 
4. Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat 
5. Àrea de Promoció i Ocupació 
6. Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
7. Àrea de Serveis a les Persones 
 
4.   Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball. 
 
El RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut  
Bàsic de l'Empleat Públic estableix en el seu article 74 que les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançant la relació de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que contindran, com a mínim, la   
denominació de llocs de treball, els grups de classificació professional, els cossos o  
escales, en el seu cas, a què estan adscrits, els sistemes de provisió i les  
retribucions  complementàries.  Aquests  instruments seran públics. 
En l'àmbit autonòmic els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31  
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats  
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu el contingut 
mínim de la relació de llocs de treball. 
L'article 32 i com a objectiu de la relació de llocs de treball estableix que la creació, la 
modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s'han de fer en tot cas 
mitjançant la Relació de Llocs de Treball. 
Per acord de Ple de data 11 de febrer de 2013 es va aprovar la Relació de Llocs de 
Treball de l'Ajuntament de Girona, que comprèn els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, laboral i eventual de la corporació. 
La Relació de Llocs de Treball es defineix com l’instrumenta  tècnic  a  través del qual  
es realitza l'ordenació de tots els llocs de treball classificats per nivells i recull de 
forma sintètica la informació bàsica sobre les funcions, les característiques i  
requisits, la forma de provisió, el nivell de complement de destinació, les quanties del  
complement  específic  fruit  del  procés  de  valoració dels llocs de treball. 
Atès que l'organització és canviant i per tant es fa necessari poder modificar la 
Relació de Llocs de Treball per adequar-la a la realitat dels llocs de treball, es va 
aprovar juntament amb la RLT un procediment per a la seva actualització. 
Durant l'any 2015 la comissió tècnica  de valoració de la RLT s'ha  reunit  per tractar  i  
valorar  les  peticions  de  revisió  de  diferents  llocs  de  treball  i  al  mateix moment  
per  actualitzar la RLT a la nova organització i cartipàs derivat de les últimes 
eleccions municipals. 
La RLT no projecta, per si mateix, cap modificació en el pressupost municipal per a  
l'any 2016, en tant que la Valoració dels Llocs de Treball conseqüència de l'aprovació 
de la RLT no ha estat encara aprovada pel Ple de la Corporació. Per aquest motiu, 
s'incorpora com annex al present informe un document relacionant els complements 
retributius del personal que ve a constituir el catàleg de complements (complement 
específic), de conformitat amb l'estructura retributiva regularitzada vinculada a  
l'aprovació de la RLT, que recull el complement específic únic per a cada lloc de 
treball que retribueix les condicions particulars i específiques pròpies de cada lloc. 
Primer.- Actualitzar la Relació de Llocs de Treball incorporant totes les modificacions 
derivades dels acords presos en la Comissió de Valoració de Llocs de Treball i de la 
nova organització municipal i cartipàs resultant de les eleccions municipals del 2015. 
Segon.- Aprovar el catàleg de complement específic per a l'any 2016, que s'adjunta  
com annex, en el qual es determina la valoració de les condicions específiques que  
concorren en els llocs de treball i d'acord amb l'estructura retributiva aprovada resultat 
de la Relació de Llocs de Treball. 
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Presenta les propostes la senyora M. Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i 
Sostenibilitat, qui exposa, el Govern porta a l’aprovació inicial d’aquest Ple de 
l’Ajuntament el pressupost per a aquest any 2016. Està integrat pel mateix pressupost 
de l’Ajuntament i també pels pressupostos dels organismes autònoms, com cada any, 
que són els Patronat del Call i l’Escola de Música.  

També portem l’estat de previsió d’ingressos i despeses de la societat mercantil 
Iniciatives i Projectes i de TMG, de capital íntegrament municipal. També hem inclòs 
en els annexos els pressupostos dels consorcis adscrits a aquesta corporació, com és 
el Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials i el Consorci del Ter. 
Juntament amb el pressupost, portem l’aprovació de la plantilla del personal, que ha 
estat actualitzada; la modificació també de la relació de llocs de treball, que ha estat 
aprovada per la Comissió Tècnica de Relació de Llocs de Treball, i pels sindicats, i 
també l’actualització de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de Girona així com les 
bases d’execució del pressupost. 
El primer que vull destacar és, l’entesa a què hem arribat amb el Grup d’Esquerra 
Republicana - MES. Us vull agrair el sentit de responsabilitat que vosaltres heu 
demostrat, el principal partit de l’oposició, envers la ciutat en uns moments com els 
actuals, en què sí bé és cert que el Govern governa en minoria, també ho és que la 
responsabilitat de tirar endavant de la ciutat és de tots. 
Tots som conscients que el pressupost és l’instrument bàsic per gestionar el 
funcionament de la ciutat. I en aquest sentit, prorrogar els pressupostos –sé que ho he 
dit moltíssimes vegades, portaria a una situació de paràlisi que, bé, jo entenc i el 
Govern entén que a Girona no ens ho podem permetre. No disposaríem, d’entrada, ni 
d’inversions ni de subvencions i tot s’alentiria bastant. 
Aquest acord no ha estat un acord fàcil, tot i que Esquerra - Mes sempre ha mostrat la 
voluntat d’arribar a un acord amb el Govern. Hem hagut de buscar aquells punts que 
teníem en comú on crèiem que podia haver-hi una entesa i els hem anat treballant un 
a un. 
Totes les modificacions que portem no contradiuen el nostre Pla de govern, ans el 
contrari, es reforcen les principals línies estratègiques que el defineixen, i que al llarg 
de la meva intervenció les aniré detallant. 
Fruit d’aquestes negociacions hem arribat a acords, en el quals cal destacar 
l’increment del Pla Actua per a majors desocupats de llarga durada, que són les 
persones que més han notat l’efecte de la crisi.  
En segon lloc, també pel que fa a l’àmbit d’educació, s’ha aconseguit una millora que 
permet augmentar aquells ajuts que van adreçats a les escoles per tal que hi hagi les 
mateixes oportunitats entre els nens i nenes de la nostra ciutat. 
També a l’àmbit de serveis socials, hem arribat a l’acord d’incrementar la quantia que 
actualment s’estava destinant per cobrir les necessitats alimentàries per als joves de 
secundària, els nens entre dotze i setze anys. 
Pel que fa a joventut, també hem arribat a l’acord d’incrementar la partida que està 
destinada a donar suport als centres de secundària de l’orientació de joves, un 
programa que ja es va posar en marxa el curs passat i que realment ha tingut molt 
bona acollida entre tots els centres docents. 
També hem arribat a diversos compromisos: com és la redacció d’un projecte per 
definir quines eren les estratègies i accions per millorar l’accés dels ciutadans al 
lloguer social, així com redactar també el mapa de pobresa de Girona, que inclogui 
tant la pobresa infantil com la pobresa energètica. També la participació en la 
confecció de plans estratègics d’esports, de turisme, de comerç i de cultura. 
Presentem el primer pressupost que és el d’aquest mandat per donar compliment a les 
tres-centes mesures que nosaltres varem incloure en el nostre Pla de govern i que 
estan incloses en deu eixos, i anirem desenvolupant al llarg d’aquests quatre anys, del 
2015 al 2019. 
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Aquest any a l’hora d’elaborar el pressupost ha estat molt complicat; ho dic perquè no 
només portem cinc anys sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans, és a dir, 
sense apujar els impostos ni les taxes, sinó que a més a més aquí també se’ns ha 
afegit la liquidació negativa per part de l’Estat de l’exercici 2013, que aproximadament 
era d’1 milió d’euros 
Però tot i així, hem estat capaços d’incrementar pràcticament un 9 per cent les 
inversions i una part d’aquestes inversions han estat gràcies a l’estalvi en la despesa 
corrent. 
La quantia que portem a aprovació del pressupost és de 107.342.532,95 euros, i 
representa respecte al de l’any 2015, 2.774.000 euros més, més o menys un 2 per 
cent respecte a l’any anterior 
Tal com ja he dit abans a la meva intervenció, en aquest pressupost que portem avui 
el que volem és reforçar aquelles principals línies del nostra Pla de govern: la primera, 
que era la del servei a les persones, cultura i turisme, la de promoció i ocupació, la de 
ciutat educadora i una ciutat també mediambientalment sostenible i també més 
amable. 
Ara us explicaré cada una d’aquestes com les hem reforçades, totes aquestes línies. 
Pel que fa a l’àmbit del servei a les persones, bé, des que estem governant hem anat 
augmentant aquesta àrea i l’increment pràcticament gairebé és del 60 per cent des 
que varem començar el nostre mandat, fet que ha permès poder fer molts dels nostres 
projectes, com és el complement en les beques menjador a les escoles, també el 
complement d’aliments en el tema de les vacances, els menjadors socials de la gent 
gran. Aquest any se n’obrirà un altre, que és el de la central del Molí. També hem 
rebaixat els preus del lloguer d’acord amb les capacitats econòmiques de les famílies.  
El que hem fet és prendre aquelles mesures adequades a les necessitats del moment 
en què estem vivint. 
També una altra de les línies bàsiques del nostre Pla de govern és que continuem 
apostant per la cultura i pel turisme com a eixos vertebradors de l’activitat econòmica 
de la ciutat. Un model de ciutat que nosaltres hem consolidat i que funciona i que ens 
avalen els resultats que es veuen. 
En aquest sentit, cal assenyalar que hem fet una aposta decidida, el Govern, per tots 
els sectors culturals, tant visuals, audiovisuals, musicals, de lectura, patrimoni, de 
museus, entre altres. També hem fet una aposta per la creació i per l’emprenedoria en 
diversos camps de la cultura i l’aposta per la generació de riquesa a través d’empreses 
culturals, la consolidació de la promoció cultural amb suport de les entitats. I un model 
que tanmateix no culmina aquí, sinó que avui també hi hem incorporat l’esport; ho hem 
aconseguit amb la certificació de destinació turística esportiva. 
Un altre eix important nostre és la promoció i l’ocupació: pel que fa a l’ocupació, el 
foment de l’activitat econòmica i de les polítiques de lluita contra l’atur continuen sent 
l’aposta que tenim al nostre equip de govern per poder promoure l’accés també al 
treball i crear uns escenaris d’inserció i d’estructures de cooperació local. 
En definitiva, el que busquem és generar activitat econòmica, estimular la 
competitivitat de les empreses i fomentar la cultura emprenedora. 
Per ser una ciutat competitiva també cal impulsar accions de promoció econòmica, de 
projectes relacionats amb les xarxes de col·laboració transfrontereres en el marc de 
l’euroregió i també en el marc del corredor Mediterrani, i també impulsar estratègies de 
dinamització econòmica. 
Un altre eix que considerem important i bàsic és l’educació: en aquest àmbit hem 
consolidat el Consell d’Infants i també apostem perquè Girona sigui la ciutat amiga de 
la infància. 
Per poder fer també de Girona una ciutat més amable i més sostenible, també hem 
hagut de ressaltar algunes partides: per tenir una Girona més sostenible, hem 
incrementat partides de l’Àrea de Sostenibilitat. Estaran dedicades a partides per a 
actuacions de gestió i millora del medi natural i també per a la millora, per a la gestió 
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del medi forestal, que creiem que ha de tenir un paper destacat, sobretot volem tenir 
els boscos nets, que estiguin vius i minimitzar aquest risc d’incendi. 
També volem –i ho hem demostrat– una ciutat més amable, perquè seguirem ampliant 
els carrils bici. D’aquí a poc es farà l’obra de Bonastruc de Porta, on s’ampliarà tot el 
carril bici. També les estacions de Girocleta: des que varem iniciar el mandat a ara 
hem passat de nou estacions de Girocleta a setze i volem seguir fent noves estacions 
de Girocleta. I també les vies pedalables. 
I pel que fa al volum de les inversions previstes per a aquest any 2016, són de 
6.555.000 euros, és a dir, mig milió més respecte a la de l’any 2015, de l’any passat. 
Cada any les hem anat incrementant gràcies a l’estalvi que hem pogut tenir de la 
despesa corrent, però, seguim pensant que les inversions que té la ciutat de Girona 
són insuficients per a la nostra ciutat. 
En les inversions fem projectes plurianuals, que són una eina que ens facilita que 
puguem programar part de les inversions d’un any per l’altre també, com poden ser, 
per exemple, el pont del Dimoni, el cobriment de pistes i el projecte sud de Palau. 
Algunes de les inversions que caldria destacar és la restitució de l’escultura Alfaro, la 
marquesina de connexió amb l’estació d’autobusos, la segona fase de trasllat de la 
biblioteca Ernest Lluch, el projecte Life, els Quatre rius i una sèquia, també el Pla 
especial de la Devesa, el passadís de l’Onyar. I com hem fet aquests darrers anys, els 
tres últims anys, 1.200.000 euros per als pressupostos participats, que s’invertiran en 
aquells projectes que el ciutadà esculli i que decideixi. 
I ja per acabar, tornar a agrair de nou a Esquerra Republicana - MES que faci possible 
que puguem tenir aquest 2016 un pressupost, que el puguem gestionar. I també, 
encara que no hàgim arribat a cap acord amb la resta de grups, la bona predisposició 
per les converses mantingudes. Moltes gràcies. 
 
El senyor alcalde agraeix a la senyora Planas la presentació de les propostes i obre el 
torn de paraules per als portaveus. La senyora Veray té la paraula. 

Intervé la Sra. Concepció Veray Cama, portaveu del Grup Municipal PPC, gràcies, 
senyor alcalde. Jo crec que la regidora ja ha explicat els grans números, d’aquest 
pressupost i, per tant, aniré una mica directament ja al tema sense gaires floritures. 
Efectivament, els pressupostos que vostès ens presenten avui d’entrada els tenen 
pactats ja amb un grup municipal i, en aquest cas, amb Esquerra Republicana, i per 
tant, es fa difícil que compartim la filosofia d’aquests pressupostos, en el sentit que 
responen a un pla de govern, a un pla de govern que nosaltres teníem entès que era 
de Convergència i Unió, sembla que cada vegada el comparteixen més amb Esquerra 
Republicana; per tant, suposo que no trigarem gaire a veure ja que aquest Pla de 
govern passa a ser de deu a catorze regidors. A poc a poc crec que anem caminant 
cap aquí. Però, bé, això ja quan ho tinguin vostès pactat del tot ens ho explicaran. 
El Pla de govern, efectivament, nosaltres en compartim una bona part. Ho saben 
perquè les prioritats de la ciutat, penso que com el meu grup la majoria de grups les 
compartim. Ara bé, en cada moment què s’ha de desenvolupar i què no i, per tant, què 
es prioritza o què no es prioritza, aquí ja no hi estem tant d’acord: nosaltres no 
haguéssim baixat cap partida que tingués a veure ni amb turisme ni amb promoció 
econòmica ni amb promoció de la ciutat, perquè creiem que és una part 
importantíssima del dia a dia d’aquesta ciutat. Perquè és veritat que hem de dedicar 
totes les atencions possibles a la gent que ho passa més malament de la ciutat, però 
també és veritat que a aquesta gent se’ls ha de donar oportunitats. I, per tant, no hi ha 
millor oportunitat que destinar diners en promoció, en ocupació, a generar riquesa; per 
tant, a generar dinamització econòmica de la ciutat. 
Vostès saben que han arribat a acords amb el meu grup en altres anys, la legislatura 
passada, i que nosaltres insistíem molt en els plans de dinamització, no tant de la 
partida, que hi és, perquè la partida hi és i és la mateixa, sinó que també quedés clar a 
quins barris calia invertir-ho. 
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Aquesta vegada, si no és que ara m’expliqui la regidora que efectivament també ho fan 
així, això no ha anat tant al detall. Nosaltres haguéssim preferit que aquesta partida de 
45.000 euros, que, hi insisteixo, és la mateixa, no em queixo de partida, sinó, que 
també poguéssim saber a quins barris ho destinarem aquesta vegada. Perquè és 
important destinar diners, però sobretot també és important destinar-ne en aquell barri 
que més els necessita. I, per tant, en aquest sentit, afinar una mica més. 
Igual com també en el Pla d’inversions: jo crec que a ningú li sorprendrà quan jo em 
refereixo que tenim sempre moltes partides…, en aquest cas pugen 1.300.000 euros, 
les partides genèriques: Pla d’enllumenat, Pla de sanejament, Pla de millora de les 
voreres, Pla de millora d’accessibilitat, projectes d’urbanisme en general. Sempre és 
molt genèric. I estem parlant d’1.300.000 euros d’unes inversions que pugen 
6.800.000. 
Vostès saben també que quan hem arribat a acords de pressupostos, nosaltres hem 
insistit molt a prioritzar dins d’aquests plans. Nosaltres creiem que aquesta part, en el 
seu acord amb Esquerra –que no m’hi poso–, però preferiríem que es desglossés molt 
més. 
Perquè hi ha barris de la ciutat que necessiten molta més inversió que altres. I, per 
tant, aquest Pla de sanejament, el Pla d’enllumenat, em refereixo a aquestes partides 
genèriques, no són criticables, si són 300.000 euros els que hi hem de destinar, 
destinem-los-hi, però quins barris necessiten una priorització en la millora del 
sanejament i quins altres no. A nosaltres és com una cronologia de amb què 
destinarem aquests recursos de partides genèriques.  
La veritat és que  l’últim que varem pactar, que és el de voreres –crec que amb el 
senyor Alcalà i llavors el varem anar complint–, varem prioritzar quins eren els barris 
en els quals s’havia d’invertir abans, i així ho varem anar fent. A nosaltres també ens 
agradaria, que això baixés més al detall. 
Pel que fa al Pla d’inversions, hi ha la inversió que jo crec que tothom sabia que hi 
hauria o que tothom esperava, que és la de Casa Pastors, que és el seu projecte, 
senyor alcalde. I, per tant, nosaltres podem estar-hi més o menys d’acord, no ens 
sorprèn que hi sigui, sí que considerem, que és una partida important que deixem de 
fer altres coses de la ciutat. 
Però sí que hi trobem a faltar altres projectes: d’entrada, què farem amb el nou cinema 
Modern? Tornem a presentar uns pressupostos i tornem a veure que no hi ha la 
rehabilitació del cinema Modern. I a nosaltres això comença ja a preocupar-nos. Ens 
preocupa perquè portem així cinc anys, i ja en portàvem dos del tripartit anterior en 
què sortia als pressupostos, però no s’executava; ara ja no surt ni als pressupostos. 
Sincerament, ens preocupa que encara tinguem aquest tema pendent, sobretot que no 
surti reflectit aquest tema. Perquè vostè en una de les últimes preguntes que jo li vaig 
fer va dir que n’estava parlant amb algun grup –nosaltres li ho respectem–, però llavors 
he de deduir que fruit d’aquestes converses no han arribat o no estan a punt d’arribar a 
cap acord, perquè, si no, sortiria reflectit en el pressupost que és la seva intenció fer-
ho el proper any, cosa que pel que veiem no. I, per tant, en aquest sentit ens preocupa 
que aquest tema no es vagi oblidant ja de manera eterna en aquesta ciutat. 
Pel que fa al que explicava la regidora amb relació a totes les partides que pugen i 
baixen relacionades amb temes socials, vostès han arribat a l’acord amb Esquerra 
Republicana, el respectem, i a més jo crec que ningú pot estar en contra d’un 
increment d’aquestes partides. Jo penso que tot el que sigui, invertir i ampliar els 
recursos destinats a temes socials en els moments en què estem és benvingut, només 
faltaria; per tant, ja els ho dic, no és un problema d’allò a què arriben a acords o les 
partides que destinen, sinó és una divergència –millor dir-ho així– de com enfocaríem 
nosaltres el pressupost de cara a l’any que ve. 
Sí que seguim trobant a faltar partides, que, a més, saben vostès que els he insistit 
molt i, a més, hem debatut aquí, com és la gratuïtat dels llibres de text, que ho hem 
debatut en aquest Ple. I també una demanda que, sincerament, a la senyora 
Madrenas li varem fer públicament en un mitjà de comunicació on estàvem 
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representats tots els partits, que nosaltres consideràvem que era molt fàcil d’assumir, 
com són els parcs de salut a diferents barris de la ciutat. En aquell moment la senyora 
Madrenas va contestar millor això posar-ho en els pressupostos participats –que ara 
tancaré la meva intervenció parlant sobre aquest tema–, nosaltres en aquell moment la 
senyora Madrenas ja va sentir quina era la meva opinió, i era que, efectivament, això 
podria o hauria d’haver estat assumit pel pressupost com a tal. 
Hi han barris que han fet aquesta demanda. Últimament, a nosaltres ens ha arribat que 
hi ha altres barris com, per exemple, Montjuïc, que també, demanen tenir un parc de 
salut en el seu barri per fomentar els bons hàbits, per fomentar l’esport també, perquè 
s’ho agafen, com un esport entre la gent gran. Bé, era una demanda que ens havien 
fet arribar, que una persona del Govern, en aquest cas el tinent d’alcalde, ho sabia, i 
que també ho trobem a faltar en el seu pressupost. 
I, finalment, amb relació als pressupostos participats, miri, jo la veritat és que em 
preocupen; no em preocupa la quantitat que s’hi destina, en el sentit que és la mateixa 
que l’any anterior, 1.200.000 euros, però sí que em preocupa la manera que tenim de 
portar a terme aquests pressupostos. 
Ho hem enfocat de tal manera o sobretot vostès des del Govern ho han enfocat de tal 
manera que d’algun barri ens han arribat, preocupació perquè acaben enfrontant-se 
entre ells pels projectes que tiren endavant o deixen de tirar endavant amb relació als 
pressupostos participats. Llavors, nosaltres tenim una mica la sensació que estan 
donant, o traspassant la responsabilitat del Govern amb relació a allò que ha de decidir 
que vol fer en els barris a les mateixes associacions o a les mateixes entitats. I, per 
tant, això pot crear, com dic, problemes de «convivència», entre cometes, no em mal 
interpretin ara, però entre les diferents entitats que proposen els projectes. 
Per tant, jo sí que demanaria que reviséssim de manera conjunta i dialogada i 
consensuada quin és el funcionament d’aquests pressupostos participats, que 
intentessin també des del Govern assumir projectes que saben que si han d’anar a 
pressupostos participats no tiraran endavant perquè no són possiblement el projecte 
més important del barri, però sí que donarien, més sortida a la gent del barri o, per 
exemple, els parcs de salut, que els donaríem més oportunitats o diversificaríem una 
mica les activitats que es poden fer al barri. Però com que són coses petites i no 
importants per al barri en general sempre acaben quedant al final i no es fan. 
I jo sí que demanaria, i ho dic en ares d’arribar a un acord i de fer-ho de manera 
consensuada, que reviséssim la manera de funcionar dels pressupostos participats, 
que efectivament vostès gestionen 1.200.000, que sigui aquest 1.200.000, però que 
intentéssim que això no crees rivalitats innecessàries en els mateixos barris i 
traspasséssim aquesta responsabilitat, que al cap i a la fi és de qui governa, no dels 
veïns que viuen en cada una de les zones de la ciutat. 
Ja acabo, nosaltres no donarem suport al pressupost, tampoc a la plantilla, que ja ve 
derivada, d’un catàleg en el qual tampoc nosaltres en aquell moment varem donar 
plenament suport.  
Simplement, dir-los que respon al seu Pla de govern; efectivament, és el seu Pla de 
govern, nosaltres ho faríem diferent, però com sempre m’han sentit dir, no hi han 
inversions dolentes d’un govern en una ciutat, sinó que hi han inversions que s’haurien 
de prioritzar d’una altra manera. Moltes gràcies. 
 
Intervé el senyor Joan M. Castel Sucarrat, portaveu del Grup Municipal C’s, qui 
exposa, nosaltres com la regidora ja ha fet el detall, no entrarem ni al detall del 
pressupost ni en els diferents capítols, ja que estem a davant d’un pressupost de 
mínims que al nostre entendre ha perdut oportunitat, oportunitat d’incloure més plans 
d’ocupació, tal com proposàvem des del nostre grup en les diferents reunions 
mantingudes amb la regidora d’Hisenda. Un pla d’ocupació també que anava envers a 
donar millores a part de la ciutat i a barris de la ciutat. I quan parlàvem també de com 
proposàvem des del nostre grup inversions en un pressupost, com deia abans, de 
mínims a la nostra ciutat, entenent que mantenen partides com els Santos Torroella, la 
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Casa Pastors. Inversió estàtica en detriment d’una adequada inversió dels barris de la 
nostra ciutat i de la ciutadania de Girona. 
Nosaltres també defensàvem projectes de millora i modernització, i varem estar en 
diferents converses –i ja sabem que porten el projecte de Quatre rius i una sèquia–, 
però nosaltres sí que anàvem a prioritzar, i jo vaig ser molt clar quan vaig dir que 
mentre no veiem en un pressupost un detall, vol dir que aquella obra no comença, i 
això és de rebut i és una realitat. I sí que parlàvem de la millora i la modernització de la 
llera del riu a la zona sud de la ciutat, que provocaria, al nostre entendre i la nostra 
visió com a grup d’aquest Ajuntament, una millora i una reactivació econòmica del barri 
del carrer del Carme i tota la seva perifèria.  
Igual que altres barris de la ciutat. Sí que hem vist aquesta primera partida per 
començar aquest pont del Dimoni, que era un compromís, un compromís que em 
sembla que tots en campanya el portàvem. Sí que hem vist aquesta primera partida 
per començar a visualitzar una obra, i ja veurem com acaben els següents 
pressupostos els anys vinents.  
Els barris també ens preocupen molt: el barri de Sant Narcís, santa Eugènia, sense 
parlar de Pont Major, Taialà i altres perifèries, perifèries d’adequació i millora que 
també demanàvem per a la dignificació de barris com Torre Gironella. 
I vull fer un subratllat en negreta, pensem que tenim perifèries existencials a la nostra 
ciutat que estan mantingudes en el temps sense inversió en el temps. És de rebut 
visualitzar la perifèria de la ciutat com el centre de la ciutat: barris que han de tenir 
també un govern de la ciutat envers la inversió adequada en aquests barris: Torre 
Gironella, com li deia, Torre Alfonso XII, que encara falta definir què s’acabarà i què 
acabarem fent a Torre Alfons XII. 
Jo encara recordo en un Ple passat quan varem tenir els diferents col·lectius gitanos 
aquí defensant un posicionament, i estem potser encara enquistats en un punt sense 
visualitzar una sortida adequada. 
Barris i dignificació de barris com l’entorn de Font de la Pólvora, un barri que necessita 
una inversió i una dignificació de l’entorn d’aquell barri, només cal passejar-hi; només 
cal passejar pel seu entorn i veure com el tenim en detriment envers altres barris de la 
ciutat.  
També vull recordar hi ha zones del barri de les Pedreres, hi ha carrers al barri de les 
Pedreres que no tenen el mateix tractament que altres carrers d’aquest barri.  
També podríem estar parlant d’aquestes perifèries existencials que a la nostra ciutat 
voldríem veure reflectides en aquest pressupost, que no veiem en el pressupost ni que 
milloren ni que els hi reflectim concretament. 
També és de rebut reconèixer la gestió de la regidora d’Hisenda negociant a la baixa 
perquè Esquerra - MES els acabi aprovant els pressupostos. Jo crec que ha fet la gran 
gestió que ja varem veure i tornem a veure, el mateix que va passar en el cartipàs 
municipal: un vot a favor d’Esquerra - MES a canvi d’un pacte de mínims; la 
partitocràcia per sobre l’interès de ciutat. És una manera que nosaltres tenim aquesta 
lectura envers la situació que ens fan viure en aquest consistori. 
Nosaltres veiem que l’interès de la ciutat i dels ciutadans de Girona queden en un racó 
mentre els pactes i la partitocràcia imperen, en aquest sentit. 
L’altre dia quedava una mica sorprès, jo sí que llegeixo les diferents rodes de premsa i 
quan Esquerra - MES fa la seva roda de premsa, constataven que no són els seus 
pressupostos. El meu grup va quedar sorprès, perquè el primer que ens va venir a la 
ment és per què els aproven, i per què s’hi aboquen també. 
Tal com diuen –també ho deien a la seva roda de premsa–, la població no es mereix 
una ciutat aturada. És veritat, però això no és conseqüència de donar viabilitat a un 
pressupost de mínims. Des del nostre grup pensem que el que no es mereix Girona 
com a ciutat és un equip de govern acomodat, amb uns caps de l’oposició que s’hi 
posen i s’hi presten i entregats a aprovar pressupostos; no sé si aquí veiem una futura 
coalició de govern, una futura coalició que també ens pot venir per detriment del que 
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pot passar en una altra institució molt propera. Ja ho anirem veient en els següents 
mesos, com anirà evolucionant. 
Per acabar anunciar, evidentment, el nostre vot en contra d’uns pressupostos que no 
visualitzen la nostra manera d’entendre la ciutat de futur que es mereix Girona. També 
quan parlem d’aquella projecció en el turisme i a la promoció de la ciutat, és evident 
que invertir en promoció i en turisme és fonamental, però també hem de tenir aquella 
ciutat sense visions grises –i amb vostè, senyor alcalde, ho hem parlat moltes 
vegades. 
També haig de dir i haig de reconèixer que hi ha en aquest projecte de Quatre rius i 
una sèquia una valoració d’aquesta llera verda que anomenava abans, una visió que 
des del meu grup ja la varem estar defensant en campanya i la continuem defensant al 
dia a dia. Per què? Perquè també pensem que la promoció i el turisme de la ciutat és 
com i de quina manera ens visualitza aquest turisme quan ve a la nostra ciutat, tenint 
una ciutat més arranjada, més agradable i obrint la ciutat, que no és només el barri 
Vell, no és només el passeig arqueològic, no és només l’eixample. Tenim gran 
patrimoni al nostre entorn i als diferents barris de la ciutat que podríem obrir al nostre 
turisme, fent també estades més perllongades també que es donarien una reactivació 
econòmica en diferents trames i en diferents activitats a la nostra ciutat. 
Creiem també que hem perdut una oportunitat en clau –com li deia– de reactivació 
econòmica i laboral: pensem que a darrere d’una reactivació econòmica també hi han 
els llocs de treball, Totes aquelles trames que a dia d’avui veiem que no són 
comercials o han perdut la seva trama comercial en el temps, si tornéssim a invertir 
adequadament en aquells barris i en carrers concrets de la nostra ciutat, també 
provocarien noves obertures d’activitat. Que darrere de noves obertures també hi ha 
impostos directes i indirectes per a la nostra arca municipal. Bé, la nostra ciutat que no 
dignifica ni adequa una millora en els barris de la seva perifèria, com li deia abans. 
En definitiva, uns pressupostos que no són els nostres, i això és evident. Nosaltres 
continuarem defensant la nostra visió de ciutat, des de Ciutadans continuarem 
defensant una visió de ciutat prioritzant en el futur de la seva economia i de l’adequada 
projecció que hem de tenir com a capital de província. Una capital de província amb un 
pressupost i una inversió de ciutat des del nostre punt de vista que els faríem d’una 
altra manera, i és una qüestió –i ho simplificaré en una paraula–, evidentment, i això 
no és una defensa de l’equip de govern, sinó de qualsevol equip de govern de 
qualsevol ciutat, una institució, evidentment, no ho pot fer tot. Però el que sí que pot fer 
és marcar prioritats en la seva inversió, en el seu pressupost municipal, i les seves els 
haig de dir que no són les nostres. Moltes gràcies. 
 
Intervé la senyora Silvia Paneque Sureda, portaveu del Grup Municipal PSC-CP), qui 
exposa, voldria començar, com sempre, agraint a la regidora i a l’equip tècnic que 
l’assisteix la bona predisposició: com deia ella mateixa, el fet que no s’arribin a acords 
no vol dir que sempre no s’hagi mostrat, doncs, tota la predisposició en horaris a l’hora 
de tenir les converses i a l’hora d’intentar donar contingut tècnic a les diferents 
voluntats polítiques que hem expressat respecte d’aquest pressupost. 
I crec que la regidora coincidirà amb nosaltres en quin ha estat el principal escull o 
obstacle que hem tingut en aquesta negociació, i és que –com han dit també els 
portaveus que em precedien– a la proposta inicial que ens presentava l’equip de 
govern s’hi destil·lava o s’hi reflectia el Pla de govern, que és ben legítim, però que, en 
tot cas, ja ens van advertir des del principi que no entrava en negociació. És a dir, que, 
en definitiva, el que aprovem avui és el desenvolupament del Pla de govern de l’equip 
de govern; no hi ha cap canvi substantiu. 
I això és precisament el que va fer difícil la trobada de punts d’acord amb el Partit dels 
Socialistes de Catalunya, per tal de cercar el que nosaltres pensàvem que havíem de 
fer, que eren punts mitjos per un pacte més transversal. 
I això, hi insisteixo, per nosaltres va significar un gran escull, no només perquè els 
nostres models de ciutat o criteris polítics són diferents, sinó perquè no estàvem 
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disposats a fer operacions cosmètiques de moviments de partides menors que no 
impliquessin transformacions de calat a la nostra ciutat. No ho farem en els 
pressupostos per ser l’eina fonamental de gestió de cara a l’any 2016, perquè pensem 
que si s’arriben a acords és per modificar línies generals i estructurals; no ho farem 
tampoc perquè estem convençuts que aquests pressupostos no afronten els principals 
reptes que tenim per davant, en especial cohesió social amb oportunitats i combat de 
l’atur i la inversió als barris, i no ho farem, finalment, per responsabilitat amb la ciutat i 
amb allò que nosaltres representem avui aquí en aquest plenari. 
Perquè, finalment, la responsabilitat és ser-ho amb els nostres programes també, i 
entenc que vostès ho són amb el seu programa, que el Govern ho és. Però no és 
menys cert que un pacte ampli hauria pogut fer que el conjunt de gent de Girona sentís 
que en aquest plenari s’arriben a acords on la gran majoria de gironins i gironines s’hi 
poden sentir identificats. 
La responsabilitat l’entenem no com un intent banal d’aparèixer l’opinió publicada dient 
que som responsables, sinó amb responsabilitat de debò, per acords profunds que 
troben el punt mitjà amb mirades diferents, responsabilitat amb els pensaments de 
cadascú i en consonància amb la gent que representem. 
I parlant ja pròpiament de la matèria dels pressupostos, quant a ingressos, en aquests 
últims anys el pressupost municipal ha crescut pràcticament un 12 per cent: hem 
passat dels 96 milions d’euros de l’any 2011 als 107 milions d’euros actuals. Estem 
parlant en milions d’euros d’un increment d’11 milions, que és una quantitat que no és 
gens menyspreable. 
D’aquests 11 milions que tenim avui de més en el pressupost, 4,5 vénen dels impostos 
directes, el més significatiu d’ells l’IBI. És a dir, els ciutadans i ciutadanes de Girona 
paguem un 10 per cent més d’impostos. I 3,4 vénen de les taxes i dels preus públics, 
el més significatiu també en aquest grup de taxes seria la taxa d’escombraries i 
clavegueram. És a dir, que els ciutadans i ciutadanes de Girona paguem de mitjana un 
15 per cent més de taxes. 
Per tant, la pressió fiscal a Girona s’ha incrementat i, a més a més, ho ha fet d’una 
manera lineal, sense progressivitat. Aquest ascens el pateixen de la mateixa manera 
famílies que els representa un 0,1 dels seus ingressos mensuals o famílies que 
aquests mateixos impostos els signifiquen un percentatge molt més elevat i que els 
suposa afrontar problemes de com arribar a final de mes. Aquests pressupostos 
castiguen, doncs, l’escletxa social sobre el model de fiscalitat aplicada. 
I sóc tan conscient que aquest sistema que apliquem aquí s’aplica a la majoria 
d’ajuntaments com que es pot canviar, i per això varem fer propostes concretes en el 
Ple d’ordenances a favor d’una major justícia, especialment en favor de les classes 
treballadores. 
En resum, el 70 per cent d’increment d’aquest pressupost prové de l’esforç de totes les 
famílies de la nostra ciutat, i ja hem defensat en reiterades ocasions la necessitat 
d’una recaptació progressiva, és a dir, que l’esforç fiscal sigui proporcional a nivell 
d’ingressos de les famílies. Però cap de les nostres propostes al Ple d’ordenances, 
com deia, van ser acceptades.  
I si la recaptació d’aquests ingressos ja ens sembla poc justa, trobem també recursos 
escassos a la redistribució d’aquesta riquesa, a la igualtat o a l’equilibri de les 
inversions als diferents barris que conformen la nostra ciutat. 
Per tant, el nostre primer argument és que són uns pressupostos amb uns ingressos 
que signifiquen percentatges molt diferents en les rendes familiars de les nostres 
famílies, per a alguns són percentatges ridículs, però per a les classes mitjanes i 
treballadores representen dificultats difícils d’afrontar. 
A l’apartat d’educació i reformes socials, en matèria d’educació específicament, hi ha 
una modificació proposada per Esquerra Republicana respecte a la proposta inicial de 
Convergència i Unió que els haig de dir que no vull qualificar per no perdre el to que 
em sembla que hem de mantenir en aquest plenari. Però, en tot cas, a la proposta 
inicial de Convergència i Unió hi havia 243.000 euros per al programa d’alimentació 
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infantil i en la proposta modificada que ens arriba després de les negociacions hi 
apareixen dues partides: una es manté com a programa d’alimentació infantil i una 
segona que anomenen ajuts alimentaris a secundària; les dues sumen 250.000 euros, 
és a dir, 243.000 euros a la proposta inicial, 255.000 euros després de les 
negociacions. Per tant, la diferència entre la proposta inicial i la d’Esquerra 
Republicana és de 12.000 euros; un 0,01 per cent sobre el pressupost total. 
I el que molesta de tot això és que Esquerra Republicana - MES hagi anunciat que 
l’acord aconseguit és social. En cas que fos social, tal com demostren els números del 
pressupost, i sense estar gens d’acord que aquesta sigui una despesa adequada –
pensem, continuem pensant que és reduïda i insuficient–, en tot cas, ho hauria estat 
per la proposta inicial ja de Convergència i Unió. 
L’acord amb Esquerra no suma altra cosa que aquest 0,01 del pressupost, 12.000 
euros. I pensem que vendre això a premsa, doncs, no és de rebut, ni és responsable; 
és fer creure una cosa que no és certa. I sobre un tema que en aquests pressupostos 
tampoc no solucionarem. 
Sincerament, espero no haver de sentir cap defensa d’aquesta partida com una 
consecució social, perquè seria francament tan decepcionant com haver d’escoltar que 
no s’aproven 300.000 euros per a llibres a nens amb dificultats perquè són massa 
diners, tal com varen dir vostès, els regidors d’Esquerra Republicana. O bé tanta 
decepció com quan varen argumentar durant cinc minuts a favor de l’atenció a la 
infància per acabar votant contràriament a la moció. Ni llibres de text ni atenció a 
famílies. Són ja decisions difícils d’entendre per molts ciutadans que se n’haguessin 
pogut beneficiar i que és just que tinguin oportunitats. 
Saben quants infants del llindar 3 s’han quedat en llista d’espera? 185, en llista 
d’espera, més 77 denegats. Saben què significa viure en el llindar 3, que nosaltres en 
parlem tant? Que una família de quatre membres visqui amb 1.370 euros al mes, que 
pagui lloguer o hipoteca, consums, aliments, llibres, material escolar i, a més a més, 
uns tres-cents euros al mes de dos fills al menjador, aproximadament. Si vostès 
pensen que això és igualtat d’oportunitat per als infants de Girona és que estem més 
lluny del que ens pensàvem. 
Tenim classe treballadora empobrida per la crisi, i si bé és cert que a causa de les 
situacions d’emergència, silenciades a la ciutat, els recursos es mantenen, no és 
menys cert que les famílies afectades per la crisi d’habitatge alimentari i pobresa 
energètica segueixin patint aquesta injustícia, i que ens perjudica a tots, ni encara molt 
menys que es donin oportunitats a persones injustament excloses com a ciutadans i 
ciutadanes, categoria que només és possible si un pot viure amb dignitat. 
I una última cosa, però no per això menys important: qui voti favorablement aquests 
pressupostos també accepta la partida més baixa a manteniment de les escoles i el 
Pla de millora d’equipaments esportius des que governa Convergència i Unió en 
aquesta ciutat. L’educació –i estic segura que hi estarem d’acord– és un vector 
fonamental i no es pot parlar, d’una banda, de la importància de la cultura i, de l’altra, 
retallar a nivells no coneguts en l’àmbit educatiu. La cultura és possible amb una 
formació i adequació adequada, com bé tothom sap i crec que compartim. 
En matèria de serveis socials, els resultats pensem que són pobres. En matèria 
pressupostària social, de tota l’àrea, una vegada descomptats els lloguers, els 
consums, és a dir, tot allò que no arriba directament al ciutadà en forma de plans 
socials i que, per tant, no els beneficien directament, representa un 4,8 per cent del 
pressupost global, d’atenció a les famílies, infància i a la gent gran, com deia. 
Una dada referent als pressupostos socials destinats a les persones i a les oportunitats 
en matèria de justícia social i progressista, el d’aquests ens tenen el mateix nivell 
d’inversió –exactament el mateix– que l’any anterior. Els proposo que facin l’exercici, 
sumin les partides de 2015, sumin les partides de 2016, aquelles destinades 
directament als plans socials i veuran que són el mateix, un 4,8 per cent del 
pressupost total, pressupostos, com ha recordat la senyora Veray, pactats amb el 
Partit Popular. 
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En ocupació, ens felicitem que es continuï apostant pels programes Girona Actua, ens 
en sentim, com saben, coresponsables i ens alegrem que les dades d’inserció siguin 
prou satisfactòries. El 2013 varem aportar mig milió d’euros, entre d’altres, per una 
abstenció als pressupostos. I, tot i que no hem estat mai satisfets –i ho sap la 
regidora– del retorn per part de l’equip de govern, que hàgim aconseguit treure 
gironins i gironines de les llistes d’atur és motiu de satisfacció, crec, per a ambdues 
formacions. I també pensem que és, doncs, motiu per insistir en aquestes línies de 
treball amb més recursos econòmics. Nosaltres, concretament, proposàvem duplicar, 
com a mínim, aquesta aportació i sobretot poder-ne fer un seguiment, no participar en 
la selecció de les persones en cap cas, però sí fer un seguiment dels perfils i de les 
insercions. Ens varem alegrar d’escoltar els regidors d’Esquerra Republicana 
demanant triplicar aquesta quantitat, però el resultat ha estat decepcionant al veure 
que només s’ha augmentat en cent mil euros la partida d’ocupació amb programes de 
Girona Actua i que, a més a més, de manera paral·lela i absolutament inexplicable per 
nosaltres, s’ha permès una rebaixa de deu mil euros en les cases d’oficis. 
Respecte als plans integrals, ens felicitem per la inclusió del Pla integral de Sant 
Narcís, és una demanda jo crec que inclosa en tots els grups municipals en les 
negociacions i, per tant, ens en felicitem. Ara, trobem a faltar un compromís més enllà 
de 2016, de la mateixa manera que s’ha fet amb altres inversions, com anunciava la 
regidora, és a dir que en els pressupostos hi hagués un compromís plurianual, també 
com succeeix amb aquestes altres inversions per al barri de Sant Narcís. Nosaltres 
pensem que aquest acord va tenir una major importància i que reconeixia un acord de 
tots els regidors i regidores per un barri concret de la ciutat. Aquests cinquanta mil 
euros donen per la redacció del pla integral, ens en felicitem, però considerem que és 
insuficient i que hagués estat positiu incloure ja partides en aquest pla plurianual, com 
deia. 
Sobre el Pla integral del Sector Est, aquí la valoració que en fem és netament 
negativa, tenim una execució dels recursos de 2015 deficient. Al setembre, amb les 
dades que ens varen passar, portàvem executats només el 33 per cent dels 130.000 
euros destinats. No s’ha fet cap reunió de seguiment amb el conjunt dels veïns, només 
amb les associacions i sense presència de representants de Govern, i tenim un temor: 
on van a parar aquests romanents no executats? On van a parar, per exemple, els 
cinquanta mil euros d’urbanisme per al Sector Est que hi havia previstos el 2015 i la 
connexió del Sector Est amb el Parc Científic, és a dir, aquest pont que tantes vegades 
han demanat els veïns? Els veïns han manifestat de manera majoritària que no volen 
destinar recursos a un nou passadís i que s’estimen més la inversió d’una connexió 
per a vianants amb carril bici, i que el que demanen és un compromís amb aquest 
projecte en forma de pont, un pont de veritat. 
I el punt de lectura, és normal que sigui l’únic sector de la ciutat sense un equipament 
cultural? Un equipament cultural, el carril bici, el de l’Onyar, aquest Govern no ha 
executat partides a un barri altament necessitat de reformes i de millores, i la inversió 
d’aquest any no s’ajusta al nom de pla integral. Si es vol fer un pla integral, cal una 
inversió adequada per tal que ho sigui, perquè si no al final confonem la gent; són 
grans noms, però hi ha immobilisme als barris. Hi ha espais, per exemple, com els 
baixos dels pisos de la promoció de Guadiana, que podrien donar sortida a aquesta 
demanda del punt de lectura, no seria excessivament car i pensem que és possible i, 
per tant, demano a l’equip de govern que hi actuï i que ho faci possible. 
A Vila-roja, varem demanar l’actuació sobre la petita plaça que hi ha davant de la 
sortida de l’escola i els pisos adjacents al camp de futbol. El mur està caient, ho sap el 
regidor de barri, igualment s’hi haurà d’actuar, més tard o més d’hora. Per tant, 
demanàvem ja que incorporéssim una partida de reforma i de millora d’aquest projecte 
urbanístic; perquè, si diem que és un pla integral, és necessari fer-ho. 
I recordem per finalitzar aquest apartat que, a més, hi ha els pisos que estan caient, 
amb ordre d’enderroc, al carrer Acàcia, i que això és directament responsabilitat del 
Govern de la Generalitat, de Convergència i Unió, i que tal com els veïns afronten les 
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seves responsabilitats urbanístiques, la Generalitat també ho hauria de fer en aquest 
sector. 
En aquesta proposta, també trobem una partida de dinamització d’espais públics per 
cinquanta mil euros, és una partida que no tenim res a dir-hi, però nosaltres pensem 
que justament on calen aquestes dinamitzacions és on es requereix actuar primer 
dignificant l’espai. I per això varem presentar a la regidora tota una sèrie de petites 
millores urbanístiques als barris en forma de mapa per aprovar aquest pressupost, que 
només destacaria, per exemple, la reforma del carrer Cardenal Margarit a l’Eixample, 
el Pla social de les Pedreres, les millores dels excessos a Campdorà, la riera Bullidors, 
per exemple, de Fontajau 2, que té ja un projecte fet i, a més a més, calculat en 
140.000 euros..., ens semblava que era un llistat de petites inversions que eren 
possibles i que eren factibles d’assumir. 
En resum, un vot favorable a aquest pressupost és assumir-lo com a tal, com el què 
és, un pressupost que destina un 15 per cent de les inversions a un sol projecte d’art 
contemporani, que pot ser interessant, però que a nosaltres no ens sembla en absolut 
prioritari en aquests moments. Un pressupost amb mig milió d’euros a càrrecs de 
confiança; i vull dir sobre aquesta qüestió que no dubto ni un moment ni del treball, ni 
de les hores dedicades per aquestes persones, però amb la mateixa claredat també 
vull dir que ens sembla una estructura excessivament pesada i sobretot amb un càrrec 
sobre el pressupost a totes llums massa elevat. Governar és escollir i ara cal triar cosir 
l’escletxa social i ser molt rigorosos amb el fet que d’una situació dolenta o ens en 
sortim junts amb la gent que no té salaris excessivament diferents, o serà difícil que 
ens en sortim com a societat on tots pensem que hi puguem tenir oportunitats. 
I el que sí demanem també en aquest àmbit és coherència, sortir a criticar el 
nomenament d’un càrrec de la Fira de Girona, un, només un, quan feia poques 
setmanes que s’havia aprovat el cartipàs amb més càrrecs de confiança de l’etapa 
democràtica d’aquest Ajuntament, no sembla coherent. Esquerra Republicana no pot 
carregar contra la designació concreta d’una persona concreta i aprovar tota 
l’estructura de càrrecs de confiança que ascendeix a 500.000 euros, perquè això és 
protestar amb una mà i aprovar amb l’altra. Sortir a premsa criticant les polítiques 
culturals de l’equip de govern i aprovar un pressupost on s’incideix amb 75.000 euros 
repartits a trenta-un barris de Girona, que finalment són 2.400 euros per barri, que ja 
entenem que són diners positius, però que, en tot cas, no representaran cap reforma 
estructural, on arrosseguem baixades de recursos de producció pròpia i de 
programació pròpia, sense regidoria de cultura i amb un 15 per cent de destinació al 
gran projecte Santos Torroella em sembla a totes llums contradictori. 
El nostre grup municipal, com ja he dit al principi i per l’experiència que tenim d’altres 
negociacions, no volem un intercanvi de partides de caràcter menor. En alguns casos, 
l’acord no ha significat cap altre canvi que dir-li a una partida una cosa i ara d’una altra 
manera. En matèria social, aquests pressupostos fan això, són dades objectives i 
qualsevol ciutadà ho pot comprovar amb els números que ens faciliten aquests 
pressupostos. 
Els socialistes tenim un model diferent de ciutat i això és ben legítim, per això 
representem persones amb pensaments diferents. Ens semblava que els acords 
bilaterals d’aquests últims anys han anat desenvolupant el programa de Convergència 
i Unió, això sí, però amb modificacions sense més importància, i això ha passat cada 
any; a l’acord actual passa més que mai, són els pressupostos del Govern, sense cap 
canvi. I jo ja entenc que els temps són els que són i que potser els seus partits junts al 
Parlament fan una amalgama nova amb un partit de centre, però aquests 
pressupostos no m’arriben ni a això, són els pressupostos de Convergència i Unió. 
Pensem que s’ha perdut una oportunitat, un pacte transversal on s’haguessin 
incorporat mirades diferents, mirada progressista, que pensem que compta amb un 
marge i un percentatge elevadíssim en aquest Ple, no suficient per governar, però sí 
convenient per tenir acords de profunditat a favor de la ciutat. L’acord bilateral 
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beneficia la falsa responsabilitat de qui vol aparèixer com a responsable, però de fet 
pensem que és contrari a la responsabilitat perquè impedeix un acord més general. 
I voldríem que l’equip de govern entengués que això no és intentar governar des de 
l’oposició, com ens han dit tantes vegades, és treballar per canviar algunes prioritats i 
polítiques socials, i ho fem de manera legítima des de la posició que ens pertoca. No hi 
haurà pactes bilaterals, no hi haurà aprovacions de tràmit per passar plens, no amb 
nosaltres, no volem contribuir a passar plens i acords sense un rumb clar i determinat 
d’acord amb els nostres valors fonamentals i a això dedicarem tot l’esforç en aquest 
mandat. 
Aquests pressupostos aproven una imposició fiscal sense cap caràcter progressiu, 
això és liberal, no és progressista, aproven una inversió social tan insuficient com la de 
l’últim any, aproven un percentatge per a ocupació inferior al de fa tres anys, quan 
Girona Actua funciona bé. Aquests pressupostos no fan dels barris ni de les persones 
una prioritat, són els pressupostos del fons Santos Torroella, de l’estructura de 
confiança excessivament pesada i de la continuïtat legítima, però per a nosaltres no 
compartida, que està convertint Girona en una ciutat més cap enfora que per viure-hi, 
tal com pertocaria, cap endins. Gràcies. 
 
Intervé la senyora Laia Pèlach Saget, portaveu del Grup Municipal CUP – Crida per 
Girona, qui expressa, avui aprovem uns pressupostos o portem a aprovació uns 
pressupostos que mantenen el model de la proposta inicial. S’han introduït petits 
canvis, és cert, estem parlant d’uns 400.000 euros sobre 107 milions. Per tant, el 
model és el mateix, és un model continuista que aprofundeix en la línia que ja van 
marcar fa quatre anys i que, com bé deien, respon al seu Pla de govern. És un model 
en el qual el turisme, una vegada més, apareix com l’únic motor econòmic, és un 
model centralista que oblida barris, oblida els barris en general i específicament alguns 
els quals no apareixen ni en les inversions, ni específicament en cap despesa o en cap 
partida; estem parlant de cap barri de l’esquerra del Ter, estem parlant del Pont Major i 
ara, amb alguns canvis introduïts, doncs el Sector Est poder no tant, però, en 
qualsevol cas, sí que és també un gran oblidat. 
No respon, és un model que no respon a les necessitats socials que exigeix el context 
actual, perquè un pressupost que augmenta respecte al pressupost de l’any anterior 
uns quants milions d’euros, no augmenta pràcticament ni les partides destinades a 
acció social, ni les partides destinades a ocupació. Per tant, entenem que és un model 
que no respon a les necessitats que sí que exigeixen el context actual d’apostar per 
aquestes polítiques d’acció social i d’ocupació. 
Sí que és cert que fa un pas endavant en política ambiental i aquí agraïm aquest pas 
endavant i esperem que això es materialitzi en polítiques concretes i puguem veure-
ho, reflectit en la pràctica. 
En qualsevol cas, és cert que el pacte amb Esquerra Republicana - MES ha portat 
algunes pinzellades en aquest pressupost, que van en la línia d’algunes de les 
propostes que fèiem nosaltres també, com pot ser reduir el centralisme, corregeix el 
que crec i m’atreviria a dir que va ser un oblit del Govern, com és el Pla integral de 
Sant Narcís i que, com bé deia algú, ja varem posar sobre la taula pràcticament tots 
els grups de l’oposició. I també introdueix partides, com en el cas del Sector Est. 
També augmenta una mica, els recursos en ocupació, l’accés a la cultura o a 
l’educació, però al final són pinzellades. Tot plegat estem parlant d’uns 400.000 euros 
que, a més a més, no tan sols no canvien el model, sinó que han aparegut una mica 
del no-res, són uns 200.000 euros d’uns ingressos que ens van arribar així 
sobrevinguts i de partides que s’han exprimit, perquè ens entenguem; el Govern no 
renuncia a cap de les seves apostes, no renuncia al seu Pla de govern. 
Hi han una sèrie de propostes que s’emporten bona part del pressupost i que són unes 
línies vermelles, i estem parlant, del tema dels càrrecs de confiança, estem parlant 
d’unes partides destinades a la promoció turística, estem parlant del pes que té 
l’operació fons Santos Torroella en aquest pressupost, que s’emporta prop d’un 21 per 
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cent del pressupost en inversions. Per tant, sí que s’introdueixen petites pinzellades, 
però no hi ha ni molt menys una transformació del model, ni canvis substancials. Per 
tant, venim a deduir, poder, pel suport d’Esquerra Republicana - MES a aquests 
pressupostos, que potser el model de ciutat en el fons no és tan diferent. 
Nosaltres no podem avalar aquest model, la regidora Planas parlava de 
responsabilitat; per nosaltres el sentit de la responsabilitat precisament és dir que no a 
aquests pressupostos, perquè no responen al model pel qual ens han votat una sèrie 
de ciutadans i ciutadanes i, per tant, el nostre sentit de la responsabilitat l’entenem així 
i per això avui direm no i votarem no a aquests pressupostos. Són pressupostos que 
són oposats al nostre model i, per tant, ja d’entrada l’entesa era difícil. Són 
pressupostos que, com deia, hi han una sèrie de línies vermelles i això es va veure, 
quan varem posar una sèrie de propostes a sobre la taula, que aquests temes eren 
temes intocables i volem explicar una mica quines són aquestes propostes que 
nosaltres varem posar a sobre la taula. 
D’entrada, un era aquest, reduir el pes dels càrrecs de confiança i la despesa que 
comporten, reduint els sous, però també el nombre de personal eventual. L’altre era 
transformar el model econòmic i aquí aportàvem propostes com reduir el pes de 
l’Agència de Promoció Econòmica, transformar-la en el que seria un consell de ciutat, 
un consell de treball, en aquest cas. També reduir tot el que és la promoció turística, 
empresarial i, en canvi, fer una aposta a augmentar partides com el cooperativisme o 
projectes que van destinats al comerç de barri, com són l’«Aixecar persianes» o 
incorporar partides específiques per treballar l’ocupació als barris. 
També proposàvem una transformació del model cultural, això passava per la reducció 
de la despesa que comporta l’operació fons Santos Torroella, però també per fer una 
aposta per la planificació estratègica, portàvem unes partides amb relació a plans 
estratègics de cultura. També una aposta per facilitar l’accés a la cultura, una aposta 
per la descentralització en el model cultural i una aposta també per augmentar el 
suport a la creació. 
En aquest sentit, com dèiem, sí que en el moment de negociar hi havia alguna sèrie de 
coses que se’ns acceptaven, però entenem, que no eren qüestions de fons, sinó que 
eren petites modificacions i per això és un model que nosaltres no podem acceptar, no 
podem donar-hi suport. 
També demanàvem una aposta per l’acció social, creiem que aquesta sí que és una 
exigència del context actual, que per això fèiem una aposta, demanàvem més suport a 
habitatge. Ens va sorprendre fins i tot que en aquest cas on s’acceptava que podia ser 
una possibilitat, però el mateix regidor deia que no era una prioritat, el mateix regidor 
creia que no era oportú en aquest moment apostar per l’habitatge, ens va sorprendre. 
Apostàvem també per augmentar les partides de solidaritat o cooperació, destinar una 
partida al que és el Pla local d’acollida. I també augmentar, reforçar polítiques de 
cohesió social en el marc de l’educació. També crèiem que calia fer una aposta pel 
que és la cohesió territorial i trencar aquest centralisme que creiem que es pot veure, 
diguéssim, que es pot palpar en el pressupost que ens presenten. En qualsevol cas, 
com deia, el retorn que ens va fer d’aquestes propostes no suposava un canvi en el 
model i, per tant, no podem donar-hi suport. 
Però, en canvi, sí que també varem fer propostes que creiem que encara són a temps 
a incorporar i que passen per la introducció d’eines de control democràtic en els 
pressupostos. Jo crec que es van veure amb bons ulls. Ara aquí ja tenim un element 
important que és un element ja de consens des del moment que es va aprovar i 
recordem el tema de l’audiència pública informativa dels pressupostos, que esperem 
que ben aviat es faci efectiva. Però també creiem que podria ser un pas més endavant 
el fet introduir-hi una comissió de seguiment dels pressupostos en la qual poguéssim 
participar també la ciutadania, a més dels grups del Govern, i els regidors de 
l’oposició, i personal tècnic que es consideri convenient. Deixem, doncs, també 
aquesta proposta a sobre la taula. 
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I, en qualsevol cas, també més enllà de respondre la idea que surti dels pressupostos 
participats, ha sortit per aquí, dir que si bé és cert que és una moció que ja es va 
aprovar, una sèrie de canvis en els pressupostos participats, per tant, entenem que ja 
això es farà efectiu, aquests canvis, la partida, com deia, és la mateixa, però una cosa 
és la partida i l’altra és el model que es transforma. Per tant, ja que ha sortit el tema, 
instar també –ens consta que s’hi està treballant–, per tant, a treballar per aquesta 
transformació del model de pressupostos participats. 
I finalment, agrair també la predisposició de la regidora Planas, que en tot moment, 
més enllà de la possibilitat o no d’arribar a un acord, s’ha prestat a donar-nos totes les 
explicacions i a destinar-nos el temps que hem necessitat. Moltes gràcies. 
 

Interver la senyora M. Mercè Roca i Perich, portaveu del Grup Municipal d’ERC – 
MES, qui exposa, els pressupostos tradueixen en xifres l’acció política que vol fer el 
Govern durant tot un any, durant l’any que ha de venir. Nosaltres, i ho hem dit moltes 
vegades, no compartim del tot el full de ruta del Govern de la ciutat i, per tant, hi ha 
elements d’aquests pressupostos, doncs, amb què no hi estem d’acord. Evidentment 
no són els nostres pressupostos, també ho hem dit moltes vegades, per exemple, ens 
incomoda que una part molt important de les inversions vagin al Santos Torroella, o 
que es continuïn gastant una quantitat elevada en comunicació. Segurament també 
nosaltres, on farem els nostres pressupostos, serem socialment més ambiciosos. Tot i 
així, hi donarem suport, perquè que uns pressupostos no s’aprovin significa que no 
s’executaran les inversions previstes i que la ciutat es paralitza i, en aquests dies 
difícils, la gent de Girona no s’ho mereix. A nosaltres la gent ens ha votat perquè la 
ciutat funcioni, som, doncs, un altre cop responsables, ho varem ser en l’aprovació del 
cartipàs i ho tornem a ser ara. 
I vull recordar que l’aprovació del cartipàs va suposar un guany per a la ciutat en tres 
aspectes. El primer és que els creadors han vist multiplicats per dos els fons que tenen 
amb les beques Kreas, i això és una partida que ja consta en els pressupostos de l’any 
que ve. També fruit del pressupost, fruit del cartipàs, són uns avantatges importants en 
les targetes bus per a joves de divuit a vint-i-cinc anys i per a majors de seixanta-cinc 
anys uns avantatges que la gent de Girona en començarà a gaudir el proper dia 4 de 
gener. I per últim, fruit d’aquest acord, un pla de xoc de la Devesa per bàsicament 
millorar-ne la seguretat, la il·luminació i per treure’n els cotxes. 
Hem volgut tornar a ser útils, no només responsables, hem condicionat l’aprovació 
dels pressupostos a un canvi de línia política en alguns aspectes. Hem condicionat 
més de mig milió d’euros en un pressupost que ja està compromès en un percentatge 
molt elevat: el capítol 1 i el capítol 2, per exemple, s’emporten el 75 per cent dels 
comptes; o les inversions, en què moltes propostes d’aquestes inversions ja estan 
compromeses per acords previs, com el mateix Santos Torroella, que és una cosa que 
ja està pactada, o el trasllat de la biblioteca, o els 1,2 milions dels pressupostos 
participats de què s’ha parlat aquí. 
Després de la negociació, els pressupostos són clarament més socials. Ens varem 
trobar amb una primera proposta al Govern que no incrementava les partides socials, 
ni les partides en ocupació. L’oposició d’esquerres ho va denunciar en bloc i nosaltres 
també havíem fixat aquests elements com a imprescindibles per començar a negociar. 
I amb satisfacció podem dir que hem introduït 100.000 euros en ocupació d’aturats per 
a majors de quaranta-cinc anys; 150.000 euros d’ajudes al lloguer social i contra la 
pobresa energètica; 37.000 euros per a beques d’alimentació de nois i noies de 
secundària de dotze a setze anys, que és una partida nova que no existia; 50.000 
euros per al Pla d’igualtat d’oportunitats, que és material escolar i activitats –això 
reforça la infància com una prioritat de la ciutat; 40.000 euros per reforçar l’àrea de 
joventut; 9.000 euros més per al programa d’emprenedoria. És a dir, urgència social i 
reactivació econòmica, que són les nostres màximes prioritats, ara traduïdes en 
números. 
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I el que no són números, també, perquè hem signat uns compromisos amb el Govern 
que van en la línia de confeccionar el molt reclamat mapa de la pobresa a Girona, que 
inclourà la pobresa infantil i la pobresa energètica i que estarà feta a finals de l’any que 
ve. I també, a més de dotar amb 150.000 euros una partida per al lloguer social –
aquesta ja l’hem dit abans–, hem fet que el Govern es comprometi a incrementar el 
parc d’habitatge social en dos-cents pisos més en quatre anys. 
I en campanya nosaltres dèiem «tots els barris són centre», i això també ho hem 
traduït en xifres. Ens va sorprendre, com deia la senyora Pèlach, que després d’un pla 
monogràfic on tots varem parlar de Sant Narcís no es preveiés cap partida per al seu 
desenvolupament, el desenvolupament del pla integral; i hem introduït, doncs, 50.000 
euros perquè això sigui possible. I posant el focus en un dels sectors més castigats per 
la crisi, se seguirà desenvolupant el Pla integral del Sector Est a través d’una partida 
que hem reclamat de 95.000 euros. 
Més partides que afecten directament els barris. Una 50.000 euros de dinamització 
dels espais públics amb l’objectiu d’afavorir la cohesió i la convivència i un altre de 
75.000 euros destinada a la cultura als barris, perquè tots els barris de la ciutat es 
mereixen dotar-se d’una programació cultural de qualitat. I també hem introduït 15.000 
euros per a la dignificació de la gossera municipal de Mas Xirgu, mentre esperem la 
futura protectora d’animals o refugi, que ben aviat s’haurà de construir o bé a Girona o 
bé en la seva àrea d’influència. 
Tornant a la cultura, hem intentat també que aquests pressupostos modifiquin una 
mica la política cultural del Govern. Des de l’inici, hem dit que nosaltres ens aboquem 
més, preferim més la cultura de base que no la d’aparador, per això varem demanar, 
com ja he dit, que es doblessin les beques Kreas, perquè els creadors gironins són 
importantíssims, són els que comencen l’acte de gaudir després de la cultura. Un 
acord de cartipàs, que aquest acord queda fixat ja en els comptes del 2016, com hem 
dit. I per això també hem introduït aquesta partida de 75.000 euros per a la cultura als 
barris. En aquesta línia, celebrem que, entre la proposta inicial del Govern i les nostres 
modificacions, hagin augmentat moltes de les partides en equipaments culturals de 
base i programacions estables: el Museu del Cinema, el Truffaut, les biblioteques, 
l’Escola d’Art Municipal i la d’Humanitats, el Museu d’Història i les arts escèniques. 
I quasi per acabar, el pensament estratègic. Creiem que és molt important de generar-
ne al voltant dels grans temes de ciutat, ho hem dit moltes vegades i que això s’ha de 
fer amb el consens de la major part –ens agradaria que fossin totes– de les forces 
polítiques, les entitats i la ciutadania; cal pensar la Girona del futur i no només 
gestionar-la dia a dia. És en aquesta línia que hem aconseguit el compromís de l’equip 
de govern d’impulsar els plans estratègics d’esports, de cultura, de turisme i de 
comerç, i els volem amb participació ciutadana i amb garanties de la seva execució. 
En resum, creiem que els elements que hem pogut introduir en aquest pressupost 
municipal els milloren substancialment, són uns comptes que ara introdueixen moltes 
de les demandes de la CUP i del Partit dels Socialistes, són demandes progressistes 
que van en la línia d’aconseguir una Girona més social i més justa. Podrien ser unes 
xifres molt millors? Segurament que sí, evidentment. Però, ho reitero, són unes 
modificacions de caire social que milloren de forma important el pressupost. 
Un apunt final al Govern, el nostre compromís amb aquests comptes, evidentment, no 
s’acaba aquí, estarem molt atents, molt amatents a l’execució del pressupost, 
actuarem sempre pensant en Girona, insistim molt sempre en la nostra voluntat de ser 
útils, ser útils en alguns casos vol dir responsabilitat i treball conjunt i arribar a acords, i 
ser útils en altres casos vol dir també distanciar-se d’algunes propostes pel bé de la 
ciutat. Moltes gràcies. 
 
Intervé la senyora Planas, qui exposa, jo us faré una resposta general. En primer lloc, 
respondré a la senyora Veray respecte als plans de dinamització de comerç que es va 
parlar en el seu moment, de l’Agència de Promoció Econòmica, i són els de Santa 



 

20 
 

Eugènia, el de Sant Narcís i el carrer del Carme, els plans de dinamització de comerç 
on es faran. 
Bé, s’ha parlat que és un pressupost de mínims, s’han dit moltes coses sobre el 
pressupost, jo no crec que sigui un pressupost de mínims; de mínims era el de quan 
varem arribar al Govern i ens varem trobar un pressupost en el qual ja estaven 
immersos en la crisi, però el pressupost que portava els serveis socials era minso. En 
cap moment hi havia beques menjador, en cap moment hi havien menjadors socials, 
en cap moment s’atenien els nens de secundària i ja hi havien problemes en el seu 
moment, no només són ara els problemes, sinó també hi eren llavors, i tot això s’ha 
anat introduint. Penseu que el pressupost de serveis socials ha augmentat més de 2 
milions i mig d’euros en tot aquest període, mai hem deixat ningú desatès, també en 
l’habitatge social hi estem treballant, crec que mai s’ha deixat ningú desatès, primer 
fem prevenció, però quan ens trobem amb un problema, també l’ataquem i el resolem. 
Per tant, crec que no és just que se’ns digui això que el pressupost social és tan 
minso, perquè no ho és de cap de les maneres. 
Pel que fa als plans d’ocupació, jo crec que mai s’havia invertit tant en plans 
d’ocupació, aquest any invertirem prop de 5 milions d’euros. A mi m’agradaria que 
busquessin en els pressupostos anteriors, del nostre Govern i dels anteriors governs, a 
veure si havien aquestes partides de prop de 5 milions d’euros invertits en plans 
d’ocupació, cofinançats evidentment per la Generalitat. I també crec que nosaltres, pel 
que fa als barris, crec que els hem dinamitzat, ho hem fet amb uns pressupostos 
participatius en els quals ells poden escollir una part del pressupost on el volen 
destinar, a part d’aquells projectes o aquells manteniments que cal fer a l’Ajuntament. 
Però nosaltres també tenim unes prioritats, ens agradaria tenir molts diners per poder-
ho fer tot, però quan no hi han tants de diners per poder atendre totes les necessitats, 
hem de prioritzar i, per tant, prioritzem allò que creiem que és més necessari per a la 
ciutat i per a cada un dels barris, però tot i així tenen una partida, els barris, per poder 
escollir, que això no havia passat mai. I crec que això també s’ha de dir en positiu. 
Pel que fa a les escoles, clar, si només miren el pressupost d’inversió i miren 
«manteniment escoles», diuen «que poc», però no és només el manteniment de les 
escoles, pensin que nosaltres ja fa quatre anys que cobriment pistes, el que es va fer a 
Pericot, la del Migdia, la que es farà al Cassià Costal i aquest any portem el plurianual 
per fer el cobriment de la pista de l’Eiximenis. Per tant, crec que si això ho comptem, 
més el pla de pintura, que també es portarà a terme per pintar durant aquest període 
de quatre anys les diferents escoles, sumem-ho tot, no sumem només el que ens 
interessa, sumem tot el que hi ha. Nosaltres fem un manteniment també preventiu de 
les escoles, no només correctiu i, per tant, creiem que també tot això fa que siguem 
més eficients. 
Nosaltres no ens n’amaguem, nosaltres apostem per la cultura i el turisme, ho he dit 
sempre, en la meva intervenció ho he dit, ho dic cada vegada hem negociat entre els 
diferents grups, i nosaltres entenem que és un dels eixos vertebradors de l’activitat 
econòmica de la ciutat, i entenem que som una ciutat de serveis i que generem 
riquesa a través del turisme i a través de l’ocupació. I creiem que això és important, 
perquè no només hem de posar diners als serveis socials, sinó també hem de prevenir 
que tota aquesta gent que tingui feina, així no haurà d’anar als serveis socials i, per 
tant, una manera que la gent pugui treballar és incentivant la cultura i el turisme per tal 
de fomentar també la feina, que la gent pugui tenir feina a través d’aquests sectors. 
I, bé, el que volia dir també és jo ja entenc que no és el pressupost de cada un dels 
vostres grups, ja ho entenem, per això els que estem governant som nosaltres i 
entenem que és el nostre pressupost; evidentment que si governéssiu vosaltres 
tindríeu un altre pressupost i a nosaltres ens podria agradar més o ens podria agradar 
menys, portaríeu partides que podríem coincidir o no, però bé, això és normal. Però  
crec que també s’ha de tenir una responsabilitat respecte a la ciutat. Si comencem a 
pensar què beneficiem no aprovant el pressupost, quin benefici tindria la ciutat no 
aprovant al pressupost? Què en traurien vostès que no hi hagués cap grup que 
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volgués aprovar un pressupost? Què en trauríem? Res, que no podríem invertir res a 
la ciutat i el ciutadà no tindria res de positiu. Aquest pressupost porta coses que us 
agraden i potser altres que no, però sabeu que la ciutat seguirà dinàmica i no quedarà 
paralitzada. I per tant, jo crec que amb el pressupost, tal com ha dit la senyora Roca, 
aquest pressupost, un 80 per cent, pràcticament, 78 o 80 per cent del pressupost va 
entre capítol 1 i capítol 2; és molt complicat de gestionar un pressupost on hi ha una 
quantia tan important ja fixada. Per tant, jo crec que nosaltres hem prioritzat aquelles 
partides que són necessàries per al moment, són aquelles partides en les quals 
pensem que la ciutat pot anar millor, tant en les inversions com en subvencions, com 
en el capítol 2. 
I, per tant, ja només per finalitzar, agrair el suport d’Esquerra Republicana - MES al 
pressupost. 
 

Intervé el senyor alcalde, qui exposa, si em permeten, abans de passar a la votació, 
unes reflexions finals. En primer lloc, per reiterar l’agraïment al Grup d’Esquerra 
Republicana - MES als pressupostos, com ha dit la regidora, almenys nosaltres ho 
hem vist així, no ha estat massa fàcil, per dir-ho clarament, però estic content per la 
ciutat que hi hagin arribat i que vostès també hagin fet esforços, que em consta que 
els han fet, perquè la ciutat tingui una eina que és imprescindible perquè el Govern 
funcioni, tingui el color que tingui el Govern. 

És normal, vostès ho han dit i ho han reiterat, i ho he apuntat a les intervencions de 
cadascú, que els agraeixo, per altra banda, també el to i el respecte amb què s’han 
adreçat envers el Govern, és normal que aquests siguin els pressupostos del Govern, 
no els de l’oposició. Vostès han destacat una obvietat. I, per tant, és normal també que 
el Govern vulgui ser el més fidel possible al seu pla de mandat; això és normal, ho 
hem de dir clarament als ciutadans. I, per tant, com a conseqüència d’això, és 
perfectament normal i esperable que en els pressupostos es mantingui el gruix que ha 
caracteritzat el model de ciutat que té Convergència i que és públic i notori. Tot això és 
normal i legítim, tan normal i tan legítim com ho és mantenir-se fidel als programes de 
cadascú amb què vostès van presentar-se als ciutadans, els van demanar i els van 
votar. Per tant, aquí no hi ha més o menys legitimitats, tothom les té i tothom pot 
reivindicar amb orgull el que s’ha guanyat a les urnes, per les quals, per altra banda, hi 
varem passar tots plegats fa pocs mesos. Vull dir que amb això el nostre programa ha 
estat avalat pels ciutadans de manera molt i molt àmplia, no suficient com perquè sigui 
l’únic o amb el criteri sol del Govern, perdó, n’hi hagi prou per tirar-lo endavant, és cert, 
per això fem els esforços que fem. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, els demanaria a tots els que ens estan seguint 
també el màxim respecte per una cosa que em sembla que no ha de posar-se mai en 
dubte i és el fet que el Govern es mantingui fidel i coherent amb el compromís que va 
contraure amb els ciutadans, ciutadans que van poder avaluar la nostra acció, i que 
podem presentar els resultats amb uns termes que es poden anar comprovant 
regularment, a satisfacció o a insatisfacció de les expectatives de cadascú, i és ben 
legítim que sigui així. I podem sostenir nosaltres i així ho varem explicar als ciutadans, 
que la ciutat avui és més viva, més dinàmica, per tant, creiem amb més força per sortir 
col·lectivament del que en podríem dir la recessió. Creiem que podem presentar 
resultats i aquests resultats són palpables i que, en aquest sentit, no ens hem cansat 
de dir que la nostra prioritat ha estat reduir l’atur a la ciutat de Girona i continua sent 
aquesta, i serà aquesta en tot el mandat, a generar riquesa local i a consolidar el que 
per nosaltres és un model sostenible, de qualitat, que és integrador i que és obert. 

I per aconseguir això, que segurament aquests termes segurament tots ens podríem 
posar d’acord, vosaltres és cert que tenim una metodologia i unes prioritats diferents 
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de la resta de grups, i això és ben legítim, una cosa i l’altra, però això és el que han 
votat els ciutadans d’una manera molt clara i tenim no només el dret, sinó el deure de 
complir amb aquest encàrrec ciutadà. Ho fem conscients sense perdre de vista que no 
tenim la majoria, però apel·lant aquell tros de responsabilitat que hi ha en la gestió de 
la ciutat que tenen tots vostès, sense excepció, tinguin un regidor, com és el cas del 
grup del Partit Popular, en siguin quatre com a llista més votada, el Grup d’Esquerra 
Republicana - MES, tothom. I li vull agrair a la regidora la dedicació que hi ha tingut per 
parlar amb tothom per intentar buscar acords –i és ben legítim que no hi hagi acords 
com ho és que n’hi hagi–, l’esforç que ha fet per intentar presentar, efectivament, uns 
pressupostos que tenen una part de continuïtat, això ja li admeto, és lògic que sigui 
així, seria una sorpresa que hi hagués una ruptura amb el contracte que hem adquirit 
els ciutadans. I senzillament agrair que puguem començar aquest any 2016 amb un 
pressupost aprovat en temps i forma. Moltes gràcies. Passaríem a la votació. 

Intervé la senyora Laia Pèlach i Saget, per tal de demanar un aclariment sobre el 
procediment a seguir en la votació de les propostes. 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que, és veritat, i que ja ho havia especificat 
abans; que la votació podia ser separat. Per tant, tenim quatre votacions, per un costat 
la del punt núm. 1 del pressupost, i els punts 2, 3 i 4, que si els sembla les fem 
separades. 

Ningú més demana la paraula i es sotmeten les propostes a votació. 

El punt núm. 1 s’aprova per catorze vots a favor dels grups municipals de CiU i ERC-
MES, onze vots en contra dels grups municipals de la CUP – Crida per Girona, PSC-
PC, C’s i PPC. 

Els punts núm. 2, 3  i 4 s’aproven per catorze vots a favor dels grups municipals de 
CiU i ERC-MES, sis vots en contra dels grups municipals PSC-CP i C’s i cinc 
abstencions dels grups municipals de la CUP – Crida per Girona i PPC. 

S’aixeca la sessió. I ara sí que els puc desitjar unes bones festes a tothom. Gràcies. 

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l’acte. Són les nou 
del vespre. Ho certifico. 

 

 

Lluís Pau Gratacós 

 


