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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 18 DE FEBRER DE 
2019. 

A la ciutat de Girona, a les sis de la tarda del dia divuit de febrer de dos mil dinou, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la presidència de 
l’alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb l’assistència dels regidors 
i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió extraordinària.  

ASSISTENTS:  

ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sr. JOSEP PUJOLS ROMEU (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 

Excusa la seva absència la regidora Elisabeth Riera Alemany. 

Dóna fe de l'acte el vicesecretari general, Lluís Pau i Gratacós. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
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ORDRE DEL DIA 

INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

PROPOSTES. 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

1. Expedient 2019005077. Aprovació inicial Pressupost General exercici 2019. 

2. Expedient 2018021479. Modificació pla estratègic de subvencions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, he d’excusar 
l’absència de la regidora Elisabeth Riera, que per qüestions personals li serà 
impossible poder assistir ara. Ja s’ha excusat i ens ha enviat les informacions i, per 
tant, no podrà assistir en aquest plenari. I donaríem inici a l’ordre del dia. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

1. Aprovació inicial Pressupost General exercici 2019. 

Format el Pressupost per a l'exercici 2019 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: 

En base als antecedents exposats, 

1r.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Girona per a l'exercici 2019 
que es presenta equilibrat i per un import de 117.090.900,00 euros. 

2n.- Aprovar inicialment la plantilla de personal per a l'any 2019, document annex al 
pressupost, de conformitat amb el que disposa l'article 168.1 c) del RDL 2/2004. 

3r.- Aprovar inicialment els pressupostos dels organismes autònoms i estats de 
previsió de despeses i ingressos amb repercussió pressupostària a efectes de 
consilació de les societats íntegrament municipals i que formen part del Pressupost 
General, així com el pressupost consolidat, per a l'exercici 2019 que importen: 

- Patronat Call de Girona: 460.435,00 euros 

- Organisme Autònom d'Educació Musical: 808.000,00 euros Estimació d'ingressos i 
despeses societats íntegrament municipals: 

- Iniciatives i Projectes Municipals Sa: 2.200.000 euros 
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- Transports Municipals del Gironès SA: 5.895.000,00 euros Pressupost consolidat: 
120.903.910,00 

4t.- Annexar de conformitat a l'article 122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic, al Pressupost General els pressupostos per a l'exercici 2019 
dels consorcis adscrits a l'Ajuntament de Girona i pels imports següents: 

Consorci del Ter: 266.195,15 euros 

Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials: 1.339.425,00 euros 

5è.- 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. 

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. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El primer punt de l’ordre del dia, 
senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas, amb el benentès que, com 
en altres ocasions, tinguin tots vostès una mica més de temps, vull dir que no anirem a 
mirar tant el temps, com havíem dit, excepte que sigui molt excepcional i que algú, 
doncs, utilitzi molt i molt més de temps, que llavors em permetran que intenti regular 
una mica, però que si no, jo crec que a tots ja els semblava bé que deixéssim una 
miqueta el temps més lliure. Ja ho dic de bon començament, així ja tothom va més 
tranquil. 

Doncs endavant, senyora Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, avui portem a 
l’aprovació del Ple el pressupost general per a aquest exercici 2019, que com cada 
any està integrat pel pressupost de l’Ajuntament i els pressupostos dels organismes 
autònoms, en aquest cas, el Patronat del Call, l’Escola de Música. També portem la 
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previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils Iniciatives i Projectes, 
Transports Municipals de Girona, que són de capital, com vostès saben, íntegrament 
municipal. I també portem els annexos dels pressupostos dels consorcis adscrits en 
aquesta corporació com és el Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials, que és 
La Sopa, i el Consorci del Ter. També, juntament amb el pressupost, portem la plantilla 
de personal i l’actualització de l’organigrama funcional d’aquest Ajuntament, així com 
les bases d’execució i la modificació del Pla estratègic de subvencions. 
 
Be, el pressupost que avui presentem és un pressupost de 117.090.900 euros, 
representa 3.600.000 més respecte a l’any 2018, a l’any passat, un 3,21 per cent més. 
Aquest pressupost manté el mateix fil conductor que els exercicis anteriors i respon a 
la voluntat manifesta i inequívoca d’aquest govern de situar les polítiques adreçades a 
les persones a dalt de tot de les nostres prioritats. És per aquest motiu que estem 
davant d’uns pressupostos on la seguretat, els serveis socials, la sostenibilitat i 
l’habitatge són les àrees que més creixen en aquest pressupost i ho són perquè així 
ens ho demana la ciutadania i ens ho han fet saber veïns i veïnes de la ciutat amb què 
mantenim un constant diàleg durant tots aquests anys. I també en aquest pressupost 
hem tingut en compte les demandes dels ciutadans i també hem incorporat demandes 
que ens han fet arribar en els últims mesos diferents grups polítics en temes que 
considerem que són de ciutat, que són de consens, algunes d’aquestes demandes 
s’han debatut en aquest Ple i hem constatat que hi ha un consens amb tots els grups 
per poder-les portar. 
 
En aquest sentit, també vull agrair la responsabilitat que demostren amb la seva 
abstenció els grups d’Esquerra Republicana i del Partit Popular, que facilitaran que 
tirem endavant aquest pressupost. I els ho vull agrair, a més a més, molt especialment, 
perquè a ningú se li escapa que estem en un any electoral i que potser el més còmode 
hauria estat posar per davant els interessos partidistes que els d’interès general de la 
ciutat i dels ciutadans. I això hauria estat el més còmode, si m’ho permeten, però 
també, al nostre entendre, el més irresponsable, perquè el no aprovar aquests 
pressupostos faria perdre a la ciutat inversions, en aquest cas, les que portem, les 
valorades en 6 milions d’euros que destinem íntegrament a millorar la qualitat de vida 
dels gironins i gironines de la nostra ciutat i també aquests 3.600.000 euros, que m’he 
referit abans que serveixen per millorar i ampliar els serveis a la ciutat. 
 
Com ja els he dit abans, aquests pressupostos continuen fixant com a prioritat 
d’aquest govern el servei a les persones. I això inclou aquelles polítiques destinades 
als infants, fins a les adreçades a la gent gran, també passant per les polítiques dels 
joves tenint en compte també les diferents tipologies familiars. És per això que una de 
les àrees que presenta un increment més important respecte a l’exercici 2018 és l’Àrea 
de Serveis Socials, experimenta un increment de 750.000 euros, especialment en 
partides destinades a la infància, a la gent gran i també destinades a l’habitatge i als 
barris. I això ha passat no només en aquest exercici, és una àrea que ha tingut un 
increment exponencial al llarg de tota la legislatura i també podran veure les despeses 
de personal que també tenen un increment considerable, en aquest cas, són 
2.700.000 euros més. Una part va dedicada a l’increment salarial, una altra part respon 
a aquest preacord que hem arribat amb els sindicats de Comissions, UGT i CSIF per 
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millorar la situació de l’àmplia majoria dels treballadors de la casa que repercutirà 
evidentment en la millora de serveis que oferim als ciutadans. Penso que és un gran 
acord, que tots plegats n’hem d’estar orgullosos i que properament hem de portar 
també a debatre en aquest Ple per a la seva aprovació. 
I finalment aquests 2.700.000 euros que parlàvem de recursos humans, també hi ha la 
creació de deu places de policies municipals per tal de millorar la seguretat dels barris 
de la ciutat, entre altres millores que també més endavant els comentaré. 

El pressupost que avui portem jo crec que és una conseqüència de l’eficiència i la 
racionalització que hem fet en la gestió a l’hora d’administrar que hem aplicat durant 
aquests últims anys, és una mostra més de la rigorositat que ha marcat el primer dia la 
nostra acció de govern. I el pressupost d’aquest any 2019 segueix la mateixa tònica 
que la que seguia els darrers anys i respon a quatre objectius que per nosaltres són 
importantíssims. 

El primer és una política fiscal de contenció. El mes d’octubre vàrem portar les 
ordenances, vàrem congelar els impostos, vàrem congelar les taxes que gravaven els 
ciutadans i ciutadanes de Girona, amb la qual cosa ens assumim amb la majoria..., i 
tot això serveix..., continua assumint la majoria..., l’Ajuntament continuem assumint la 
majoria de serveis i ja són set dels vuit anys que portem governant que congelem 
taxes i impostos. 

Un altre gran objectiu per nosaltres és la cobertura de les necessitats de la gent més 
desafavorida i també de les famílies, que ho venim dient dia rere dia. 

En tercer lloc, incentivem també els sectors productius que poden permetre una 
dinamització econòmica, com és les indústries culturals i creatives, el foment de la 
indústria de la bicicleta i la tecnologia també i el coneixement. 

I la quarta, que diem que aquests són els pressupostos de la seguretat, és un objectiu 
importantíssim per al nostre govern i és una de les àrees que més es concreta els 
recursos, on hi hem posat més recursos, tant pel que fa al personal com també als 
nous equipaments i serveis. I aquesta és la preocupació actual dels veïns i veïnes i 
també és una de les nostres prioritats. 

Aquest són, com ja ens hem sentit repetir en multitud d’ocasions, els grans motors de 
les accions polítiques del nostre govern, que situa al capdavant el benestar de les 
persones i la dinamització econòmica com els objectius principals. És en línies 
generals, l’exposició del pressupost, ara el que entraré és a parlar de les principals 
aportacions amb més detall. 

Pel que fa als ingressos, aquest creixement, malgrat no haver pujat els impostos i les 
taxes, per què ens ve donat? Ens ve donat per aquesta millora en la situació 
econòmica i per la bona gestió, com he dit, que hem fet de les finances i dels recursos 
municipals durant aquests últims anys. Prova d’això que els dic és que hi ha capítols 
que baixen la despesa, les despeses financeres, per exemple, des de l’any 2011 han 
baixat vint punts passant d’un 67 per cent a un 47 per cent aproximadament i, per tant, 
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han disminuït..., això comporta que paguem menys interessos. Aquest augment dels 
ingressos, per tant, repercuteix de manera directa a les despeses de personal i dels 
béns corrents i serveis. Com he dit abans, 2.700.000 euros a les despeses de 
personal, 1.400.000 euros a les despeses de béns corrents i de serveis.  

Aquest capítol 1, que és de personal, ha incrementat, ara suposa un 36..., el que 
suposa ara del total del pressupost és un 36 per cent, que ens permetrà, com els he dit 
abans, incrementar la plantilla de la Policia Municipal amb deu agents més. També 
incrementarem el número de dinamitzadors de barri, incrementarem els dinamitzadors 
de menjadors socials, els educadors de carrer, així com també aplicarem l’increment 
salarial que correspon. Pel que fa al capítol 2, que contempla aquestes despeses de 
béns corrents i serveis, representa el 43 per cent del nostre pressupost. I el capítol 4 
representa un 9 per cent del pressupost i que, com ja vostès saben, les partides 
d’aquest capítol van destinades a bona part de subvencionar aquestes activitats que 
fan les entitats en el camp de l’esport, en el tercer sector, en el turisme i en la cultura 
entre altres. 

Per tant, si mirem, veurem que aquests tres capítols representen pràcticament un 90 
per cent del pressupost i que repercuteixen de manera molt directa a mantenir els 
serveis que gaudeixen els ciutadans i les ciutadanes de Girona i que fins i tot els 
podem anar incrementant, aquests serveis. 

Pel que fa a les inversions, portem unes inversions de 6 milions d’euros al total del 
pressupost i hi ha partides plurianuals ja conegudes, com pot ser el Museu d’Art 
Modern i Contemporani, la reforma del Modern o la biblioteca a la Casa de Cultura. 
També contemplem la redacció de projectes reclamats com ara era la segona i la 
tercera fase de la Punta del Pi a Montilivi, la reforma del carrer del Carme amb el pont 
cap al mercat o el projecte del pont entre el carrer del Carme i Montilivi o l’aparcament 
de la Politècnica. També portem el tancament complet del pavelló Cassià Costal, que 
permetrà guanyar de manera definitiva un pavelló més per a tota la ciutat. 

Aquestes inversions també preveuen la millora de diferents equipaments, com ara una 
partida de 120.000 euros a les noves actuacions a les escoles, o una altra de 70.000 
euros a un pla de pintura també per a les escoles, 120.000 euros al Pla de millora 
d’equipaments esportius. 

També crec que hem de destacar la partida que portem de 180.000 euros a un pla de 
xoc de seguretat Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Relacionades també amb la 
nostra voluntat de millorar la seguretat ciutadana, hi ha altres partides com les de 
210.000 euros al Pla d’enllumenat i també aquestes actuacions que farem de manera 
específica, tenim 20.000 euros a cadascuna de l’enllumenat, és el Creu Migdia, Santa 
Eugènia, la Devesa. 

També hem previst la compra de dos autobusos, un dels quals és fruit de l’acord que 
hem arribat amb Esquerra, també una màquina de netejar amb aigua per a la ciutat. I 
fruit també de l’acord que hem arribat amb Esquerra és el Pla de jocs accessibles amb 
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100.000 euros, incrementem fins a 300.000 euros el Pla de voreres o els 25.000 que 
es destinaran a la redacció de projecte del centre cívic de Montjuïc. 

Amb relació a Montjuïc hem acordat també amb el Grup del Partit Popular una partida 
de 10.000 euros per al projecte d’aparcament de l’escola, també amb el Partit Popular 
hem acordat altres millores a la ciutat com estudiar el projecte de la pista coberta de 
Domeny, millorar el tancament de Torre Gironella, incrementar fins a 100.000 euros la 
partida de càmeres de videovigilància, també adequar el mobiliari de la plaça Jordi de 
Sant Jordi o la millora de plans de dinamització. 

I com cada any, continuem portant 1.200.000 euros a pressupostos participats. 

I pel que fa a les àrees, les principals aportacions de l’àrea, pel que fa a l’Àrea de 
Cultura, a més a més de les inversions que he dit abans del Museu d’Art Modern i 
Contemporani, el Modern o la biblioteca de la Casa de la Cultura, també apostem per 
transformar els centres cívics com a laboratoris culturals que permetin a les entitats 
oferir d’una manera continuada una oferta cultural d’excel·lència en els nostres barris. 
Crearem dos espais de música en viu fora del Barri Vell que permetin que l’oferta 
musical arribi a tots els racons de la ciutat. També treballarem per la inclusió plena de 
les persones amb discapacitat en la política cultural, tant en la seva oferta, com també 
en la seva demanda. 

Pel que fa a l’Àrea de Serveis Socials, ja saben que al llarg de tota la legislatura hem 
destinat sempre més recursos. Aquest 2019, ja els he dit que destinàvem 750.000 
euros, que inclou per exemple 200.000 euros més en la pròrroga d’atenció a la infància 
i als joves, una nova partida de 115.000 euros als serveis per a discapacitats i famílies 
monoparentals, passem de 230.000 a 275.000 euros la partida destinada a serveis a la 
gent gran i també augmentem partides per a casals de la gent gran. Gairebé doblem, 
fins a 54.000 euros, la dotació de l’Oficina d’Eficiència Energètica i passem de 274.000 
a 407.000 la partida del Programa d’accés a l’habitatge. I passem de 230.000 a 
272.000 euros les accions comunitàries a barris, com per exemple amb els 
dinamitzadors de barri i dinamitzadors de menjador. I multipliquem per tres, passant de 
25.000 a 75.000, el Programa d’educadors als carrers. 

Així doncs, com podeu comprovar, amb les dades que jo els acabo ara de donar i de 
comentar, augmentem considerablement les partides destinades a la infància i a la 
gent gran i també les destinades a habitatge i a barris. Totes aquestes inversions i 
partides són les que creiem que haurien de generar un ampli consens, pensem que 
són partides d’ampli consens entre tots els grups municipals i que continuen reflectint 
l’objectiu principal de la nostra opció de govern, que és tenir cura dels col·lectius més 
vulnerables, com és la gent gran, com són els infants, com són els joves, és a dir, de 
totes les famílies. 

Pel que fa a l’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i 
Ocupació, seguirem apostant pels sectors productius i econòmics que considerem 
claus per a aquest desenvolupament de la ciutat i del seu entorn territorial. En aquest 
sentit, cal fomentar aquella indústria que sigui una indústria singular, indústria 
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emergent, de qualitat i innovadora, i així queda remarcat a les partides pressupostàries 
que avui nosaltres portem a aprovació. Em refereixo a les indústries culturals i 
creatives, amb el finançament que vostès saben del PEC i el foment a la indústria de la 
bicicleta. També s’ha creat una nova partida de 30.000 euros per al foment de la 
indústria de la rehabilitació sostenible i eficient. I incrementem també el foment de la 
tecnologia i la innovació, aquesta partida també queda incrementada. I també 
incrementem el foment de la indústria turística, de la gestió del turisme, fins a arribar a 
192.000 euros i mantenint el compromís inequívoc de treballar pel turisme, un turisme 
equilibrat, un turisme sostenible i responsable, com ja portem desenvolupant durant 
tots aquests anys en el mandat. 

I pel que fa a la Sostenibilitat, ens hem presentat amb un projecte europeu per donar 
un impuls molt important al Projecte Vores i que preveu un nou parc urbà a la zona de 
la Creueta i amb diferents actuacions a la llera del riu Onyar i als sectors de les 
Pedreres i Girona Est. En aquesta àrea també incloem partides importants, com és el 
Castell de Montjuïc o el Parc Masó de Can Gibert, millores. Així també incorporem 
partides genèriques de millora d’equipaments públics encarregades sobretot als 
tancaments i aspectes vinculats a l’eficiència energètica. I també hem incrementat 
partides de manteniment d’espais naturals i de jardins. 

Bé, jo ja ho he dit abans, que sobretot l’aposta nostra per aquest pressupost és la 
seguretat, al principi del meu discurs ja els avançava que algunes de les partides més 
importants són la incorporació d’aquests deu agents i el pla de xoc de seguretat per als 
barris de Santa Eugènia, Can Gibert, Sant Narcís. A més a més, mantenim una 
inversió de les càmeres de seguretat a les diferents zones de Girona i invertirem 
60.000 euros –en total seran 240.000 euros– en la implantació del Rescat, el sistema 
de comunicació de la Generalitat on hi ha presents els Mossos d’Esquadra, bombers i 
agents rurals. 

També pensant en la seguretat hem incorporat més partides que mai pel que fa a 
l’enllumenat, perquè com més llum hi ha, més seguretat tenim i menys risc que es 
produeixin algunes conductes delictives o incíviques. Així, doncs, totes les partides 
relacionades amb la seguretat pugen més d’1 milió d’euros, crec que és important 
destacar que totes aquestes partides relacionades amb la seguretat pugen més d’1 
milió d’euros. 

Bé, aquestes són les línies principals, els trets principals del nostre pressupost per a 
aquest any 2019, que com els he dit abans, recull aspectes de consens com la millor 
dotació dels serveis socials, més diners a habitatge i sobretot més recursos destinats a 
la seguretat. Per tant, en definitiva, és un pressupost del benestar i per la seguretat de 
les famílies, no només a nivell personal i familiar, sinó també a nivell social, tant pels 
serveis que posem al seu abast com també per la qualitat mediambiental de la ciutat. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Només per tenir-
ho present, ha estat uns dinou minuts, per situar-nos. Intervencions? Moltes gràcies. 
Senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo en primer 
lloc dir que el més fàcil avui per al meu grup municipal era venir, seure aquí i dir que 
no al pressupost, quedar-nos tan amples, així de clar ho dic, perquè el 26 de maig hi 
ha eleccions. Crec que si per una cosa s’ha caracteritzat precisament el meu grup 
municipal és per no fer mai això i, per tant, possiblement algú consideri que avui ens 
compliquem la vida. Però, bé, si complicar-se la vida vol dir no paralitzar la ciutat i 
posar per davant i com a prioritat Girona i els seus veïns i veïnes, doncs benvinguda 
sigui aquesta complicació des del Grup Municipal del Partit Popular. 

I dic això perquè durant tots aquests dies, que jo he sigut molt crítica i la tinenta 
d’alcalde ho sap, que els pressupostos arribessin al mes de febrer al plenari, en això 
no he canviat d’opinió i així li vaig traslladar, crec que aquest debat l’hauríem d’haver 
tingut ja el mes de desembre i, per tant, haver començat l’any 2019 amb un 
pressupost. Possiblement els dic a l’equip de govern que, si ho haguessin fet així, 
segurament l’aritmètica avui al Ple seria diferent a la que serà, però com que han 
apurat tant a les eleccions municipals, doncs estic convençuda que algú ha canviat 
d’opinió pel camí. 

Bé, davant el tema que se’ns plantejava, el pressupost del 2019 per a la ciutat de 
Girona, com he dit, nosaltres prioritzem la ciutat, prioritzem allò que els veïns i veïnes 
de la ciutat ens han traslladat que necessiten i que demanden des de fa molt de temps 
a aquest equip de govern. I, per tant, hem posat en tot moment l’interès general de 
Girona per davant de qualsevol interès electoral o partidista, en aquest cas, del meu 
propi grup municipal. 

Vam traslladar a la tinenta d’alcalde en el seu moment les prioritats del nostre grup, 
que era millorar en tot allò que tenia a veure amb programes socials, per tant, ajudar 
més i millor els col·lectius vulnerables de la ciutat. Un segon eix que era el de millorar 
la seguretat a la ciutat de Girona. I el tercer eix, no per això menys important, al 
contrari, per nosaltres molt important i segurament on jo em detindré més en la meva 
intervenció, que era fer real la Girona dels barris. Per tant, que aquest pressupost 
reflectís una aposta clara d’aquest Ajuntament per donar allò que des de les entitats i 
les associacions de veïns i veïnes se’ns traslladava que necessitaven. 

En aquest sentit, efectivament, i crec que la tinenta d’alcalde ho ha dit en la seva 
intervenció, com que totes les propostes dels grups municipals ella les va rebre abans 
de presentar-nos el pressupost, perquè anàvem molt tard, alguna d’elles en la primera 
proposta ja hi sortien reflectides. Hi havia increment a partides importants de temes 
socials, com era el programa d’atenció de la infància i els joves, les accions 
comunitàries als barris, serveis per a gent gran, programa d’alimentació infantil, 
programa d’educadors de carrer, pla de prevenció contra la fred, projectes socials de 
ciutat per a persones discapacitades, famílies monoparentals, etcètera. Aquests ja a la 
primera proposta tenien un increment de partida, per tant, això ens sembla bé. 
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I també per nosaltres una partida molt important que tenia un increment i que s’ha de 
posar també sobre la taula que és aquella que va relacionada amb les ajudes 
d’urgència que durant l’any s’han de donar en aquest Ajuntament a gent que ho 
necessita. És una partida que a nosaltres ens ha sorprès que no s’hagi comentat i que 
quasi no s’hagi fet pública, quan és important perquè passa de 520.000 euros a 
600.000 i, per tant, té un increment considerable amb relació a allò pel que serveix, 
que és ajudar els col·lectius més vulnerables. 

Amb el tema de seguretat, aquí nosaltres érem molt més exigents de la primera 
proposta que se’ns feia, sí que és veritat que nosaltres –i així li vam plantejar– 
consideràvem que aquest any 2019 l’increment de la plantilla de la Policia Local havia 
de ser de tretze agents, la proposta del govern al principi era menys, després era de 
deu. Bé, doncs nosaltres finalment, com que hem aconseguit que en una altra partida 
sí que hi hagi un increment, considerem que no és el que nosaltres volíem, però sí que 
és el primer pas per realment arribar a l’objectiu desitjat, que és aquest increment que 
ens permeti tenir una plantilla de Policia Local que es correspongui a la ràtio que es 
marca amb relació a seguretat, que és 1,9 agents per cada mil habitants i, per tant, 
encara estem lluny a la ciutat de Girona d’arribar-hi. 

I, per tant, en tot el tema de seguretat la tinenta d’alcalde deia que supera el milió 
d’euros, efectivament nosaltres crèiem que era una aposta que s’havia de fer clara 
d’aquí. I més quan fa pocs dies coneixíem les dades de criminalitat de l’any 2018, que 
feia públiques el Ministeri de l’Interior, i a Girona, doncs, els delictes per agressió 
sexual han pujat un 23 i mig per cent o els d’atracaments amb violència, més del 46 
per cent i si parlem d’atracaments i robatoris a domicilis, un 30 i mig. Per tant, 
aquestes dades jo crec que ens fan veure que és evident que el 2019 s’ha de fer una 
aposta clara per la seguretat i per això vam plantejar i en aquest acord vam arribar que 
s’incrementava de 50 a 100.000 euros la partida per les càmeres de videovigilància a 
diferents zones de la ciutat. 

I llavors vam plantejar una cosa que per nosaltres era bàsica i essencial. Mirin, quan 
un regidor es reuneix o parla amb associacions de veïns, amb entitats o amb veïns 
que es troba pel carrer i hi parles cada dia, perquè és el que té la política municipal, 
aquesta proximitat, i ells et fan arribar les seves demandes i les seves necessitats, la 
responsabilitat que un té si agafa el compromís que és en aquest cas, i parlo en nom 
meu, el que jo com a portaveu del meu grup he agafat i he adquirit amb tots ells, el que 
no pot ser és que la primera oportunitat que es planteja per fer realitat aquests 
compromisos, una posi per davant temes ideològics i no arribi a aquests acords. 

Per tant, com que jo he posat, per una banda, allò que em demanaven i poder complir 
allò que jo personalment m’havia compromès amb les associacions i entitats dels 
barris, vam posar sobre la taula peticions importants, demandes importants per a ells, 
que fa temps que estan pendents, que efectivament el 2019 no es pot invertir tot el que 
es necessita per fer realitat el projecte, que segurament tampoc tindríem el temps per 
fer-lo perquè entre que arriben al febrer els pressupostos, que hi ha eleccions al mes 
de maig, per tant, materialment els mesos també se’ns esgoten, però sí aquelles 
partides que permeten iniciar aquests projectes, que permeten desbloquejar-los i, per 
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tant, que permeten que aquests barris vegin la possibilitat de fer realitat allò que 
demandaven. 

I, en aquest cas, són la millora dels accessos de l’aparcament de Torre Gironella i el 
poder iniciar el projecte per a la construcció de l’aparcament de Montjuïc a l’escola, 
que com saben és un tema molt reivindicat, poder iniciar el projecte de cobertura de la 
pista del carrer Collsacabra o, com deia, la millora i l’adequació de la plaça Jordi de 
Sant Jordi al barri del Mercadal. 

Però també són moltes les altres coses que hem arribat a punts de trobada amb el 
govern a través de partides genèriques. Com saben, jo sempre he dit que les partides 
genèriques, bé, sí, són molt maques, però després s’han de concretar. Bé, nosaltres 
hem anat a concretar, no només amb la tinenta d’alcalde, que és amb la que hem 
tingut més converses, sinó que un cop arribat a un enteniment amb ella, jo també i 
amb el consentiment, naturalment, de la mateixa regidora, n’he parlat amb els regidors 
i tinents d’alcalde de les diferents àrees amb les quals a mi m’interessava pactar 
prioritats per pactar-les directament amb ells, perquè és la millor manera de garantir 
que aquestes prioritats es compliran. 

I, per tant, hem pactat millores en temes de mobilitat i en temes de seguretat viària, 
doncs al barri de Montilivi, al propi Eixample amb la plaça..., amb un reasfaltatge, de 
prioritzar el reasfaltatge i la millora de la plaça Reina Sibil·la de Fortià, que és una gran 
demanda del barri i no només afecta el barri, sinó que és una plaça que sustenta la 
mobilitat i un gran volum de cotxes de tota la ciutat, i és una necessitat, també temes 
de neteges de riera, de campanyes de control de gossos perillosos, que hi ha barris 
que els preocupa molt. I també hem prioritzat aquelles voreres que s’han de prioritzar 
dins del Pla de voreres, aquells jocs infantils que s’han de millorar dins de la partida de 
jocs infantils... 

Bé, hem intentat acordar prioritats a tots els barris de la ciutat. Perquè una es pot 
omplir molt la boca de la Girona de barris però després..., perquè aquesta Girona de 
barris s’ha de treballar i s’ha de treballar abans i després de les eleccions, i s’ha de 
treballar des del govern i des de l’oposició, i s’ha de fer amb responsabilitat i no es pot 
comprometre a prendre compromisos, a fer promeses a tres mesos de les eleccions i 
quan es té la primera oportunitat de fer-les realitat, mirar cap a un altre costat perquè 
electoralment no interessa. 

Com he dit al principi, el més fàcil seria venir aquí i votar en contra i ja està i el 26 de 
maig els ciutadans decidiran quin és el nou govern, nosaltres no ho hem volgut fer, la 
responsabilitat del meu grup, doncs, ha pesat sobretot, com deia, l’interès de la ciutat, 
dels seus veïns, de les seves veïnes, d’allò que ens demanaven i de poder dir-los que 
malgrat estar a l’oposició, malgrat d’aquí dos mesos i mig hi ha unes eleccions, 
nosaltres hem fet i no hem escatimat esforços per arribar a acords amb l’equip de 
govern actual, que és el que va sorgir d’unes urnes fa ara quatre anys per donar-los, 
aconseguir-los i per poder-los proporcionar allò que ens havien demanat. 
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Des del Grup Municipal del PP de Girona treballem per una Girona de tots, ho saben i 
jo seguiré –i l’alcaldessa també ho té molt clar– estant davant seu i plantant-li cara en 
tot allò que sigui d’actituds sectàries amb relació al procés separatista, ella ho sap, jo 
no he canviat. La fermesa que des del meu grup i jo mateixa tindrem en la defensa de 
la Constitució, de l’estat de dret i de la unitat serà la mateixa que fins ara, però això és 
un pressupost de ciutat, no és un pressupost ideològic, la ciutat es mereix regidors i 
regidores responsables que la prioritzin, que treballin per ella sempre, no només en 
funció de si hi han uns comicis electorals convocats o no. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo voldria fer primer de tot 
una reflexió que no m’agradaria que es prengués malament, però que jo crec que és 
necessària. Si a qualsevol persona del carrer, un empresari, un autònom, un 
assalariat, un aturat, un pensionista, si nosaltres li preguntem si és lògic que el 
pressupost que va regir des de l’1 d’octubre de 2019 es porti al Ple la segona quinzena 
de febrer de 2019, jo crec que la resposta és molt clara i és que no, que no és lògic. Jo 
crec ja que prou descrèdit tenim la classe política com per a sobre, a més a més, 
seguir acumulant aquesta imatge de desgana i fins i tot d’inoperància. Nosaltres som 
conscients de la dificultat de la gestió d’uns pressupostos, però crec que sí que poden 
coincidir amb mi si dic que s’hauria pogut fer d’una millor manera i que s’haurien pogut 
portar a aprovació el mes de desembre i no el mes de febrer. 

I pel que fa al pressupost en si, nosaltres li agraïm, regidora, com fem sempre, la 
predisposició que ha tingut a parlar amb nosaltres i a buscar opcions de col·laboració. 
Però hi ha bàsicament quatre punts en aquests pressupostos que per nosaltres són 
molt importants i que fan que avui nosaltres votem que no en aquest pressupost. 

El primer punt és la inconcreció o gairebé la nul·la millora tant en aspectes culturals 
com d’educació. Nosaltres creiem que no s’han incorporat millores o plans especials 
de cultura per a determinats col·lectius com per exemple els joves, els pensionistes o 
les rendes més baixes. No s’aconsegueix, en aquests pressupostos, una demanda 
històrica de Ciutadans que és la gratuïtat dels llibres de text, perquè nosaltres creiem 
que és una proposta que beneficia les famílies i, a més a més, millora la desigualtat 
entre els estudiants. 

El segon punt que fa que nosaltres votem que no avui és que creiem que no s’inverteix 
el suficient en segons quins barris. Creiem que la perifèria del centre és cada vegada 
més perifèria i creiem que tots aquests barris són tan gironins com el Barri Vell, 
regidora. I tenim barris perifèrics que pateixen des de fa anys una degradació molt 
important, que pateixen deixadesa amb la pavimentació, tenen problemes 
d’enllumenat, de neteja i també de vigilància. 
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El tercer punt, i vostè n’ha fet esment, regidora, és pel que fa a la seguretat. Nosaltres 
creiem que la seguretat a la ciutat, doncs, no es millora realment com Girona mereix, 
no es compleixen tampoc les ràtios que venen reclamades directament per la Unió 
Europea, tenim una plantilla de policia que no creix el que necessita la ciutat. I, per 
tant, creiem que no és possible garantir la seguretat, l’ordre i tampoc la sensació de 
tranquil·litat. Tenim una sobrecàrrega del cos i jubilacions que pràcticament no es 
cobreixen i un creixement net de la plantilla que per nosaltres resulta anecdòtic, 
regidora. Nosaltres creiem que tots aquests elements fan que la nostra ciutat sigui molt 
més vulnerable avui amb cent mil habitants que quan en teníem vuitanta mil. 

Segons dades del Ministeri de l’Interior que han estat publicades aquest mateix 
dissabte, els delictes han augmentat a la ciutat un 22,3 per cent i l’increment de la 
policia és tres vegades inferior a l’increment de la delinqüència a la ciutat. Per tant, jo 
em faig la pregunta: de veritat creuen que amb deu policies en fem prou? Jo crec que 
la resposta aquesta vegada torna a ser més que evident i és que no, no en fem prou 
amb un increment de deu policies. 

I el quart i l’últim punt que fa que nosaltres votem avui que no és perquè entenem que 
quan es vota un pressupost es vota en funció a què es fa i sobretot a com es fa. I si el 
govern avui tira endavant aquests pressupostos a través d’un vot afirmatiu, que crec 
que no serà el cas, o bé a través de les abstencions, creiem que s’està legitimant una 
manera de ser i també una manera de fer. Jo crec que avui se li dona carta blanca a 
l’alcaldessa i carta blanca per fer no segons quines inversions i oblidi aspectes socials, 
sinó que també se li dona carta blanca perquè segueixi megàfon en mà, se li dona 
carta blanca perquè continuï tallant les vies de l’AVE, se li dona carta blanca perquè 
continuï amb la política de segregació, se li dona carta blanca perquè actuï de forma 
gregal, com s’està fent amb l’Associació de Municipis per la Independència, se li dona 
carta blanca perquè veti la presència del rei, se li dona carta blanca perquè continuï 
«ningunejant» una gran part de la població o fins i tot se li dona carta blanca perquè 
continuï menyspreant i insultant els veïns i veïnes dels diferents barris. 

Nosaltres no podríem votar aquest pressupostos, de veritat, ni mirant cap a una altra 
banda, i no entenem com un partit com el Partit Popular avui li dona benzina a 
l’alcaldessa quan sap de sobres que utilitzarà aquesta benzina no per arribar més 
lluny, sinó per cremar les relacions amb la propera institució que li passi pel davant. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. El nostre grup municipal, 
del Partit Socialista de Girona, avui votarem que no aquests pressupostos, tal i com ja 
vàrem anunciar. Primer, perquè no li veiem un objectiu clar o una priorització clara per 
Girona. 



14 
 

Segon, perquè entenem que intenten acontentar tothom i aquesta disgregació 
d’inversions farà que no es pugui acontentar ningú, de fet, estava buscant com es deia 
pedrea en català, sembla que és «premis menors», és el que sembla aquest pla 
d’inversions, de fet, tot un llistat d’inversions de 5.000 euros que, com es pot 
comprendre, no arriben ni per fer el projecte de moltes d’aquestes inversions. 

Tercer, perquè tenim una desconfiança elevada en la capacitat de gestionar-los 
després, aquests compromisos. 

I quart, perquè no hi ha hagut cap canvi en allò que havíem demanat també de fer una 
Girona de tots i totes, moderada, rigorosa i que no situï com a prioritat res més que no 
sigui la mateixa ciutat de Girona. 

Això no obstant, avui també hem de dir que tenim la profunda convicció política que 
l’acord que avui ens presenten Convergència i Unió, Esquerra Republicana i el Partit 
Popular de Catalunya té algunes qüestions positives que també m’agradaria destacar. 

La primera i més important és que retorna a una certa normalitat democràtica aquest 
plenari. Sembla que ja no hi ha exclusions i que Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana pacten amb un grup tan diferent com el Partit Popular de Girona, per la 
qual cosa, com ha de ser, el reconeixen com un interlocutor vàlid i pertinent. Perquè 
els haig de dir –i crec que avui és pertinent recordar-ho– que el pitjor que hem viscut, 
almenys aquest grup municipal, en aquest mandat, és quan se’ns va demanar que 
se’ns fes fora del govern només per la nostra identitat, que era la socialista. O quan qui 
ens defensava ens excusava perquè, bé, nosaltres érem un grup municipal de 
socialistes un tant diferents. I no es pensin pas que no sigui capaç –no siguem 
capaços– d’entendre la bona voluntat que pot haver-hi darrera d’una frase com 
aquesta, però ja m’entendran vostès també que si mai algú els diu que són bones 
persones, tot i que són independentistes, la frase segur que els resultarà desagradable 
o fins i tot ofensiva. 

Avui el Partit Popular, no la senyora Veray, sinó la senyora Veray com a representant 
del Partit Popular arriba a un acord perquè aquests pressupostos siguin aprovats 
gràcies al seu vot, al d’Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Per tant, com a 
símptoma de normalitat democràtica, jo espero que això transcendeixi a la ciutat i en 
volem fer una valoració positiva. Per tant, senyora Veray, no pateixi, perquè la 
portaveu que parla no sortirà pas corrents d’aquest plenari a un programa com per 
exemple El Cascabel, on sí que vostè va anar-hi per demanar que jo mateixa dimitís, 
justament per votar una qüestió molt més comprensible que la que votem avui aquí o 
que la que vostè avui donarà suport. 

Ara, això no li doni la confiança, i per la intervenció de la senyora Pujola, em sembla 
que el procediment habitual d’aquest grup municipal de Ciutadans és la utilització 
radical de mocions primàries escampades a tort i a dret, amb un tuit fàcil i demagog, 
tant de l’Albert Rivera com de la Inés Arrimadas. A nosaltres ens n’han dedicat uns 
quants i suposo que a vostè avui també li pot passar quelcom similar. 
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Al final, avui passarem uns pressupostos d’un equip de govern i d’una alcaldessa, la 
senyora Madrenas, que des del nostre punt de vista –i li ho dic amb tot el respecte–fa 
un any va efectuar un gir radical de discurs i d’estratègia. 

Aquests pressupostos –i suposo que vostès no ho podran negar– persegueixen 
l’objectiu que ha tingut i manté aquest equip de govern com a prioritat per a Girona –i 
no ho dic jo, ho va dir ella mateixa en una entrevista a El Punt fa uns dies, unes 
setmanes–: «La millor manera de lluitar per la ciutat és defensant la independència.» 
Per això, també estic convençuda que no són els pressupostos de Girona de tots i 
totes. 

No vull deixar de dir tampoc i de subratllar la bona voluntat i predisposició de la 
regidora Maria Àngels Planas per aprovar el pressupost. L’augment d’agents de 
seguretat, la possibilitat d’engegar bé la relació de llocs de treball…, d’aprovar –perdó–
, la consideració a favor dels dinamitzadors de barri, per al nostre grup són decisions 
que nosaltres compartim i que valorem de manera sincera. També li reconeixem, 
regidora, la preocupació per fer funcionar aquest Ajuntament i l’èxit d’haver trobat 
companys diferents, però companys per aprovar aquests pressupostos. Per tant, 
gràcies pel temps dedicat, li ho haig de reconèixer, i per aquesta persistència a l’hora 
d’aprovar els pressupostos. 

També pensem que no són suficients. Comencem per la Punta del Pi: el projecte de la 
Punta del Pi - Montilivi, que arrosseguem des de ja fa molts anys com una promesa no 
complerta, des del nostre punt de vista aquest és dels casos més flagrants i fins i tot 
diria que és una autèntica vergonya, perquè és que hi han posat 5.000 euros, quan en 
realitat l’any passat amb uns pressupostos pactats amb nosaltres hi havia una previsió 
el 2019 de 600.000 euros, que hi eren necessaris per a la fase II i la fase III. Per tant, 
és una obra inacabada des del nostre punt de vista, que està ocasionant greuges als 
veïns i veïnes. Nosaltres trobaríem raonable acabar allò que es comença en lloc 
d’anar-ho deixant empantanat. 

Tampoc no hi ha res per millorar la zona fosca i abandonada o el tram que tots 
coincidim del carrer del Carme, o la millora de connectivitat dels barris de Girona est 
amb la ciutat. El carrer del Carme també és un d’aquests casos que pensem que 
clama al cel, perquè hi havia un compromís de 250.000 euros per a aquest any, també 
de pressupostos pactats amb el nostre grup municipal. Si teníem clar que volíem 
actuar en aquesta connexió de la ciutat, si hi ha un projecte de passera acabat i un 
altre d’encarregat, si saben que els veïns i veïnes de la plataforma que hi ha tota la 
voluntat de fer-ho, per què no es compleix aquesta paraula donada? Perquè hi ha una 
partida també només de 5.000 euros. 

Ens sembla que aquesta és una dinàmica de no fer res realment, de no acabar res, 
però anar prometent-ho tot en un futur. I per nosaltres aquest és un dels principals 
problemes que té aquest pressupost. 

Fixin-se vostès que diuen que hi haurà 4,4 milions d’euros d’inversió l’any següent, el 
2020, en previsió, perquè vostès coneixen tan bé com jo que amb la perspectiva més 
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optimista, de fet, només n’hi pot haver 2 i mig per invertir. Vostè, regidora, això ho ha 
dit moltes vegades. Amb les partides fixes i amb tot allò que ja hi ha compromès, què 
ens queda en realitat per a nous projectes, 2 i mig, 3 milions? I ja en comprometen 4,4. 

L’any passat vostès varen comprometre el projecte de l’accés sud de Palau, el carrer 
del Carme, la travessera de Santa Eugènia, la Punt del Pi, el carrer de la Muntanya, el 
tancament de Cassià Costal, la biblioteca de Casa de Cultura… En total, 2 milions i 
mig d’euros que vostès es van comprometre a anar afegint el 2019 per anar acabant 
aquests projectes i que, en canvi, no hi són; hi ha partides de 5.000. Per tant, entenem 
que a nosaltres ens varen enganyar l’any passat, perquè aquest any no el veiem. Això 
mateix succeeix amb la biblioteca de la Casa de Cultura, el trasllat de l’Ernest Lluch. 
Són coses que anem veient en els pressupostos que no veiem a la realitat. Els 
gironins i gironines no ho veuen. Guanyar un espai social i cívic molt important al 
Centre Cívic de Pla de Palau també en depèn. Per tant, ni biblioteca a l’Eixample de 
moment ni trasllat de l’Ernest Lluch ni més espai cívic a Pla de Palau. Vostès saben 
quantes vegades ho han anunciat amb nosaltres al costat als veïnes i veïnes del Pla 
de Palau? 

Baixa inversió a La Sopa, desapareix la partida de Girona est, la de capítol VI 
desapareix, els 30.000 euros no hi són. L’accés sud de Palau queda pendent per al 
2020, cau la travessera de Santa Eugènia, que ja havien anunciat, el carrer Muntanya. 
Si aquests canvis han estat responsabilitat dels acords d’Esquerra i PP, que no crec, 
en tot cas, voldria que ho expliquessin als veïns i veïnes afectats. 

El barri de Can Gibert es queda sense millora dels patis interiors, que és una demanda 
veïnal i que nosaltres també ens hi havíem compromès des de fa vuit anys. 

L’any passat vostès van dir, el 2018, ens van demanar el vot de confiança per canviar 
Mas Masó per la gespa del camp de Can Gibert. Vam fer un vot de confiança, 
nosaltres i altres grups municipals. I en canvi, aquest any veiem 5.000 euros a Mas 
Masó; amb 5.000 euros no n’hi ha ni per començar, i ho saben perfectament. Tot i que 
hi vàrem estar d’acord, ens trobem un altre incompliment. Nosaltres ho vàrem acordar 
per responsabilitat, com deia la senyora Veray, però és que ens trobem amb 
incompliments sistemàtics que ens fan tenir aquesta desconfiança. 

Nosaltres pensem que en política s’ha de ser fiable, i en aquests moments està 
passant exactament el contrari: es juga a això de…, bé, a certa confusió, 
desconfiança. Vostè deia el Pla de l’enllumenat: bé, si vostè suma les quantitats del 
Pla de l’enllumenat, hi ha exactament la mateixa quantitat que el 2018. Els han separat 
en diferents partides, però és exactament la mateixa quantitat que el 2018. Per tant, hi 
ha aquesta cosa de com anar enredant, si em permet l’expressió. 

Carrer Barcelona, van fer les «cates», havia de ser la revolució de l’entrada sud –amb 
paraules de vostès, eh? Hi ha gent que espera aquest canvi. Anunciats amb titulars a 
la premsa, amb fotos. Bé, això ja ni 5.000 euros. 
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Anuncien vostès també un pla de xoc de seguretat per al conjunt de la ciutat, amb 
especial atenció a la zona oest, per tant, Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís. 
Però està al capítol VI, per tant, aquest pla de xoc entenem que és la segona 
comissaria o hi haurà, a part de segona comissaria, accions vinculades a capítol VI i, 
per tant, a inversions per a aquests tres barris de Girona? Si és la segona comissaria, 
ens n’alegrem molt, però, en tot cas, si és segona comissari, no és pla de xoc.     

Nosaltres pensem que en l’àmbit de seguretat, ja que vostès han dit que aquests eren 
els pressupostos de seguretat –i falta que fa veient les dades que tenim del 2018–, i el 
2018 encara no hi havia hagut les prejubilacions, el 2018 es comptava amb la mateixa 
plantilla que el 2017; el problema és el canvi de model. Ja podem anar abocant 
recursos a seguretat si vostès canvien el model de proximitat per un altre model de 
policia municipal i, llavors, passa el que passa i ens trobem amb les dades que ens 
trobem. 

Per tant, des del nostre punt de vista ens trobem amb uns pressupostos que no tenen 
un projecte clar de la ciutat, on qualsevol cosa que ho hagi demanat amb un crit prou 
fort s’inclou, però no hi veiem un criteri polític. Es vol fer content a tothom: hi ha tots els 
projectes, però cap té prou recursos perquè de veritat siguin veritat. 

Miri, ho deia el senyor Poch l’altre dia i em vaig apuntar la frase, diu: «Aquest Govern 
no té ni obres per inaugurar i, llavors, va fent titulars i projectes.» Doncs això, perquè 
amb 5.000 euros, vostè que és del ram sabrà que no s’arriba ni a fer els projectes. 

En els pressupostos de l’any passat hi havia també partides que s’havien de gestionar 
bé, però com que no hi ha un treball polític al darrere –i nosaltres els vam pactar, 
aquells pressupostos, amb la confiança que anirien en la direcció que havíem parlat i 
amb una feina al darrere–, doncs, han acabat figurant en uns papers, però abandonats 
i allunyats de la realitat. Per exemple: menjador social del Mercadal, 20.000 euros, no 
s’ha fet; circuit esportiu de la Devesa, 60.000 euros; el trasllat fracassat de les 
caravanes de fires per treure-les de la Devesa, 70.000 –d’això tampoc cal que en 
parlem–; pla de millora de Torre Gironella, 30.000 euros. Miri, el 2017 hi havia 30.000 
euros, el 2018 hi havia 30.000 euros; els primers 30.000, ens va dir el regidor Alcalá 
que anirien per al projecte de millora d’accés del barri. Els de l’any passat, fins on 
sabem, no s’han tocat. Aquest any se’n sumen 30.000 més. Però, en tot cas, Torre 
Gironella té el compromís –no cal que s’introdueixi–, té el compromís amb l’aprovació 
del Pla especial de les Pedreres que hi hauria partides de millora per al barri en cada 
pressupost per compensar tot allò que es derivés del Pla especial de les Pedreres. Per 
tant, hi havien de ser. Però, en tot cas, el que cal és que s’executin. 

I encara algunes més. Voreres de l’Avellaneda, 150.000 euros; millores en 
l’enllumenat, en els centres cívics. Han baixat la inversió de millores als centres cívics. 
La cuina de Sant Narcís tampoc està feta. A aquest ritme de treball aviat els 
romanents superaran les inversions de cada any. La marquesina de Sant Narcís… 

De totes les millores que vam introduir…, els jardins Doctor Figueras, al barri Vell, els 
accessos a Montjuïc, a l’entorn de l’escola Pericot, d’això tampoc en sabem res. 
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Per tant, si anem posant negre sobre blanc en un paper tot allò que farem i a l’hora de 
treballar el dia a dia fem una cosa diferent o no la fem, en fi, el paper ho aguanta tot. 
Però, en tot cas, aquestes dades crec que haurien de ser una advertència molt seriosa 
pel ritme d’execució d’aquest Ajuntament. I demostra que qualsevol dubte davant el 
que diuen vostès, almenys respecte a aquest grup municipal, crec que és més que 
pertinent. I assenyala un perill evidentíssim que tot això que aprovem avui, de fet, 
d’aquí a un any potser no en veurem res.  

Aquests són els motius que ens porten al nostre vot contrari: aquesta desconfiança o 
incompliment de pactes anteriors i el fet que hi hagi un pressupost en què francament 
amb les quantitats que es destinen a molts dels projectes no sé si arribaran a veure la 
llum ni tan sols el projecte. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Al que assistim avui 
és a un pacte a tres bandes: un pacte que fa el Govern amb el PP, que amb l’eufòria 
que hem vist, doncs, que manifestava la seva aprovació en els pressupostos entenem 
que segurament els seus models no estan tan allunyats uns dels altres, i amb una 
Esquerra Republicana, que no sé on mirar, perquè em temo que no està asseguda 
avui aquí al Ple. Els felicito, els felicito sincerament, perquè després dels 
incompliments que han fet reiterats encara hagin tingut aquesta capacitat d’arribar a 
aquests acords realment és sorprenent. 

Si estem, doncs, amb el Girona Festival del Circ, la veritat és que vostès podrien 
guanyar el premi a l’equilibrisme o, fins i tot, podríem dir que al trilerisme. I és que la 
veritat és que han arribat a un acord parlant només d’inversions, perquè aquesta és la 
realitat. De la proposta que ens van passar inicialment al que s’ha acabat aprovant 
només s’han modificat les inversions; és el pacte de les inversions. I, a més, és que li 
he de dir, que tenien una partida genèrica de 500.000 euros que vostès ja havien 
reservat per a tal fi, eh?, que el que s’han dedicat és a repartir-la segons els gustos 
d’Esquerra Republicana i del PP. El pacte ha consistit en això. 

I aquesta és la seva responsabilitat? Aquesta és la responsabilitat de què parlen els 
grups municipals que pacten amb el Govern, repartir uns 500.000 euros que ja havia 
previst per a aquesta finalitat? I, a més a més, com que no en feien prou –i veig que 
diuen que no, però és ben bé així–, han hagut d’anar a retirar altres partides, està clar: 
cau la travessera de Santa Eugènia, cau el carrer Muntanya. En són conscients d’això, 
els grups municipals amb qui han pactat? 

Però, a més a més, no només hipotequen aquest pressupost del 2019, sinó que del 
2020, perquè en la proposta que ens van fer arribar encara han augmentat més 
aquesta hipoteca, perquè resulta que 50.000 euros que havien previst el 2019 per a 
Casa Pastors, com que els necessitaven per acontentar els grups amb qui han pactat, 



19 
 

els han passat al 2020, amb aquesta tranquil·litat. Així mateix. Hi havia una partida en 
què hi havia 50.000 euros i aquests 50.000 euros han passat al 2020. Han hipotecat el 
80 per cent de les inversions si mirem la referència d’aquest any, del 2020. La senyora 
Paneque els donava la dada. Però és que, a més a més, com denunciava també la 
senyora Paneque, és que han posat una colla de partides en què normés reserven 
5.000 euros. Clar, és que això és molt fàcil fer uns pressupostos així: «Miri, jo vaig 
posant tot allò que faré i, a més a més, ho anunciaré els diaris: tot això faré, tot això 
faré», però llavors no hi destinen recursos. Perquè, clar, a més, en algunes encara han 
posat la precaució de posar 5.000 euros el 2019 i, llavors, fer el plurianual. Però en 
alguns han reservat els 5.000 euros el 2019, però, en canvi, no han previst com 
després s’executarà aquest suposat projecte que es pagarà amb aquests 5.000. 

Jo és que, de veritat, em sembla que aquesta manera de fer pressupostos, doncs, és 
molt poc honesta –és molt poc honesta. 

Però és que, a més a més, pel que fa a la resta…, o sigui, això és en tema 
d’inversions, però pel que fa a la resta, allò que marca el model de ciutat, tots els 
projectes culturals, educatius, socials, de sostenibilitat, entenc que tant el PP com 
Esquerra Republicana els deu semblar –els deu semblar bé–, perquè no han tocat ni 
una coma. 

Saben que aquests pressupostos que han pactat no permetran desenvolupar molts 
dels plans i propostes que han generat més consens en aquest Ple? Saben que no 
permetran tirar endavant ni el pla de joventut ni el pla de salut ni el MIEM ni el PACES 
ni l’Educació 360 i tantes altres propostes que vostès han votat a favor aquí al Ple? És 
que aquest Govern és especialista –i la senyora Paneque els ha dit algunes dades 
concretes amb alguns noms concrets–, és especialista a anunciar polítiques, a 
anunciar propostes que després no tiren endavant.  

I vostès diuen, per exemple, que augmenten en habitatge. Quin augment fan en 
habitatge, en polítiques d’habitatge? 200.000 euros –200.000 euros–? Què volen fer 
amb 200.000 euros, més enllà de tapar forats, per al problema de l’habitatge a la 
nostra ciutat? Si acaben de fer una licitació en què volien aconseguir pisos per 90.000 
euros i no els n’ha sortit cap, què volen fer amb 200.000 euros? Això és tapar forats, 
no pretén fer cap política, no permet fer cap política d’habitatge seriosa per a la ciutat. 

Miri, des de la CUP - Crida per Girona també els vam estendre la mà per 
responsabilitat. Nosaltres quan ens ho van demanar també els vam fer arribar una 
cinquantena de propostes per negociar, però negociar requereix cedir les dues parts. I, 
en canvi, el que fan vostès avui, el que porten a Ple vostès avui és una ensarronada. 
Saben Esquerra Republicana i el PP el nivell de compliment de les inversions de 
pressupostos anteriors? Avui els n’han fet una llista llarga. Confien vostès realment 
que això que han pactat vagi endavant? 

Miri, és evident que no és el nostre model, és evident; nosaltres els vam proposar 
millores en temes d’habitatge, de solidaritat i de cooperació –que no han augmentat–, 
que no arriben ni a l’1 per cent ni al 0,7 per cent, que era el punt de partida, ni encara 
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menys a l’1 per cent a què es van comprometre en el seu moment o a què es van 
comprometre tots en el seu moment. Tots. Està bé que ho recordin també el PP i 
Esquerra Republicana. No hi ha inversió en pla d’acollida, no augmenten les partides 
d’educació, ni hi ha una proposta de recollida porta a porta. No augmenten les partides 
de joventut ni de l’esport de base ni la cultura als barris ni el pla de mobilitat… 
Pràcticament no hi ha manera de poder desenvolupar el pla de mobilitat amb els 
recursos que hi van destinar. 

Aquestes eren les nostres propostes: recursos destinats al PACES, recursos destinats 
al cooperativisme… 

Però no només això, nosaltres li dèiem: «Augmentin totes aquestes partides», però 
també li dèiem: «Hi ha una sèrie de partides que estan sobredimensionades i es poden 
reduir». Li parlàvem de promoció turística i de promoció empresarial. Perquè avui 
vostè parlava de promoció turística, parlava de turisme sostenible i responsable, però 
és que el turisme perquè sigui sostenible i responsable el que cal sobretot és 
gestionar-lo, no només promoure’l. I no veig cap partida que parli de gestionar el 
turisme, només de promoure’l. Li dèiem que pot reduir la de relacions institucionals, la 
promoció de comunicació, etcètera. 

És evident que aquest no és el nostre model, per tant… Però també és evident que 
tampoc han fet cap avança –i fa molts anys que no el fan– en temes de participació en 
els pressupostos. Es poden comprometre a fer una audiència pública de pressupostos 
per compartir, com a mínim, per fer saber a la ciutadania quines són les seves 
propostes de pressupostos? 

He llegit en algun lloc que parlaven d’una comissió de seguiment, però no he sentit 
que en parlés avui en la seva intervenció. Hi haurà realment una comissió de 
seguiment d’aquests pressupostos? És un acord que arriba només amb Esquerra 
Republicana i, per tant, la comissió serà només vostès i Esquerra Republicana? Farem 
una comissió de seguiment per anar comprovant mes rere mes com s’estan executant 
aquests pressupostos i no trobar-nos amb tota la llista d’incompliments que ens trobem 
cada any quan arriba el moment dels comptes generals? 

Nosaltres, evidentment, votarem que no. Votarem que no perquè entenem que 
aquests no són ni de lluny els pressupostos que la ciutat, que Girona necessita. No és 
el nostre model, però, a més a més, també li he de dir que en aquesta ocasió tampoc 
el Govern ha fet cap esforç per negociar-los. Per tant, nosaltres votarem que no. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I per Esquerra - 
Mes, el senyor Miquel Poch. 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. De fet, estem a tres mesos 
de les eleccions i en aquest punt el nostre grup crec que el més senzill hauria estat 
votar que no, votar negativament. I de fet, d’arguments no ens en faltarien: la manera 
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com s’ha presentat aquest pressupost posa de manifest la forma de governar d’aquest 
equip de govern, perquè s’ha presentat tard, s’ha informat abans la premsa que els 
grups municipals, i això denota, de fet, una manca de voluntat de negociar. 

Lamentem, un cop més, que l’equip de govern defugi el diàleg en temes cabdals per a 
la ciutat, i a més a més, que aquest pressupost va més enllà d’aquesta legislatura, 
aquest pressupost s’executarà en el següent mandat. I creiem que aquesta hauria 
sigut una oportunitat de poder-ne parlar i negociar amb els diferents grups de 
l’oposició.  

A més a més, sabem que el Govern ho fa amb minoria. Entenem que per negociar 
aquest pressupost just després de l’estiu s’hauria hagut de començar a parlar amb els 
grups de l’oposició per mirar d’arribar a acords. 

De fet, recordo a la legislatura que vaig estar a govern, els pressupostos es 
començaven a parlar just després de l’estiu, perquè és una feina important, llarga, 
feixuga i s’ha d’ajustar bé a les diferents partides perquè el projecte de ciutat s’ajusti a 
les necessitats. I això, a més a més, hauria permès poder entrar i debatre el fons i 
poder discutir sobre el model de ciutat, cosa que, de fet, no ha passat enguany. 

Tot i el poc temps que hem tingut i les poques ganes que hem vist de negociar que ha 
mostrat el Govern municipal, ens hem situat en un escenari que està molt lluny de ser 
l’ideal. De fet, no estem d’acord ni en el fons ni en la forma d’aquests pressupostos, 
perquè no són els nostres pressupostos; ens preocupa l’impacte negatiu que tindria 
sobre la ciutat votar en contra i que no s’aprovessin: si no s’aproven, es prorrogarien 
els vigents, però la partida d’inversions no es podria executar, les previsions 
d’incorporació de policies no es podrien fer, i tot un seguit de millores que hi ha a 
aquest pressupost que veiem en relació amb l’anterior tampoc es podrien tirar 
endavant. 

De fet, el senzill per nosaltres hauria sigut votar en contra, però la nostra vocació és 
intentar treballar per construir, per desencallar i per treballar, i sobretot per procurar el 
bé per a la ciutat de Girona i per als seus veïns i veïnes. 

Així doncs, estem parlant d’una qüestió de responsabilitat i per això nosaltres ens 
abstindrem, per no perjudicar la ciutat ni els conciutadans i conciutadanes. Però, de 
fet, hem de dir una cosa: nosaltres no hem entrat a negociar el pressupost, vam posar 
una condició a canvi de l’abstenció, que era pactar un seguit de partides bàsicament 
d’inversions, perquè enteníem que iniciar una negociació una setmana a vista no tenia 
cap sentit, perquè necessita molt més temps per poder arribar a acords, perquè són de 
molt més calatge. I això, de fet, era impossible que passés. Vam fer una relació de 
partides que crèiem que s’havien de modificar en el capítol d’inversions, bàsicament 
perquè –ja s’ha dit anteriorment– aquest Govern té un problema a l’hora d’executar 
projectes, perquè moltes partides aprovades en pressupostos anteriors no s’han 
executat. I cal que aquests projectes tirin endavant una vegada aprovats, amb uns 
terminis raonables, doncs, que es puguin fer realitat, perquè, si no, el que s’aprova i el 
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que es discuteix en un ple no té gaire sentit. Perquè si no veu materialitzades les 
partides, doncs, creiem que no té sentit, anirà incrementant tots els romanents. 

Per això, nosaltres el que hem estat treballant és per desencallar i construir i treballar. I 
en el capítol d’inversions, bàsicament per desencallar projectes concrets que creiem 
que cal immediatament fer una inversió, però també per dignificar barris i aspectes 
oblidats de la ciutat que vèiem que a les partides no hi eren. 

De tota manera, tenim una experiència, tenim una experiència que l’any 2015 vam 
pactar amb el Govern el pressupost del 2016, i vam pactar en base a dinou acords que 
es van signar, i que una vegada vistos, majoritàriament no es van executar. I per posar 
un petit exemple: en aquell moment es va crear una partida per a un pla de cultura de 
barris d’import 35.000 euros i quan es va liquidar aquell pressupost, aquesta partida 
s’havia gastat en l’estrena de Joc de trons, en un concert de Celtas Cortos per Sant 
Jordi i en una partida de biblioteques. Vol dir que això implica que hem d’estar molt 
amatents que els compromisos i els pactes a què arribem es puguin dur a terme. I per 
tot això, hem parlat de crear una comissió de seguiment, una comissió de seguiment 
en què puguem veure el nivell d’execució del pressupost, però també el nivell 
d’execució de les propostes i projectes i a quin nivell estan de desenvolupament de 
cara que al llarg d’aquest any, doncs, es puguin tirar endavant. 

Sabem que d’aquí a tres mesos hi ha eleccions, esperem el nostre grup ser-hi i a 
partir, doncs, amb el nou govern poder seguir treballant en el desenvolupament 
d’aquest pressupost. 

De fet, les propostes que hem proposat, hi ha una primera que enteníem que…, que 
no sabíem per què no hi era, però que una vegada està aprovat el Pla especial de les 
Pedreres i a punt de desenvolupar i no hi havia cap partida pressupostària perquè ho 
tirés endavant, i no enteníem com era possible. I per això, una de les propostes que 
hem fet ha sigut posar una partida per tirar endavant aspectes del pla especial de cara 
que aquest any ja pugui a tirar endavant. 

El segon tema que ens preocupa i que ens ha preocupat durant aquests anys és la 
situació del parc de la Devesa. Aquest Govern porta vuit anys desenvolupant un pla 
especial que ha vinculat gran part de les actuacions a una vegada aprovat, però 
sabent que fa uns tres mesos el Govern va dir que aturava les aprovacions posteriors 
d’aquest pla especial, doncs, demanem una partida per a la Devesa, una partida 
important de cara a poder fer actuacions durant aquest any per millorar il·luminació, 
per millorar temes de mobiliari urbà, circuits que es puguin fer que estiguin en millors 
condicions. 

Per altra costat, hem parlat i pactat la redacció del projecte d’un centre cívic a 
Montjuïc, que entenem que Montjuïc… Montjuïc durant molts anys sempre s’ha…, des 
de Girona s’ha vist com un barri dormitori, i això està canviant a marxes forçades. I cal 
la construcció d’un edifici de referència de cara a poder canalitzar la vida de barri 
d’aquest barri que en aquests moments creiem que els qui hi habiten, doncs, està 
canviant. 
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Per altra costat, parlant amb diferents associacions de veïns, majoritàriament parlen de 
temes d’accessibilitat, de temes de voreres, etcètera. I hem pactat posar una partida 
molt més gran de cara a poder fer actuacions en barris com Sant Narcís, Montilivi, 
Santa Eugènia i Montjuïc. 

Per altra costat, hem proposat una partida per fer accessibles els parcs infantils, tant 
quant als jocs, però també al seu accés en els espais. Després, el que caldria fer en 
aquest cas seria un estudi de tots els parcs, que suposo que en part ja està fet per part 
del Govern i de l’Ajuntament, per poder aquest any, doncs, començar a fer tot un 
seguit d’actuacions en aquest sentit. 

I finalment, hi ha un tema que ens preocupa que és el tema de les línies d’autobús i els 
temes de mobilitat, que creiem que aquesta taula que s’ha creat per començar a 
estudiar, doncs, de quina manera s’han de modificar i posar al dia les diferents línies 
d’autobusos, hem pactat amb el Govern, primer, la compra d’un nou autobús i, en 
segon terme, una part de recursos per poder estudiar una línia que podria unir els 
diferents campus també amb zones d’aparcament dissuasiu, i que podria completar les 
diferents línies que té la ciutat. 

I en relació amb la proposta del Govern de la creació de deu places noves de policia, 
un compromís ferm perquè la política de policies de barri es pugui tornar a restablir i 
que en aquest sentit, doncs, es torni a la política que hi havia fins ara. 

I en definitiva, el nostre grup s’abstindrà. De fet, no votarem a favor perquè som crítics 
en com s’ha gestionat aquest pressupost i també perquè no compartim el model de 
ciutat de Convergència i Unió. Però tampoc hi votarem en contra per responsabilitat i 
per compromís amb la ciutat i amb els gironins i gironines. No volem que la ciutat hagi 
de pagar les conseqüències de no aprovar aquests pressupostos. 

Cal recordar que els regidors i regidores som aquí per treballar i tirar endavant aquesta 
ciutat i nosaltres treballarem per garantir que es compleixin les propostes que hem 
introduït i que creiem que són vitals per als veïns, per als barris i per a la ciutat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas, si vol fer alguna reflexió… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, molt breu, alcaldessa. Només, en primer 
lloc, haig d’agrair i molt a Esquerra Republicana i el Partit Popular la seva abstenció. 
Saben que els ho agraeixo molt, els ho he transmès a ells personalment. Perquè, és 
veritat, no és el seu pressupost, tenen un model diferent de ciutat, però per 
responsabilitat ens ajuden a aprovar aquests pressupostos, aquests pressupostos que 
simplement el que fan és beneficiar els ciutadans i ciutadanes de Girona i la ciutat de 
Girona. I no és un pacte, sinó que és un acord de mínims per poder aprovar aquest 
pressupost. I, per tant, els ho agraeixo moltíssim. 
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Potser el podríem haver aprovat abans; jo també ho veig complicat, perquè també és 
difícil a l’hora d’elaborar els pressupostos en moments com els que estem ara. I, per 
tant, bé, jo crec que avui aprovar el pressupost és bo per a tothom. 

Bé, jo a la senyora Pujola, no entrarem en les seves provocacions i a valorar algunes 
de les qüestions que ha dit respecte…, qüestions que no són de pressupost, perquè jo 
no sé si la senyora Pujola sap que avui anem de pressupostos. 

Pel que fa a la senyora Paneque, bé, a mi em sap greu, senyora Paneque, que no 
hagin participat en aquest consens d’ajudar-nos a aprovar el pressupost i que s’apartin 
una mica d’aquests pressupostos que són positius, i que s’allunyin cada cop més dels 
interessos dels gironins i gironines. Vostè sap que em sap greu. 

I també crec que s’han dit coses que vostès en són coneixedors, en les quals saben 
que hi ha partides que estan en el pressupost, i que, per exemple, avui hem obert… 
Parlaven del carrer Muntanya, avui hem obert el carrer Muntanya a la licitació. Vostès 
són coneixedors de quin és el procediment de licitació a la nova Llei de contractes. Bé, 
no facilita les qüestions i, per tant, vostès saben que quan nosaltres en un pressupost, 
en un projecte posem a vegades 5.000, 10.000 euros és perquè s’ha d’iniciar fer 
aquest projecte; fer el projecte no és…, és complicat, requereix un temps, fer una 
licitació requereix un temps, i per tant, perquè després no ens diguin: «Vostès tenen 
les partides aquí parades.» No, no les tenim parades. Per exemple, el carrer 
Muntanya, hem…, o sigui, ara hem obert pliques, això vol dir que en un mes 
començaran a treballar. El que passa que el procediment… I vostès són coneixedors 
d’aquest procediment, i em sap greu –i la senyora Pèlach també n’és coneixedora– 
que diguin coses les quals vostès saben que no s’executen a vegades perquè tenen 
un terminis, i aquests terminis tant si governéssim nosaltres com si governessin vostès 
hi serien. És que no ens els hem inventat nosaltres, els terminis; els terminis els marca 
la normativa. I, per tant, projectes que a vegades diuen: «No s’han executat», sí, sí. 
Per exemple l’Avellaneda, les voreres de l’Avellaneda: també començaran obres en un 
mes, crec que començaran les obres. Però perquè requereixen un temps.  

I, per tant, nosaltres aquest any dient com sabem que necessitem un temps per poder 
fer el projecte, per poder-ho licitar, posem unes partides petites i puguem destinar 
aquests diners a altres partides que es puguin fer ara. És simplement…, és gestió, és 
una manera de gestionar-ho. I em sap greu que aquí facin un discurs…, perquè potser 
hi ha ciutadans i ciutadanes de Girona que no saben com funciona i pot crear una 
confusió. 

Tots els diners…, totes les inversions que estan s’executaran, unes abans, les altres 
després, perquè també a vegades no es poden executar totes alhora perquè, bé, 
tècnicament també hi ha unes limitacions. Però, bé, jo ho vull deixar clar perquè crec 
que donen lloc a una confusió, les seves paraules. 

I tenim projectes plurianuals que precisament s’han fet per això, perquè hi hagi un 
termini i no posar tots els diners els primer any quan saps que no es podran executar. 
Crec que és una manera de gestionar i manera de racionalitzar aquesta despesa. 
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Bé, jo no vull entrar en res més. Jo entenc que si no tinguéssim pressupostos no 
podríem aprovar res, no podríem fer absolutament res, per tant, no podríem portar 
absolutament cap partida ni fer res. Com he dit, la ciutat hi perdria, no només les 
inversions dels 6 milions d’euros, sinó els 3.600.000 euros que portaven aquests 
pressupostos. 

Jo crec que tot el que volia dir ho he dit. I agraeixo novament poder aprovar avui 
aquest pressupost, que –ho dic– no és que sigui bo per al Govern; és que és bo per a 
la ciutat i els ciutadans, i això és amb el que ens hem de quedar. I aquest consens 
crec que era molt important. (Veus de fons.) Bé, però nosaltres volíem poder arribar a 
un acord, per això hem posat partides en les quals sabem que en aquest Ple s’han 
demanat. I per tant, si no volen aquest consens, les persones, els responsables, la 
gent que ha actuat, els grups que han actuat amb responsabilitat, doncs, ens ha anat 
bé perquè la ciutat pugui tenir aquest pressupost. 

Moltíssimes gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, passem 
a la votació de… 

Per què em demana la paraula? (La senyora Veray parla sense fer ús del micròfon.) 
Però una cosa, com a partit no, vull dir, si de cas com a senyora Veray l’han al·ludida, 
perquè tots ens hem al·ludit a tots aquí. Si comencem amb… (La senyora Veray parla 
sense fer ús del micròfon.) Ah, sí, té raó. D’acord, d’acord, digui, digui, però es limiti a 
això, no tot el que ha anat comentant tothom del Partit Popular. 

Gràcies. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Vaig molt ràpid i només matisar dues coses. 
Una, perquè sembla que alguna intervenció ho ha obviat: aquests no són els nostres 
pressupostos, no ho han estat ni ho seran mai, sinó votaríem que sí com feia el Partit 
Socialista 2017 i 2018. I, per tant, nosaltres no fem un vot afirmatiu. 

Bé, jo no sé si és que algú està gelós de si jo vaig a una tele o vaig a una altra, però 
no tenia res a veure amb el pressupost quan hi vaig anar, més aviat va ser vostè que 
aquell dia va votar que sí al canvi de nom de la plaça Constitució. Vostè sabrà per què 
aquell dia va votar que sí. Després va rectificar i li ho vam agrair, però aquell dia havia 
votat el que havia votat. 

Nosaltres no donem carta blanca a ningú mai i menys en el sentit que s’ha insinuat en 
aquest plenari; el que donem avui aquí és la confiança als veïns i veïnes de Girona 
que allò que ens havien demanat es pugui fer realitat. 

Mecanismes de seguiment perquè vostès compleixin, efectivament, nosaltres també 
n’hem previst i crec que algun regidor ja sap que hi estaré molt a sobre perquè fa 
només quaranta-vuit hores que hem arribat a aquests punts de trobada i ja els he 
trucat tres vegades demanant-los… 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): L’he d’interrompre perquè ja 
no… (La senyora alcaldessa i la senyora Veray parlen alhora.) I no hi ha un segon 
torn, per tant, si no és d’al·lusions no té la paraula, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé, em deixi acabar. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, però que sigui respecte a les 
al·lusions, no el que hem anat comentant tots, si no, tècnicament hauria de donar la 
paraula a tothom i no acabarem mai més. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, sí, acabo molt ràpid –acabo molt ràpid. El 
meu grup no comparteix al cent per cent el model de ciutat amb l’equip de govern, 
però amb qui segur que no comparteix el model de ciutat és amb la CUP. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Si els sembla, passem 
a la votació dels pressupostos, d’aquesta aprovació inicial dels pressupostos. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): El resultat de la votació és vots 
afirmatius 10, vots negatius 9, abstencions 5. 
Queda aprovat per majoria simple. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria simple dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Vots en contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,  Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Abstencions: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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2. Modificació pla estratègic de subvencions. 

Estableix l'article 8 i la disposició addicional 13a. i 17a. de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, que les administracions que proposin 
l'establiment de subvencions hauran de concretar en un pla estratègic els objectius i 
efectes que es pretenen, el termini per la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves corresponents fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol cas, al 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. 

El Pla estratègic de subvencions és un instrument de gestió de caràcter programàtic 
sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega a l'àmbit intern de l'Ajuntament 
de Girona, sense incidència directa en els particulars i sense crear drets o 
obligacions per ells. La seva efectivitat quedarà condicionada a les diverses línies de 
subvencions i a la disponibilitat pressupostària de cada  exercici, amb la modificació 
conseqüent de les quanties previstes al mateix com  a cost previsible. 

Analitzat el projecte de pressupost que es proposa aprovar de forma inicial i per a 
l'exercici 2019 es fa palesa la necessitat de modificar el Pla estratègic vigent aprovat 
per acord de Ple Municipal de 12 de novembre de 2018, i així informen els serveis 
d'esports i promoció econòmica de la Corporació. 

Atès el disposat a: 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

- Ordenança General de subvencions publicada al BOP de Girona, número 
237 de data 10 de desembre de 2015 

- Bases d'execució de pressupost 

Aprovar la modificació de l'annex I del Pla Estratègic de Subvencions aprovat per 
acord plenari de data 12 de novembre de 2018 quedant redactat segons  informes 
adjunts a l'expedient. 

Els imports en el mateix relacionats ho són com a costos previstos de cada actuació i 
queden condicionats i poden ser objecte de modificació segons disponibilitats 
pressupostàries degudament aprovades. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I finalment, de fet hi ha aquest 
segon punt, aquest de modificació del Pla estratègic de subvencions, que abans no 
ho he dit que creia que se substanciava tot junt i es votava per separat, però és igual. 

Vull dir que ara tothom si vol fer alguna… La senyora Planas farà la presentació… Bé, 
breument dir el que és i si algú vol dir o fer alguna reflexió, no hi ha problema, només 
faltaria. 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): No, només ho vam posar per separat… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perdoni, perdoni. Senyor 
secretari, sí. Fem-ho bé. 

Sr. Lluís Pau i Gratacós (secretari accidental): La proposta d’acord és la següent: 
aprovar la modificació de l’annex 1 del Pla estratègic de subvencions aprovat per 
acord plenari de 12 de novembre de 2018, quedant redactat segons els informes 
adjunts a l’expedient. Els imports en el mateix relacionats ho són com a costos 
previstos de cada actuació i queden condicionats i poden ser objecte de modificació 
segons disponibilitats pressupostàries degudament aprovades. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde té la paraula. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, simplement és 
el pla estratègic, que totes les partides de subvencions han d’anar en un pla estratègic, 
vostès ho saben, per poder-se…, bé, per poder-se tenir lloc, per poder donar aquestes 
subvencions. Simplement és l’enumeració de totes les partides que ja formen part del 
pressupost, que és el capítol IV. Res més que això. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No sé si hi ha alguna 
intervenció? Sí, senyora Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, molt breu. Per explicar el nostre vot 
afirmatiu únicament i exclusivament perquè és cert que entitats del tercer sector així 
ens ho han demanat i malgrat que en el pressupost hem votat en contra, volem deixar 
clar que hi votem a favor perquè aquestes entitats puguin cobrar els ajuts que els 
corresponen. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, només per anunciar la nostra 
abstenció. Sabem que això, doncs, depèn de recursos d’entitats i no ho bloquejarem 
en aquest sentit, però és cert que no compartim la totalitat de com es planteja aquest 
pla estratègic. 
I a més, també volíem manifestar que ens sap greu que com a punt a part que 
mereixia, diguéssim, doncs, una explicació, ni a la comissió informativa ni en cap espai 
realment s’ha fet la intenció d’explicar aquest document i aquesta votació. Llavors, per 
tant, crec que valia la pena que, com a mínim, fer aquest esforç d’explicar als grups 
municipals aquest pla estratègic. Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Perdoneu. Demano disculpes perquè jo 
pensava que anava a l’aprovació del pressupost, estava inclòs en les bases, també hi 
havia la modificació del pla estratègic. Em sap greu, perquè ja l’hem portat algunes 
vegades al Ple, no és la primera vegada que hem portat la modificació del pla 
estratègic i pensava que anava amb el pressupost. Li demano disculpes. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, passem 
a la votació d’aquesta proposta de modificació. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Per tant, tenim 13 vots a favor i la 
resta són abstencions. 
 
VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Joaquim 
Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Abstencions:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, així ja 
podríem donar per finalitzat aquest Ple. 

Moltes gràcies i fins a la propera.   

I dit això, quan són dos quarts de vuit del vespre s’aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual el vicesecretari general en dona fe. 


