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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 

CELEBRADA EL 9 DE GENER DE 2016. 

 

A la ciutat de Girona, a les set i un minut de la tarda del 9 de gener de 2017, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la presidència de 
l’alcaldessa-presidenta, Sra. Marta Madrenas Mir, amb l’assistència dels regidors i 
regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió extraordinària.  

ASSISTENTS: 

ALCALDESSA-PRESIDENTA 

Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SR. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SR. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 

SRA. LAIA PÈLACH SAGET (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) 

SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (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 el regidor de la CUP-Crida per Girona, Sr. Lluc Salellas Vilar. 
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Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carlos Merino Pons. 

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. ASSABENTATS 

Donar compte al Ple del Pressupost de l’exercici 2017 de la Corporació d’ingressos i 
despeses de les entitats depenents de l’Ajuntament de Girona. 

PROPOSTES 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. 

2. Aprovació pressupost general exercici 20176. 

 

 

 Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Desitjar-los molt bon any 2017, 
ja que és el primer Ple en què estrenem any. Excusar l’absència del regidor Lluc 
Salellas. I donarem inici a aquest primer Ple d’enguany. 

1. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Donar compte al Ple Municipal dels pressupostos i estats de previsió d'ingressos i 
despeses previstos per a l'exercici 2017 dels ens públics depenents de l'Ajuntament de 
Girona i pels imports següents en euros: 

1r.- Estat de previsió d'ingressos i despeses societats participades majoritàriament per 
l'Ajuntament de Girona : 

. Cementiri de Girona SA 

Ingressos : 122.150,00 

Despeses : 107.900,00 

. Tractaments de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona SA (TRARGISA) : 

Ingressos : 5.587.639,55 

Despeses : 5.618.151,96 

. Vivendes de Girona SA  

Ingressos : 461.831,65 

Despeses : 378.450,28 

2n.- Pressupostos de les fundacions dependents de l'Ajuntament de Girona : 

. Fundació Auditori Palau de Congressos : 1.730.000,00 

. Fundació Masó : 212.888,00 

. Fundació Museu del Cinema: 566.179,34 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El primer punt de l’ordre del dia, 
de fet, és únicament un assabentat i fa referència als organismes dependents de 
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l’Ajuntament de Girona, ja han rebut la informació, és un tràmit legal que saben que 
després tota la informació detallada es durà a terme en els diferents consells 
d’administració. Per tant, ja quedaria complimentat aquest punt de l’ordre del dia, 
veritat, senyor secretari? Molt bé. 

Tots els assistents es donen per assabentats 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

2. Pressupost general exercici 2017 

Format el Pressupost per a l'exercici 2017 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 2017 
que es presenta equilibrat i per un import de 109.069.037,20 euros. 

2n.- Aprovar inicialment la plantilla de personal per a l'any 2017, 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 de les societats íntegrament municipals que formen 
part del Pressupost General, així com el pressupost consolidat, per a l'exercici 2017 
que importen: 

. Patronat Call de Girona : 453.524,94 euros 

. Organisme Autònom d'Educació Musical : 764.000,00 euros 

. Iniciatives i Projectes Municipals SA : 2.700,00 euros 

. Transports Municipals del Gironès SA : 5.563.000,00 euros 

Pressupost consolidat : 112.953.035,14 euros 

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 2017 
dels consorcis adscrits a l'Ajuntament de Girona i pels imports següents : 

. Consorci del Ter : 261.342,01 

. Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials : 1.241.125,00 

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. 
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Sra. Marta Madrena Mir (alcaldessa-presidenta): I el segon punt de l’ordre del dia 
que, en aquest cas, si em permet, doncs potser no cal... Cal llegir-lo? És això només... 
(Veus de fons.) Ah, és més llarg. Sí, doncs, senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. I 
defensarà la proposta de pressupostos del Govern la tinenta d’alcalde Maria Àngels 
Planas. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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 Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el Govern porta a 
aprovació del Ple d’aquest Ajuntament el pressupost per a aquest exercici 2017. Està 
integrat pel pressupost de l’Ajuntament i també pels pressupostos dels seus 
organismes autònoms, que és el Patronal del Call, l’Escola de Música i també portem 
l’estat de previsió d’ingressos i despeses de la societat mercantil Iniciatives i Projectes 
i també el de TMG, que són de capital íntegrament municipal. També incloem en 
l’annex de pressupostos els consorcis adscrits a aquesta corporació, que és el 
Consorci del Centre d’Acolliment i Serveis Socials i el Consorci del Ter. Juntament 
amb el pressupost també portem l’aprovació de la plantilla, del personal, i també 
l’actualització de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de Girona i també les bases 
d’execució del pressupost. 

Els pressupostos són la imatge gràfica de la política municipal i aquest pressupost 
creiem que és clarament el que ens defineix com a Govern, és la combinació entre 
rigorositat i ambició que hem demostrat des del primer dia. El pressupost que portem 
enguany està xifrat en 109.069.037 euros i significa un increment d’1.726.000 euros 
respecte al de l’any anterior, de 2016, és a dir, amb un 1,61 per cent d’increment de 
percentatge respecte a l’any passat. Diem que són els pressupostos rigorosos i 
ambiciosos i que segueixen la línia marcada per aquest Govern que és la de prioritzar 
el benestar de les persones, tenint especial cura les més desafavorides. El pressupost 
d’enguany s’ha vist enriquit amb l’aportació del Govern del Grup dels Socialistes, amb 
el qual mantenim una completa sintonia amb el que acabo d’esmentar, amb el 
benestar de les persones. Aquests pressupostos són uns pressupostos especialment 
treballats en canvis d’estructura que hi ha hagut dins de l’Ajuntament, també pel retard 
dels pressupostos de l’Estat i de la Generalitat, que evidentment afecten les nostres 
previsions. 

Com he dit, no ens desviem ni un mil·límetre de la línia de treball i dels nostres 
objectius, que són no apujar impostos ni taxes –així ho vàrem fer en les ordenances–, 
garantir uns serveis públics de qualitat millorant la gestió dels recursos públics i 
mantenir la inversió per continuar modernitzant la ciutat. Malgrat l’acotació de les 
ordenances, que vàrem aprovar el desembre passat, avui portem una aprovació d’un 
pressupost millor que el de l’any 2016, i això es deu a l’augment de l’activitat 
econòmica, però també i molt especialment a l’eficiència de la gestió de l’Administració 
que hem estat aplicant en els últims sis anys. Gràcies a aquestes bones pràctiques 
amb la gestió municipal, hem generat un estalvi, d’estalvi corrent, de 784.000 euros i, 
per tant, hem aconseguit reduir l’endeutament necessari per fer les inversions, i aquí 
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és on es veu reflectida la nostra rigorositat en la gestió perquè considerem que el pitjor 
enemic de l’estat del benestar és la manca de rigor en els recursos públics. 

Aquest pressupost de 2016..., portem tres grans objectius importantíssims: una política 
fiscal de contenció, com he dit abans, garantir la cobertura i les necessitats de la gent 
més desafavorida i incentivar els sectors productius que permeten la dinamització 
econòmica. Aquests són tres grans motors de les accions polítiques del nostre pla de 
govern i que situen el benestar de les persones i la dinamització econòmica com els 
objectius principals, i que manté els motors econòmics que sempre hem tingut 
identificats: la cultura, el turisme, l’empresa i el comerç com els grans dinamitzadors 
econòmics de la nostra ciutat i que han convertit Girona en una capital de referència 
del nostre país. 

Tal com ja vaig dir i vaig afirmar en l’aprovació de les ordenances, el nostre Govern és 
un Govern que no li agrada fer volar coloms, ni es mou en base a visions triomfalistes 
de la realitat. Els números els presentem..., els números que avui estem presentant 
són ajustats a les necessitats i a les realitats de la nostra ciutat. 

Ara els faré una mica d’exposició de les principals línies del pressupost. Destacar 
l’augment important aquest any del capítol 1, perquè fa referència a les despeses de 
personal. Saben que, com acabo de dir, hem tingut un increment d’1.726.000 euros, 
però 600.000 euros els hem destinat a capítol 1. En el marc de la bona gestió de 
l’Administració pública, ja fa temps que nosaltres treballem per regularitzar, per 
reorganitzar una part del personal de l’Ajuntament i no podia ser d’una altra manera, ja 
que ells són el motor de l’Ajuntament, és el nostre capital, és el que ens permet portar 
a terme una bona política de serveis. 

Tenim el capítol 2, que és el capítol de les despeses corrents, que també creix un 4,5 
per cent sobretot per dos motius: perquè hi ha nous programes i nous projectes, com 
és la creació de l’Oficina d’Eficiència Energètica o l’actualització informàtica, i també 
per augmentar..., l’augment en la despesa de neteja dels nostres carrers i de les 
nostres places, que és una prioritat per al nostre Govern. Aquí també hem de destacar 
un estalvi que hi ha de 200.000 euros en l’enllumenat públic, que estem aconseguint 
gràcies a les instal·lacions de llums més eficients, com després més endavant veuran, 
repercuteix en recursos per renovar la resta del parc d’il·luminació de la ciutat. 

Pel que fa a les inversions, el total de les inversions són 6.784.560 euros, és 
pràcticament la mateixa xifra que l’any anterior. I hem donat..., aquestes inversions, 
una part dóna continuïtat a projectes plurianuals que ja vàrem engegar el 2016 i són 
projectes que executarem que són llargament reivindicats i que afecten punts 
neuràlgics de la ciutat, per exemple, els 420.000 al Pont del Dimoni, o els 240.000 del 
projecte d’accés sud de Palau, on farem una cruïlla en un punt conflictiu que hi ha allà 
entre el carrer Aragó i el Camí Vell de Fornells, que és una de les entrades a la ciutat, 
o els 620.000 euros per cobrir les pistes esportives del Col·legi Cassià Costal i 
Eiximenis, que venim cobrint en diferents..., en anteriors pressupostos s’han fet altres 
cobriments de pistes; seguim amb aquesta política. I aquest any entenem que ha de 
ser l’any del Modern. Per què? Perquè, bé, tenim..., en primer lloc, ja saben que hi ha 
unes partides –una partida de 700.000 euros que tenim reservada– i hem sol·licitat 
una subvenció, una subvenció d’1.200.000 euros de programes d’estratègia territorial 
competitiva, el que es diu els PETC, bé, que esperem que ens ajudin a portar a terme 
aquest projecte d’impuls de la nostra indústria creativa, que és el que pretenem. 

També seguim mantenint, com no podria ser d’una altra manera, els pressupostos 
participats, que és una eina que s’ha mostrat eficaç per millorar la qualitat urbana i 
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també social dels nostres barris. Continuem amb l’aposta de fer créixer en quantitat i 
en qualitat la xarxa de carrils bici de la ciutat. Aquest any destinem 192.000 euros al 
carril bici entre la plaça de Salt i la de Vilablareix, i aquests se sumen als que ja s’han 
invertit any a any i també l’última és la del carril bici que uneix Santa Eugènia amb el 
Barri Vell sota el viaducte del tren. També hi ha una partida d’inversió de 61.000 euros 
a la marquesina per connectar les estacions del Parc Central, recollint aquelles 
inquietuds dels veïns de Sant Narcís per tal de veure, per fi, finalitzades les obres. 
Recuperar la dignitat d’aquesta zona és un projecte de ciutat i una prioritat també per a 
aquest Govern. Aquests 61.000 euros se sumen als 325.000 euros que ja teníem 
reservats de l’any passat. 

Ara he parlat de grans projectes, però hi ha també inversions que es repartiran entre 
altres de menor magnitud, però que sens dubte també és per millorar 
considerablement el dia a dia de la gent que..., bé, dels barris i de la ciutat, per 
exemple, els 255.000 euros del Pla d’asfalt i de les voreres, que es repartirà per tota la 
ciutat, o els 440.000 euros per canvis de sistemes informàtics que permetrà, per 
exemple, modernitzar els sistemes i agilitzar tota la tramitació electrònica. Això no és 
una cosa que realment es veu, es palpa, no és una construcció, però sí que facilitarà 
en gran mesura la vida del ciutadà i com s’ha de relacionar el ciutadà amb 
l’Administració i ho podrà fer de manera electrònica, per tant, és una facilitat important 
per al ciutadà. També tenim 270.000 euros per al Pla d’enllumenat, com he dit abans, 
per continuar modernitzant els llums de la ciutat i anar creant un sistema més eficient 
que ens permeti aquest estalvi energètic que he parlat, i econòmic, per després 
reinvertir-ho en altres partides. 

De projectes petits en veuran molts, projectes petits amb petites quanties, en aquests 
pressupostos. Creiem que és necessari millorar punts molt concrets dels barris i que 
se’ns ha demanat molt, com és la pista del CREC de Sant Daniel, o allargar el camí 
per a vianants de Sant Daniel entre la Font del Bisbe i Font de Pericot, la consolidació 
de la séquia Monar, la millora de l’entorn de l’Escola Pericot o, per exemple, la reforma 
de la Punta del Pi a Montilivi, entre altres projectes que portem. Bé, aquests projectes 
contemplen millores a tots els barris de la ciutat. 

A grans trets el que faré és explicar de manera molt resumida les principals 
aportacions de les diferents àrees, parlaré de cada una de les àrees. Per exemple, 
tenim l’Àrea d’Alcaldia, que aquí podíem destacar la creació de l’Oficina de Relacions 
Exteriors i de Projectes Europeus, que dependrà del regidor Narcís Sastre i que tindrà 
la missió de presentar projectes i aconseguir fons europeus, que creiem que és molt 
important. 

Pel que fa a l’Educació i a Esports, consolidem el projecte de destinació turística 
esportiva per convertir Girona en la capital de l’esport, un referent a nivell mundial, i 
també volem potenciar els projectes lligats amb la Girona Ciutat Educadora. Malgrat 
que a primer cop d’ull no es veu reflectit en el pressupost, contemplem també partides 
per poder començar a executar el mapa d’instal·lacions esportives municipals, és a dir, 
el MIEM, que s’aprovarà aquest primer trimestre, després de la bona feina que s’ha fet 
amb les entitats esportives, les associacions de veïns i escoles, entre altres. Les 
accions que es deriven d’aquest MIEM són accions definides conjuntament amb la 
participació del sector i tindran prioritat de cares al nostre pressupost d’enguany. 

A Cultura el principal objectiu és acostar la cultura a la gent, potenciar la creació i 
aquesta sigui un potent dinamitzador econòmic. Girona s’ha de configurar com un 
verdader referent de cultura del país i només ho aconseguirem si treballem per 
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l’establiment d’una veritable cadena de valor cultural que vagi des de la base creativa i 
informativa fins al festival. En aquest sentit, doncs, reforcem la cultura de base creativa 
consolidant La Volta i fem una aposta clara per la cultura al carrer, estesa als barris de 
la nostra ciutat. Aquests pressupostos defineixen també el triangle d’or cultural, per 
nosaltres és la Mercè, el Modern i el Teatre Municipal, amb una aposta definitiva per la 
reconstrucció el Modern, com ja he dit abans, que s’ha de convertir en l’eix vertebrador 
de la indústria creativa. 

Pel que fa a l’Àrea de Sostenibilitat, paisatge i de Medi Natural, l’augment de les 
partides permetrà la creació d’un nou cos d’agents mediambientals que tindrà la 
capacitat sancionadora amb finalitat de controlar temes mediambientals. Aquest cos és 
molt important perquè donem una sortida a les demandes més reivindicades que hi ha 
a les bústies d’avisos de l’Ajuntament, on molts ciutadans han mostrat la seva 
preocupació pels comportaments d’alguns propietaris de gossos. També aquesta 
patrulla s’encarregarà de vetllar per la convivència entre els vianants i els ciclistes, 
atès que cada vegada tenim és quilòmetres de carril bici, com he dit abans, i que es fa 
necessària incrementar la pedagogia entre uns usuaris i els altres. El Parc de la 
Devesa segueix sent una prioritat per al nostre Govern, hi destinem més de 50.000 
euros d’inversions i que se sumen a les importants partides que destinem ja a neteja i 
a manteniment de la Devesa. També cal i vull destacar la partida de 75.000 euros per 
començar a aplicar el futur Pla de mitigació i adaptació del canvi climàtic, que 
presentarem en els propers mesos, estem convençuts de la necessitat de preparar la 
transició cap a una economia verda i sostenible. 

I pel que fa als serveis socials, és on hi hem destinat més recursos, sempre, i aquest 
exercici ho tornem a fer gràcies a les coincidències polítiques amb els nostres socis de 
govern, l’Àrea de Igualtat, Drets Socials i Seguretat experimenta aquest exercici un 
augment superior a mig milió d’euros. L’increment de les partides de drets socials ens 
permet crear, com he dit abans, l’Oficina contra la pobresa energètica, també hi ha una 
partida de 75.000 euros de dinamització d’espais públics i socials de barri, que aniran 
destinats a joves i a nens. Als centres cívics també hi ha noves partides que sumen un 
total de 175.000 euros per incrementar les seves programacions i les activitats per 
portar-les a terme. Pel que fa a l’ocupació potenciem polítiques actives de creació de 
treball i oportunitat per mitjà dels programes del Girona Actua i d’altres que portem a 
terme coordinats amb la Generalitat. I pel que fa a la UMAT, els recursos que hi 
destinem ens permetran fer el mapa social i econòmic de la nostra ciutat. 

I pel que fa a la meva àrea, que és la d’Hisenda i Règim Intern, destacar la tramitació 
electrònica, que farà que sigui més propera i més moderna la relació entre 
l’Ajuntament i el ciutadà. 

I per últim, l’Àrea d’Empresa, Comerç i Turisme, augmentem recursos que es destinen 
al foment del turisme amb plans estratègics destinats sobretot a l’equilibri sostenible 
entre el turisme i el ciutadà. Creiem que és el moment d’invertir en recursos per tenir 
un turisme sostenible i també de qualitat. El comerç..., pel que fa al comerç, estem 
treballant molt en l’augment de qualitat i fomentar i incentivar el comerç històric. I pel 
que fa a l’empresa destinarem prop de 200.000 euros per estudiar sectors productius 
emergents com és el sector cultural, el tèxtil-moda o la bicicleta, perquè hem vist que 
són uns sectors productius que ja existeixen a la nostra ciutat i que, bé, han d’aflorar i 
ho creiem necessari. 

Aquests pressupostos que avui us he presentat, que portem a l’aprovació, són 
pressupostos amb una garantia rigorosa i ambiciosa que necessita la nostra ciutat per 
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continuar garantint la dignitat de les persones i la dinamització econòmica. Entenem 
que només així continuarem sent un referent en el nostre país. Els ajuntaments som 
els garants de l’estat del benestar i un estat del benestar es desmunta fàcilment sense 
una rigorositat. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo d’entrada 
demano disculpes, primer, per la veu que tinc i, segona, perquè pot ser que en 
qualsevol moment de la meva intervenció m’agafi la tos, perquè encara estic en un 
procés víric bastant important des de fa dies i fins i tot fa poc em sagnava el nas, per 
tant, jo també demano disculpes si en algun moment veuen que surto corrents del Ple, 
no té res a veure amb al pressupost i molt menys amb la intervenció que ha fet la 
tinenta d’alcalde, a la qual vull agrair tant l’explicació que ha fet del pressupost avui en 
aquest plenari com totes les converses que ha tingut a bé tenir amb el meu grup 
municipal a l’hora de treballar i poder, doncs, arribar a punts d’entesa i a punts d’acord 
per avui no oposar-nos frontalment des del meu grup municipal al pressupost que ens 
presenten. 

Jo vull començar la meva intervenció fent una petita reflexió i recollint les paraules que 
jo deia en el Ple d’ara més o menys fa un any, va ser a final de desembre quan es 
plantejava el pressupost de 2016 per part de l’equip de govern, en aquell moment 
encara teníem un altre alcalde, perquè el senyor Puigdemont encara no havia marxat a 
fer de president, precisament avui fa un any que el vam acomiadar en un ple també en 
aquest Ajuntament, el qual també en la intervenció de la senyora Planas deia que se 
sentien còmodes amb aquells amb què havien arribat a acords, perquè aquell dia 
també sumaven catorze regidors. El que passa que aquell dia sumaven catorze 
regidors i els quatre que els falten eren d’Esquerra Republicana i avui diuen també 
sentir-se còmodes i estar en plena sintonia amb aquests altres catorze regidors que 
sumaran avui, però que ara és PSC. Jo em pregunto amb qui sumarem catorze 
regidors el 2018 i amb qui els tornarem a sumar el 2019, perquè veiem que cada any 
van canviant de parella de ball, cosa que també he de dir que és una mica sorprenent, 
i més tal com estan les coses, no només a la nostra ciutat. 

Bé, efectivament tenen la majoria per portar un pressupost més que pactat, negociat i, 
per tant, que saben i van sobre segurs que el tiraran endavant, però malgrat això, i així 
he començat la meva intervenció i, a més, avui jo ho he dit en declaracions públiques, 
hi ha una part important d’aquest pressupost que nosaltres el considerem de 
continuïtat. Quan una parla de pressupost de continuïtat, hi ha gent que diu: «Home, 
doncs això és molt criticable.» Bé, doncs jo ho defensaré, ho defensaré tenint en 
compte que l’any 2012, que l’any 2013, que l’any 2014 el meu grup municipal va 
arribar a molts –a molts– acords amb l’equip de govern amb relació als pressupostos 
d’aquesta ciutat i, per tant, ara el que no seria coherent és que per part meva critiqués 
allò que en altres moments nosaltres hem arribat a acords i a enteses, perquè 
consideràvem que era bo per a la ciutat de Girona i considerem avui que segueix sent 
bo que hi hagin certes inversions, la senyora Planas deia, plurianuals, que es 
mantinguin, perquè són necessàries per a la ciutat. Però sí que he de lamentar que jo 
avui hauré de tornar a fer i a insistir en allò que per nosaltres segueix faltant, que 
tornem a reclamar –i estic convençuda que la senyora Planas m’ho acceptarà– que a 
partir de demà ens asseiem a parlar-ho per poder aconseguir no només que el 2018 ja 
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ho plasmi el propi pressupost, sinó també que aquests de 2017, doncs, siguem 
capaços d’arribar a acords i entesa per prioritzar. 

Prioritzar què? Doncs sobretot aquestes partides genèriques a què la tinenta d’alcalde 
feia referència que són tan importants, com són el Pla d’enllumenat, el Pla de 
sanejament, el Pla d’asfaltatge i voreres, el Pla d’accessibilitat... Bé, totes aquestes 
partides que sumen més o menys entre 1.300.000 i un 1.400.000 euros, que són molt 
importants per al dia a dia de la ciutat, que són molt importants per ajudar a 
reequilibrar els barris de la nostra ciutat i que són molt importants que prioritzem, 
perquè hi ha barris que necessiten més inversió que altres, perquè han quedat més 
endarrere o perquè no s’han modernitzat tant com el barri del costat, perquè han hagut 
de suportar coses, o projectes, o equipaments de ciutat que no suporten altres i, per 
tant, les voreres estan més malmeses, o l’asfaltatge del carrer. Bé, aquestes coses 
que poden semblar molt petites quan parlem d’un pressupost consolidat com el que 
estem parlant d’aquest Ajuntament, però que són molt importants per al dia a dia de 
tots els gironins i de cada un d’ells en el lloc on viuen, en l’espai on ells desenvolupen 
la seva vida en el dia a dia, els seus carrers, les seves places i les seves zones 
d’esbarjo. 

Per tant, jo, senyora Planas, li insisteixo, espero que a partir de demà, si aquest és el 
seu compromís, com he dit, nosaltres no ens oposarem frontalment a aquest 
pressupost, doncs aquest compromís d’asseure’ns amb cada una de les àrees que 
depenen..., sobretot des d’urbanisme, en aquest cas, senyor Alcalà, que depenen 
aquestes grans partides per prioritzar i equilibrar –reequilibrar– les inversions en els 
diferents barris de la ciutat. 

També hem trobat a faltar..., i els ho dic amb preocupació, eh? Miri, senyora Planas, 
vostè ha dit una cosa que m’ha fins i tot sorprès –tant de bo, tant de bo sigui així, 
perquè jo crec que ho celebrarem tots–, ha dit que ha de ser l’any del Cinema Modern. 
És curiós quan no hi ha ni una línia que parli del Modern en tot el pressupost. Jo li he 
de dir. Ja sé que hi ha un romanent de tresoreria i que hi ha aquella partida famosa 
que portem arrastrant des de fa set anys, ja hi estic d’acord, i també estic d’acord que 
tots vam estar d’acord a demanar diners a Europa, també, però, home, em fa gràcia 
que vostè posi d’exemple el Cinema Modern quan no hi ha ni una línia en tot el 
pressupost que parli o posi la paraula «Cinema Modern», cosa que a mi em va 
preocupar quan vaig veure el pressupost. És veritat que el que vostè ha dit i, per tant, 
confiem que així serà, però, home, posar-lo d’exemple quan el pressupost no en parla 
és mínimament curiós. 

Home, també em sorprèn que de la mateixa manera que parlem del Pla local d’LGTB, 
que parlem del Pla local de mobilitat i seguretat viària, no parlem enlloc de què 
invertirem al Pla local de joventut, que fa un mes vam començar a tramitar en aquest 
plenari, que tots vam quedar que era importantíssim i que jo ja vaig dir que era 
astronòmica la xifra que ficava allà que ens costaria cada any i en el pressupost no 
surt reflectit. Això em preocupa i espero que ho esmenin, perquè és important que el 
Pla local de joventut surti reflectit en el pressupost que invertirem els diners que ens 
han dit que hi volen invertir i que, a més, estan escrits en el Pla local de joventut, vull 
dir que no s’inventaran res, tots ho vam poder veure i vam poder-hi dir la nostra. 

També em preocupa que seguim sense fer una inversió real o un esforç real aquí i no 
deixar-ho a mans dels barris en els pressupostos participats, que d’això en parlaré al 
final, sobre el tema com és la ubicació de parcs de salut a diferents barris de la ciutat, 
que tots sabem que hi ha molta gent que ens els estava demanant. Aquesta va ser 
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una tertúlia que vam tenir que l’any passat quan el pressupost de 2016, que la senyora 
Madrenas, en aquell moment regidora d’Urbanisme, deia: «Be, ho demanen els 
barris.» No, crec que ha de ser a iniciativa seva també de dir: «Escolti, en aquest carri 
que ho demanen i no en tenen, nosaltres invertirem.» Tampoc veiem una partida que 
ens digui que realment faran les inversions que en aquest plenari s’han aprovat que 
s’havien de fer de millorar els jocs infantils de la ciutat per adaptar-los millor a les 
necessitats dels nens, tampoc hem vist compromisos de mocions que s’han anat 
aprovant al llarg d’aquest any al Ple amb relació a ajudes per a llibres de text, per a 
material escolar... Bé, moltes coses que s’han anat aprovant i que després no surten 
reflectides com a tals. Jo vull pensar que dins de les partides genèriques de les 
diferents àrees segurament podrem posar-nos d’acord i trobar allà on estan, però sí 
que dir-li que en una primera lectura, o segona, tercera o quarta, és igual, no hi surten 
com a tal. I, per tant, això sí que són coses que a nosaltres ens preocupen i que 
posem a sobre la taula esmenar-les, o sigui, no és una crítica de criticar per criticar, al 
contrari, és dir: escolti, trobo a faltar això, seguim-ne parlant, la tramitació del 
pressupost ha de seguir, doncs parlem-ne i anem a definir millor tot allò que creiem o 
sempre hem estat tots més o menys d’acord que necessitava la nostra ciutat. 

Amb relació als pressupostos participats, miri, jo els diré el mateix que els dic cada any 
i és que hi ha alguna cosa que l’hem de canviar, perquè sempre cada any hi han 
queixes, no? Quan arribem als diferents projectes dels pressupostos participats trobem 
queixes als barris, bé, doncs abans que arribin aquestes queixes, parlem-ne tots i 
intentem trobar un mecanisme que acontenti tothom, que agradi més a tothom i que 
ens eviti que en un futur tornin a haver-hi crítiques. I els torno a dir la mateixa crítica, i 
això sí, que els he fet sempre, i no entenguin els pressupost participats com «els barris 
que s’espavilin a barallar-se entre ells a veure què volen que els invertim». També 
vostès hi ha inversions en alguns barris de la ciutat que s’haurien de fer des del 
Govern i no esperar que sigui el propi barri que el demani, perquè després s’acaben 
enfrontant les diferents associacions o..., bé, o els diferents carrers, és igual, perquè al 
final és una cosa que tres carrers consideren que hi ha una cosa que s’ha de prioritzar 
per davant del que consideren els altres carrers del costat, i és ben normal perquè les 
necessitats d’uns i les necessitats dels altres dins del propi barri poden ser diferents. 
Bé, doncs anem a evitar que puguin tenir debats entre ells i anem també des d’aquest 
equip de govern a donar solució a allò que sabem que hi ha certs barris que 
necessiten. 

I ja per anar acabant, amb relació a un tema tan important i que efectivament aquí 
suposo que quan un entra a l’equip de govern..., que aquesta, senyora Roca, suposo 
que és la gran diferència, el PSC està assegut al Govern, vostès no s’hi van arribar a 
asseure mai, però, bé, el PSC s’hi ha assegut i sembla que té més influència de la que 
vostès van tenir, perquè l’àrea que més creix, que també estic d’acord que és la que 
havia de més créixer, és la de serveis socials. Per tant, nosaltres no tenim res a dir, 
totes aquestes inversions són bones, són benvingudes, jo crec que sempre hem 
demostrat que en aquest sentit, la senyora Paneque ho sap, sempre ens trobarà al 
costat, perquè s’ha de seguir ajudant aquells gironins i aquelles gironines que més ho 
necessiten. Però sense oblidar –i això és molt important– que paral·lelament hem de 
treballar per dinamitzar l’economia de la nostra ciutat, per millorar la dinamització 
econòmica i comercial, per fomentar el turisme, per fomentar el comerç, fer-ho de la 
mà de la cultura... Home, dir que vol que sigui un refent cultural i baixar el pressupost 
de cultura és bastant..., bé, grinyola una mica, grinyola una mica a una quan ho 
escolta. Per tant, bé, jo crec que així com a serveis socials han fet un esforç important 
per poder-hi invertir, com deia la senyora Planas, uns 500.000 euros més que l’any 
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passat, amb l’altra part, amb l’altra pota, que per nosaltres és tan important com 
aquesta, que és la de generar ocupació, la de donar oportunitats perquè cada vegada 
menys gironins necessitin viure d’ajudes, perquè ningú vol viure d’ajudes, la gent vol 
desenvolupar-se el seu projecte de vida el millor que pugui i com abans millor, aquesta 
creiem que fluixeja una mica. I, per tant, malgrat hi ha partides que són iguals que l’any 
passat, creiem que s’haurien d’haver incrementat i sobretot que s’han de definir molt 
bé a què es destinaran i com es destinaran, sobretot amb relació, com deia, al foment 
del turisme, del comerç, que ha de ser també de la mà de la cultura com un element 
importantíssim i de tracció que té la nostra ciutat i fer-ho també de la mà i comptant 
amb la Universitat de Girona, que és un altre potencial important que tenim a la ciutat i 
que, malauradament, els últims mesos crec que hi hem tingut una relació més 
tensionada que altra cosa, que s’hauria d’evitar i que s’hauria d’anar reconduint. 

Per tant, com he dit, nosaltres en aquesta primera votació del pressupost ens 
abstindrem amb l’avinentesa i amb la petició feta a la senyora Planas de seguir-ne 
parlant, de seguir prioritzant i parlant com prioritzem les partides genèriques i també de 
com solucionem aquestes mancances que avui he posat a sobre la taula, que estic 
convençuda que ens arribarem a entendre, perquè estic convençuda que em diran que 
estan amagades en algun lloc. Bé, doncs descobrim-les i que les coneguin tots els 
gironins i les gironines, perquè totes elles també són importants. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, regidora 
Planas, crec que li hem de donar les gràcies per la seva predisposició durant aquests 
deu dies que vostès han estat negociant amb nosaltres i nosaltres amb vostès, però 
creiem, com aquesta vegada, que no és possible arribar a una bona entesa, tot i que 
ambdues parts ho hàgim intentat de totes les maneres, habidas y por haber. 

Sense intenció de retreure res, sí que ens veiem obligats, però, o creiem que és 
necessari fer una petita reflexió de tot allò que hem anat proposant i ho posarem en 
perspectiva per si es vol analitzar la feina feta i permetre també que els nostres 
conciutadans, doncs, coneguin què fem a l’Ajuntament més enllà de polèmiques de 
banderes o de factures de bugaderies. 

Com en tota negociació, vam creure que el primer que calia fer era deixar de banda, 
doncs, els diferents punts de fricció que podien arribar a encallar qualsevol conversa 
posterior, per tant, des de Ciutadans ens vam centrar en tot allò que suposava una 
millora al nostre entendre pel al conjunt de tots els gironins. Elements polítics, 
elements socials, elements econòmics i culturals són els que han estat l’eix de les 
nostres negociacions durant aquests deu dies, però han estat elements rebutjats per 
l’equip de govern en la seva majoria. Segur, segur que hi havia propostes que 
necessitaven matisos i d’això, li torno a repetir, n’estem completament segurs, però 
també n’estem completament segurs, regidora Planas, que n’hi havia d’altres que no 
comportaven absolutament cap inconvenient, ni cap mal de cap. En resum, catorze 
primeres incorporacions en el pressupost que finalment es queden en onze, de les 
quals amb prou feines se n’accepten una quarta part i amb matisos. 

Què els hem demanat? Els hem demanat esforços que posarem en perspectiva amb 
exemples gràfics i, per tant, perquè tothom ho pugui entendre, nosaltres els farem cinc 
cèntims, però m’aixecaré perquè així, doncs, serà més senzill per fer un exemple 
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gràfic. (La regidora s’aixeca.) Miri, regidora, li hem demanat suport a l’activitat 
empresarial per als capítols de promoció empresarial i per al projecte «Aixecar 
persianes», una aposta que comportava una aportació extraordinària de dos euros per 
cada deu mil euros del pressupost. Hem demanat suport al turisme en els apartats 
bàsicament de màrqueting territorial i promoció turística, una gran aposta per a la 
ciutat i el benestar dels conciutadans que suposava cinc euros per cada deu mil euros 
del pressupost. De moment, totes denegades. També els hem proposat l’equivalent a 
dos euros de cada deu mil euros de pressupost per casals per a la gent gran, també 
denegada. Els hem demanat el que suposarien tres euros per donar més serveis a la 
gent gran dintre de l’apartat de serveis socials d’atenció primària, denegada també. 
Hem sol·licitat una partida de trenta mil euros per a material escolar a les escoles 
bressol per reduir la despesa que han d’afrontar els pares en aquesta fase primària de 
l’educació, sol·licitud que suposa tres euros per cada deu mil euros del pressupost, i 
també denegada. Hem demanat una partida addicional per apropar la cultura als 
barris, un increment que suposava tres de cada deu mil euros del pressupost, també 
denegada..., un moment que m’he quedat sense diners, regidora. Regidor, si té tres 
euros, si us plau... Gràcies. Tres euros del senyor Vázquez. 

En total, regidora, s’han demanat divuit de cada deu mil euros del pressupost a 
partides que podríem dividir en set euros en empresa i turisme i onze euros en temes 
socials i culturals. Entenem així que un 0,18 per cent del pressupost no era ni molt 
menys inassumible, no era, regidora, ni molt menys inassumible. Però hem de dir que 
en algun dels departaments d’aquest Ajuntament, i no curiosament el d’Hisenda –no 
curiosament el d’Hisenda–, hem trobat posicions inamovibles que no és que hagin 
buscat l’acord, sinó que directament l’han bloquejat. Per curiosos equilibris d’un equip 
de govern en el qual conformen diferents partits, hem vist que, un cop assolida la 
majoria per aprovar el pressupost, no els ha importat tenir quasi l’oposició en contra. 
Creiem que és molt trist que un partit que es diu socialista no hagi sabut analitzar o 
admetre propostes que enriquien les seves àrees i, per tant, la nostra gent. Entenem 
que avui qui guanya no són els ciutadans de Girona, avui qui guanya són les 
estratègies de partit, entenem que aquestes mai, absolutament mai, haurien de primar 
sobre els interessos de les persones. Per tant, un joc en el qual nosaltres no hi hem 
entrat i que no hi entrarem. 

Per tant, senyora Planas, aquí li deixem la nostra petita aportació, que ens agradaria 
que tingués al seu despatx, per recordar-li que estem aquí per engrossir la guardiola i 
aportar tot el que sigui possible al pressupost. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs... (Veus de fons.) 
Ha finalitzat la intervenció, regidora? Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? La 
senyora Laia Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, 
nosaltres també anunciem ja d’entrada el nostre vot contrari als pressupostos que 
porten avui a Ple i li anunciem, en el nostre cas, tant pel fons, diguéssim, com per la 
forma, i m’explico. Amb relació al fons entenem i nosaltres sí que creiem que això és 
un element negatiu, que és un pressupost absolutament continuista, poder sí que té a 
veure amb aquelles aportacions que en el seu moment va fer el Partit Popular i que 
s’han anat mantenint i poder precisament per aquesta diferència de models amb el 
Partit Popular encara avui veiem que és un pressupost que evidentment..., al qual no 
hi podem donar suport. Entenem que respon a un model caduc, a un model que 
genera desigualtat i que genera pobresa en molts sentits i que el perpetua i, per tant, 
doncs com que el nostre és un model de transformació, és el model de la justícia 
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social, és el model de la igualtat d’oportunitats i entenem que aquest pressupost no 
respon a això, doncs per això hi votem en contra. 

M’explicaré amb elements concrets, per exemple, amb el tema de la cultura. En l’Àrea 
de Cultura el que veiem és que el pressupost està absolutament hipotecat, tant pel 
fons Santos Torroella i tot el que ha comportat com també per aquesta marca de ciutat 
de festivals, que recentment hem sentit a dir que es vol replantejar, però, en canvi, 
aquest replanteig no el veiem en absolut reflectit en el pressupost. Vostè parlava de 
creació, però sincerament nosaltres entenem que no hi ha en absolut un equilibri, 
diguéssim, en el que és la creació i la difusió en aquest pressupost. Nosaltres sí que 
entenem que caldria potenciar i molt més la creació del que està reflectit en aquest 
pressupost. Nosaltres creiem que caldria donar valor a la cultura tradicional i popular, 
no veiem que això quedi reflectit en el pressupost. I, a més a més, creiem també que 
caldria augmentar la presència de la cultura als barris i donar valor a la cultura que es 
fa als barris, i tampoc veiem partides importants en aquest sentit. 

A nivell d’educació, doncs veiem que l’únic que augmenta en l’àrea d’educació és el 
tema de la neteja, per una diferència entre contractes, sí, certament, no dic que 
estiguin invertint més en neteja, però, en qualsevol, cas l’única partida que augmenta 
és la neteja i el lloguer de l’edifici Cartanyà, que una vegada més insistirem a dir que 
no és una competència nostra i que esperem que ben aviat pugui desaparèixer. Però, 
en qualsevol cas, en canvi, sí que hi ha una sèrie de partides que es veuen afectades 
per uns ajustos i que ens preocupa també, no?, perquè quan preguntem per aquests 
ajustos, ens diuen: «No, és que són partides, doncs, que realment ja no s’havia fet 
aquesta despesa.» A mi em preocupa, per exemple, que hi hagi una partida que 
reflecteixi la despesa en escoles bressol i que no s’hagi fet aquesta despesa o no del 
tot de com era possible. Perquè estic segura que si pregunten a les escoles bressol 
com podrien millorar el seu servei i que tenen uns diners per poder-ho fer, els fan una 
llista ràpid. 

Per tant, a mi que ara em diguin que només són ajustos, a mi no em serveix, perquè, 
sincerament, aquests ajustos simplement reflecteixen que durant aquest any no s’ha 
fet la despesa que sí estava prevista. I, per tant, no compleixen, d’alguna manera, el 
pressupost que en el seu moment sí que van dir: «Ens gastarem tants diners en 
escoles bressol.» Doncs, no, no se’ls han gastat i ara ho ajusten, no? 

O, per exemple, en el cas d’esports, veiem com s’oficialitza el que és un conveni, 
perquè en aquest cas jo entenia que era un augment, però, bé, ja m’ha explicat la 
senyora Isabel Muradàs, doncs, que realment és una oficialització d’aquest conveni de 
l’estadi de Montilivi. Però, insistim –també hi insistia la Maria Àngels– en el tema de la 
destinació turística esportiva, aquest és el seu model, i, en canvi, doncs, no es parla ni 
d’un augment de l’esport de base ni d’un augment del foment de l’esport ni d’un 
augment en beques, per exemple, per a infants o adolescents perquè puguin practicar 
esports. No és aquesta la línia des d’on estan augmentant, on estan posant recursos 
en el seu pressupost. 

La Concepció parlava també del tema de joventut, a mi també em preocupa, perquè 
realment veiem que hi ha una única partida que augmenta, una partida nova de 50.000 
euros, que és un únic projecte que sí apareixia en el Pla local de joventut, d’alguna 
manera. Però, evidentment, no reflecteix, ni molt menys, tot el que incloïa el Pla local 
de joventut. El Pla local de joventut era molt més ampli. En el seu moment ja vam dir 
«esperem que això es vegi reflectit en els pressupostos», i avui podem dir, doncs, que 
no és així –que no és així. 
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Sí que hi ha, doncs, una partida a inversions dels centres de l’esquerra del Ter, 20.000 
euros; una altra a l’eternament oblidat o perpètuament encara no conclòs, o no sé com 
ja dir-li, centre del Güell, perquè fa no sé quants anys que diu «ja s’obre, ja es fa», 
però encara veiem una partida per continuar avançant aquí. I això, evidentment, són 
partides molt inferiors a aquest suposat projecte, que, bé, ja ens explicaran els 
resultats. Però que a mi em sembla que és una aposta absolutament excessiva quan 
acabem d’aprovar un pla local de joventut, en el qual ens vam posar d’acord i que hi 
havia, diguéssim, moltes altres accions i moltes altres línies de treball, no?  

I en aquest cas, nosaltres havíem destacat en el seu moment temes com els recursos 
per descentralitzar tot el que són els equipaments juvenils o per millorar, diguéssim, la 
igualtat d’oportunitats a través d’aquesta política de joventut. Això no veiem que quedi 
reflectit en el pressupost i, per tant, doncs, hi insistim, no ens convenç el pressupost 
tampoc en aquesta àrea. 

A l’Àrea de Promoció Econòmica, veiem una vegada més el turisme com un 
monocultiu. El veiem a les altres àrees també, però aquí encara més. No és tampoc el 
nostre model: creiem que hem de treballar per diversificar aquesta economia de la 
nostra ciutat; no podem centrar-ho tot en el turisme. No veiem que hi hagi una aposta 
clara per l’economia social i cooperativa, una partida que no augmenta –que no 
augmenta.  

I, a més a més, parlen d’apostar pel petit comerç, però, en canvi, nosaltres els hem 
proposat que creixi la partida d’«Aixequem persianes», que sí que és un projecte que 
funciona i que té resultats i del qual la gent està contenta, i, en canvi, no estan tampoc 
apostant per augmentar i per fer créixer aquest projecte. O, per exemple, a nivell de 
drets socials, doncs, és cert, és cert que han augmentat partides, és cert que hi ha 
hagut una aposta, i de la qual cosa estem contents que així sigui, per descentralitzar, 
per fer reforçar, diguéssim, els equipaments descentralitzats: centres cívics o 
equipaments de barri. Doncs, ens agrada veure això reflectit en el pressupost. Però, 
en qualsevol cas, en canvi, veiem que aquestes millores són insuficients. I aquí, 
clarament, vull posar el tema de l’habitatge, no? S’està treballant pel Pla local 
d’habitatge. Això, evidentment, requerirà, perquè sigui aplicable, una sèrie de recursos 
i no veiem que hi hagi cap partida que prevegi que quan tinguem aquest Pla local, 
doncs, puguem destinar-hi recursos perquè realment hi hagi aquesta mobilització i 
aquest creixement del parc d’habitatge social i públic, que, sens dubte, segurament 
serà un dels objectius primordials del Pla local d’habitatge. 

Ens preocupa també, doncs, veure com partides del Pla integral de Sant Narcís, no?, 
les teníem l’any passat, tornen a aparèixer aquest any, però l’any passat, per exemple, 
no es va fer res, no s’ha pensat en cap sentit en aquest pla. Per tant, aquí també ens 
preocupa, perquè ens preguntem si allò que diu el pressupost és allò que volem fer o 
és allò que volem fer creure que volem fer. Perquè, clar, si resulta que posem una 
partida de 50.000 euros perquè tothom sàpiga que farem aquest pla integral, però 
passa l’any i no l’hem fet, doncs, ens genera també dubtes de saber si realment allò 
que vostès han inclòs en el pressupost realment tenen intenció de tirar-ho endavant. 

A nivell de model de gestió, no?, també és un element en el qual no ens podem posar 
d’acord o almenys en els termes en què ho hem parlat i ho hem intentat negociar. 
Evidentment, es manté un excés, al nostre entendre, de despesa tant en el que és 
personal eventual, o sigui, càrrecs de confiança principalment, però també les 
aportacions als grups municipals o aquelles partides d’imatge i disseny, despeses de 
relacions institucionals, etcètera. 
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Creiem que és una despesa excessiva totes les que inclouen aquestes partides i 
nosaltres proposem, perquè no sempre proposem només augmentar partides, sinó, 
també en aquest cas, reduir-les. És evident que hi ha una diferència de models. I això 
crec que es veu reflectit en el pressupost. 

Veiem, a més a més, algunes mancances –algunes les ha comentat la Concepció–, 
però nosaltres també hi voldríem afegir, doncs, on és el compromís del 0,7 per cent en 
cooperació. Una és la previsió del procés de municipalització de l’aigua, l’estudi que 
hem de fer o els treballs que hàgim de fer o quina partida està reservada perquè es 
faci això. On és el carril bici del Carme? Una promesa feta al sector i a la ciutat. On és 
la partida destinada al Pla estratègic de cultura o al Pla d’equipaments museístics? Un 
compromís també adquirit en aquesta sala. O com és que ha desaparegut, de forma 
sembla definitiva, el trasllat de la biblioteca Ernest Lluch. Ens preocupen aquestes 
mancances. 

I, finalment, ens preocupa també veure com l’Àrea de Participació continua sent una 
àrea menystinguda. És una de les àrees amb menys dotació, que, a més a més, una 
part important de l’àrea se l’emporta una partida sorprenent que s’anomena 
«Voluntariat», però que no es pensin vostès que té res a veure amb afavorir, doncs, 
les entitats que arreu de la ciutat i durant molts anys i moltes hores es dediquen de 
manera altruista, diguéssim, a fer tasques per a la millora de la ciutat, sinó que 
únicament es destina a l’equip de Protecció Civil. I per això ens preocupa, perquè no 
entenem massa què té a veure això amb la participació. Si aquest grup de Protecció 
Civil, cos de Protecció Civil, doncs, està fent unes tasques que podríem dir auxiliars a 
la Policia Local, doncs, potser és a «Seguretat» on hauria d’anar i no, diguéssim, a fer 
creure que destinem més recursos a participació, que no és.  

En definitiva, amb relació a la participació, doncs, veiem que el que assenyala és que 
no hi ha un interès tampoc a avançar en aquest àmbit de la participació ciutadana. I 
això també ho constatem quan en aquest pressupost veiem que no hi ha hagut 
replantejament dels pressupostos participats; una moció que es va aprovar, doncs, en 
Ple ja fa més d’un any i que no s’ha pràcticament avançat en aquest sentit. Ho 
apuntava la Concepció també en algun moment. Sí que hi ha, eh?, un treball que s’ha 
anat fent amb uns grups i així, el que passa que resulta que la conclusió que van 
extreure a finals d’any em penso que era que com que no havien tingut temps durant 
tot l’any d’actualitzar el reglament, si de cas aquest any ho tornàvem a deixar com 
l’any passat. Per tant, doncs, miri, un any després em sap greu constatar que no s’ha 
avançat, no s’ha fet pràcticament cap pas en aquesta moció. I això ens preocupa 
perquè realment el que constatem és que no s’ha fet cap avenç –cap avenç– ni en 
aprofundiment democràtic ni en la participació ciutadana en els pressupostos que avui 
presentem aquí.  

I això, jo crec que és un element també que cal destacar, perquè arreu, doncs, estan 
augment, diguéssim, estan creixent les iniciatives en aquest sentit de plantejar-se els 
pressupostos municipals d’una altra manera, d’implicar la ciutadania en els 
pressupostos municipals i nosaltres mantenim una forma que realment nosaltres 
creiem que és insuficient i caldria millorar-la. 

Aquí aprofitem també, doncs, per dir que una vegada més demanem que es faci una 
audiència pública, demanem –com també han fet altres grups en altres ocasions– que 
estaria molt bé que fos prèvia a la mateixa aprovació; per tant, ja l’hauríem d’haver fet. 
Però, en qualsevol cas, com que ara per fer-ho previ ja no tenim temps, sí que 
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demanem que, com a mínim, a posteriori es faci aquesta audiència pública informativa 
dels pressupostos per a la ciutadania. 

I aquí he entrat una mica en el que era la forma, però sí que, a diferència del que els 
altres grups, doncs, han destacat, nosaltres també agraïm a la regidora Maria Àngels 
la disposició a parlar i a explicar-nos els pressupostos. Però sí que també hem de dir 
que realment el temps i el marge que hem tingut per negociar no ha estat suficient, 
com sí en altres ocasions. Jo crec que una vegada més han volgut fer valdre la seva 
majoria absoluta, no han tingut l’interès a eixamplar realment aquesta majoria d’una 
forma clara i, per tant, el marge de negociació que hem tingut ha estat clarament 
insuficient. I a mi m’agradaria saber, doncs, aquestes aportacions que ha dit que ha fet 
Ciutadans i que han tingut temps d’incorporar-se o que els han dit que sí que s’hi 
incorporarien, on queden reflectides? Perquè realment nosaltres veiem que no hi ha 
hagut un canvi en els pressupostos, en el model que ens van presentar inicialment. 
Per tant, sí que m’agradaria que… No, algunes ja ha dit que sí, algunes els havien 
acceptat, em sembla que havia dit, no?, que algunes sí que els havien… (veus de 
fons) Doncs, així ho he entès malament jo. 

En qualsevol cas, m’estranyaria, perquè realment és això: no hem tingut el temps, jo 
crec, per poder fer aquest treball real de negociació, de poder fer propostes, que ens 
les responguessin, etcètera, que, evidentment, requereix temps.  

Per tant, tant pel fons, com he comentat, com per la forma, votarem que no a aquests 
pressupostos. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora Maria 
Mercè Roca… 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres votarem en contra dels pressupostos. I jo ara aprofitaré aquests minuts que 
tinc per explicar el perquè. 

Com vostè sap, senyora Planas, no hem entrat a negociar aquesta proposta de 
pressupost i no ho hem fet, francament, perquè pensem que no serveix de gaire res i 
perquè no hi confiem. 

Clar, l’any passat nosaltres vam aprovar els pressupostos amb vostès: vàrem arribar a 
un acord que contenia dinou mesures, les vam pactar entre els dos grups; d’aquestes 
mesures, a dia d’avui, se n’han complert vuit, un 40 per cent –després em referiré amb 
més detall a aquests incompliments–, de la resta, del 60 per cent, res de res. Això és 
incomplir un pacte. Però és que, a més a més, això és frustrar tota esperança que al 
dia d’avui les coses puguin anar diferents. 

Vostè va ser molt sincera –i li ho agraïm de veritat– perquè quan parlàvem dels 
pressupostos, va dir: «Aquests pressupostos estan aprovats.» És lògic, eh?, i ho va dir 
sincerament. És clar, aleshores, doncs, qui s’ha de creure, aquest any que no 
necessiten a ningú, que qualsevol de les nostres propostes, doncs, poguessin ser 
benvingudes i després complertes. 

Aquests són uns pressupostos que atenen, i no en la seva totalitat, el dia a dia, uns 
pressupostos, per tant, petits, en el sentit que els falta elevar-se per poder il·lusionar la 
ciutadania. Per anar bé, una ciutat necessita avançar ben assentada sobre de dues 
columnes: si una no va bé, doncs, la cosa coixeja. Una de les columnes és la del 
quotidià, que és imprescindible: l’enllumenat, la neteja, les llars d’infants, les 
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biblioteques, la seguretat… I l’altra columna és la que permet que la ciutat s’imagini i 
es vegi ella mateixa en el futur; una ciutat –i nosaltres ho repetim sempre, es fa 
pensant-la a deu, quinze o vint anys i es fa confegint avui els grans plans, els grans 
projectes que la definiran el dia de demà. D’això se’n diu visió de futur. 

I nosaltres pensem, doncs, que aquesta proposta d’acció política en forma de 
pressupostos que ens presenteu només atén, i en part, la columna del present. I 
aquesta poca visió de futur té a veure directament amb els incompliments del nostre 
pacte que vam fer l’any passat: vam pactar confeccionar els plans estratègics de 
cultura, de turisme, de comerç i d’esports –no el MIEM, eh?, Pla d’esports– i el Pla 
local d’habitatge. Alguns d’aquests plans diuen que van venint, però ja fora de la 
temporalitat en què es van pactar. I d’altres d’aquests plans no se’n sap absolutament 
res. I són aquests plans que farien possible pensar la Girona del 2025 i la del 2030, 
que és la que nosaltres voldríem fer i que vostès sembla que no els acaba d’interessar 
del tot. 

Més incompliments del nostre pacte, aquests del dia a dia, que són absències 
incomprensibles: no han fet encara el mapa de la pobresa, no han redactat un protocol 
per a l’atorgament de beques menjador als instituts i tampoc no han aconseguit 
dignificar les ajudes als lloguers. Mapa pobresa, protocol beques menjador, 
dignificació ajudes al lloguer, d’això un govern progressista se n’ocuparia abans de 
qualsevol altra cosa. 

Però tornem a la falta de mirada llarga que dèiem, d’ambició i a la valentia que ha de 
tenir un govern que vol apostar pels grans temes de ciutat. Una cosa bona, això sí, el 
pont del Dimoni, bravo, per fi, però res més. Les partides assignades a alguns 
d’aquests grans temes, que són els que canvien realment la ciutat, són irrisòries. Per 
exemple, per al Pla especial de la Devesa, 25.000 euros; en el pressupost anterior 
eren 220.000 euros. Però és que el que és més preocupant és que per atendre amb la 
despesa corrent el mentrestant, perquè el pla va per llarg, s’han reduït 8.000 euros. 
Bé, vostès en diuen ajustaments. Patirem amb la Devesa, eh?, patirem. Per al Pla 
integral de Sant Narcís, 50.000, 50.000 euros només; 20.000 euros per al Pla de les 
Pedreres.  

Nosaltres creiem, a més, que hi ha algunes grans inversions a fer: per exemple, la 
dignificació del barri del Pont Major –la dignificació del barri del Pont Major–, la 
remodelació del passeig Canalejas, la reforma de la carretera de Barcelona i 
l’arranjament de l’entrada sud de la ciutat o la mateixa reforma de la plaça Catalunya, 
que vam aprovar aquí, per evitar les inundacions, ara no fa gaires plens, eh? Tot això 
és el que nosaltres pensem que s’ha de fer. Això sí, seguirem amb la llosa del Santos 
Torroella: 700.000 euros dos anys més. 

El turisme, però, en surt ben parat, s’hi destinen més diners que l’any passat: 312.000 
euros directes. A nosaltres no ens sembla gens malament l’aposta pel turisme, però 
demanem, i és el que nosaltres faríem, que es diversifiquin les apostes per atraure 
inversions, sobretot que es contemplin apostes que generin uns llocs de treball no tan 
precaris com els que genera el sector turístic. Per què no aposta Girona per sectors 
com l’economia verda o l’economia del coneixement? Necessitem ja ara, perquè és 
que ja estem fent tard, pensar en aquestes noves economies. I per què l’equip de 
govern d’una vegada no juga amb la Universitat de Girona en comptes de viure-hi 
sempre d’esquena? 

Avancem una mica més. Es nota l’esforç del PSC en serveis socials i valorem, per 
exemple, l’aposta per les noves polítiques de foment dels drets individuals: LGTB, 
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dones, etcètera. Valorem també l’augment de la partida de «Girona actua» en 50.000 
euros, tot i que creiem que encara és molt insuficient tenint en compte les xifres d’atur 
de la ciutat. I també ens sembla molt poc –molt poc– l’augment de 3.000 euros per a 
cada centre cívic. 

Pel que fa a la cultura, valorem l’esforç que ha fet el regidor de reordenació. Per 
exemple, la creació d’un festival d’arts audiovisuals, dotat amb 22.000 euros, que 
suposem que agruparà els diferents festivals de cinema que ara hi ha. Això ens 
sembla molt bé. També valorem la forta aposta pel projecte La Volta; augmenta 30.000 
euros. Però reordenar no vol dir reorientar; no ens sembla bé que hagin congelat o fins 
i tot disminuït partides de programacions estables com ara la promoció de la lectura, 
que s’ha reduït un 47 per cent, el Teatre Municipal, La Planeta, el Truffaut. Dic 
congelat o disminuït –congelat o disminuït–, senyor Ribas. O la famosa partida que 
surt a cada Ple, eh?, que és la de la cultura als barris. Una xifra a tall d’exemple, tot i 
que el Mapping s’ha reduït, és veritat, eh?, s’ha reduït molt, ara té una partida de 
50.000 euros, i a la sala La Planeta se n’hi destinen 28.000; 50.000 - 28.000. El 
Mapping és precisament el que és la icona d’un festival de i a la façana. Per cert, no 
hem sabut trobar cap partida per a la música en viu; nosaltres pensem que hi ha de 
ser. 

Dues pinzellades més: l’aposta pels espais verds, bé, devesa parc. Però trobem a 
faltar valentia pel que fa a l’aigua; no hi ha cap partida específica per començar els 
treballs per a la recuperació de la seva gestió.  

I en un altre ordre de coses, no ens agrada que s’incompleixi i que s’amagui fent 
trampes entre les despeses de l’Àrea de Participació, eh?, per tant, que s’incompleixi, 
dic, el 0,7 per cent del pressupost per a la solidaritat i cooperació. 

Què més hi trobem a faltar –ja acabo, eh?– en aquestes partides? Doncs, 
consignacions per atendre, per exemple, la nova gossera, els comerços emblemàtics. 
–vostès diuen que hi estan treballant, vostè ha parlat de comerços històrics, no ho hem 
sabut veure–, la música en viu –com dic– i diners perquè els joves puguin escollir de 
forma participativa una part del pressupost de joventut o, per exemple, una partida per 
impulsar l’acció social en col·lectius concrets com la gent gran, que a nosaltres ens 
sembla molt important. 

Nosaltres votarem que no a aquests pressupostos perquè els considerem poc 
ambiciosos. Vostè ha començat dient que eren rigorosos i ambiciosos; a nosaltres no 
ens semblen ambiciosos, ens semblen centrats en el dia a dia i incapaços de generar 
il·lusió col·lectiva. 

La nostra alternativa, doncs, és fer uns comptes molt més valents en l’acció social per 
pal·liar els efectes de la crisi, molt més imaginatius a l’hora de diversificar la nostra 
economia per reactivar-la i uns pressupostos capaços d’abordar les grans inversions 
necessàries i urgents que la ciutat necessita. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Disculpin, abans 
del torn de rèplica, la tinenta alcalde Sílvia Paneque, per al·lusions, molt breu, m’ha 
comentat que volia fer un aclariment. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda  (PSC-CP): Sí, molt breument, per algunes al·lusions que 
s’han fet. També disculpin la veu, estic més o menys com la senyora Veray. I per 
donar informació d’algunes de les afirmacions que han fet en concret de l’Àrea de 
Drets Socials. 
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Agrair jo també a la regidora d’Hisenda i a l’alcaldessa, doncs, el bon clima que hi ha 
hagut en aquesta negociació i el diàleg profund que ens ha permès arribar a aquest 
acord –no volia deixar l’oportunitat de fer-ho.  

I dir-los també que veuran que en l’estructura del pressupost, en l’Àrea de Drets 
Socials hi ha un canvi que probablement els haurà dificultat fer el seguiment de les 
partides 2016-2017, però que s’ha fet amb tot l’ànim del que vostès expressaven: més 
transparència i claredat en les partides. És a dir, l’hem començat a estructurar per 
programes. Saben que jo he estat sempre una defensora dels pressupostos per 
programes i hem fet un primer pas. Vostès molt probablement tindran el pressupost 
ordenat de manera orgànica, però si ho veuen per programes, veuran que alguns dels 
dubtes que expressaven aquí, doncs, queden aclarits. 

En concret, parlaven del Pla local de joventut. Com vostès saben, el Pla local de 
joventut és un pla transversal que s’alimenta de moltes àrees, entre elles, i una de les 
més importants, Ocupació, a través dels Fons de garantia juvenil. Estaríem d’acord 
que en aquesta expressió dels pressupostos per programes pogués haver-hi una gran 
partida que es digués «Pla local de joventut», on vostès veiessin el desgranat 
d’aquestes partides; en això ens trobaran totalment oberts a estructurar-ho d’aquesta 
manera o a explicar-los cadascuna d’aquestes partides d’on s’alimentarà. Però, per 
suposat que a la valoració econòmica que es va fer del Pla de joventut estava 
especificat i, per tant, aquests recursos hi seran. 

Expressaven també dubtes sobre el Pla local d’habitatge. Vull agrair també als grups 
municipals de l’oposició, doncs, que han volgut parlar amb nosaltres per aclarir dubtes 
sobre algunes d’aquestes partides. I com els he dit, el Pla local d’habitatge es finança 
a través d’un ajut de la Diputació del qual no tenim la notificació formal; per tant, no es 
pot visibilitzar com a ingressos, i, per tant, no ho veuran expressat en despeses. Però, 
en tot cas, el Pla local d’habitatge, doncs, té aquest finançament. 

I apuntava també, senyora Pèlach, el fet d’augmentar el parc local d’habitatge social. 
Veuran avui, els hem donat l’informe de l’àrea, que hi ha una entrada mensual de 
quatre pisos per inclusió que vénen de la Taula d’Emergència.  

Amb això els vull dir que moltes coses que no apareixen necessàriament com una 
partida de despesa en el pressupost sí que si en parlem –i els reitero que estem 
totalment oberts– els podem anar explicant aquestes diferents partides on es troben i 
que el compromís és poder anar estructurant aquest pressupost per programes perquè 
vostès vegin, per exemple, en ajuts a les famílies, doncs, vegin que hi ha hagut un 
increment important de la partida, estem ja en 520.000 euros. D’aquí surten els ajuts a 
material didàctic, per exemple, i el compromís que tenim amb una moció d’aquí el 
plenari de treballar en aquest sentit. 

És a dir, que tots aquests dubtes que vostès expressaven –i ho podem segurament 
matisar millor– es troben englobats en diferents partides, de les quals els podríem 
donar detall. 

Del mapa de pobresa, senyora Roca, el mateix: es fa a través d’un pla ocupacional, 
per tant, podríem posar part del pressupost d’ocupació posant «mapa de pobresa» 
molt probablement, cap aquí hauríem d’anar. Però hi ha finançament per fer-lo i en 
tindrem dades molt probablement el mes d’abril. 

El que no he entès, senyora Roca, és la dignificació dels ajuts de lloguer, és l’any que 
més ajuts al lloguer s’han donat: mil famílies, eh? És un esforç de l’Oficina Municipal 
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d’Habitatge importantíssim. Mil famílies en ajuts al lloguer. Per tant, no entenc que parli 
que no hi ha dignificació en els ajuts de lloguer. 

I, finalment, en el «Girona actua» no hi ha hagut un increment de 50.000 euros, hi ha 
hagut un increment de 100.000 euros, d’acord? Per tant, jo crec que mantenim allò a 
què també havíem arribat a acords amb Convergència i Unió en el passat. Ocupació i 
drets socials: hem augmentat 100.000 euros en ocupació i hem augmentat aquests 
altres 400.000 euros en diferents partides a joventut i a drets socials per tal de donar 
sortida a totes les necessitats que, evidentment, hi ha a la ciutat i que la crisi ha 
agreujat i que és obligació d’aquest Govern i tenim tota la voluntat de solucionar. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, finalment, la 
tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas té un torn de rèplica. Si li sembla a vostè 
convenient…  

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Començant per la primera 
intervenció, de la senyora Veray, sí que és veritat que hi ha partides genèriques que 
en podem parlar, i ja vàrem parlar així, que ho faríem. I hi ha també partides de les 
quals s’ha parlat aquí, del cinema Modern, que no cal posar-hi diners aquest any. Per 
què? Perquè aquest any, primer, a l’abril o el maig sabrem si realment ens donen la 
subvenció, que esperem que sí, i tenim uns diners per anar-hi treballant. Per tant, 
posar partides aquest any és tenir-la parada per a utilitzar-la l’any que ve. I, per tant, 
aquest any aquesta partida es pot realment… I, bé, i a part que ja hi ha diners, que ja 
he parlat que hi havia diners, aquests 700.000 euros. Però dir que són partides que 
després les tens allà parades i que les pot utilitzar per a una altra cosa, i quan 
realment potser la necessitaràs és l’any 2019. I, per tant, el cinema Modern, que hi 
creiem, i tant que hi creiem, i ho hem dit des del primer dia. I, bé, hem presentat un 
projecte fantàstic per tal de poder-lo tirar endavant. I tant que hi apostem. I hi posarem 
les partides quan siguin necessàries, però posar partides per posar per no sentir el 
discurs que me diguin «no hi ha el Modern» no ho faré. A mi m’és igual que hi hagi el 
discurs, després ja ho explico, perquè hem de fer les coses pràctiques i que realment 
es facin quan toca, no? I, per tant, crec que això és important dir-ho. 

També s’ha parlat…, tant el PP com la Laia han parlat dels pressupostos participats: 
bé, els pressupostos participats, hi ha una comissió, una comissió que hi està 
treballant, però una comissió que està formada pels presidents de les associacions i, 
per tant, nosaltres quasi que anem allà com a convidats, no?, que està dirigida més 
per ells i són ells qui també… Bé, nosaltres fem el seguiment i hi ha coses que si no és 
possible, evidentment que diem que no són possibles, però, evidentment, que estem 
d’acord que s’han d’anar modernitzant, hem d’anar avançant. I ja hi estem d’acord, si 
és que no diem que no, el que passa que tot porta un temps. És que quan es diu que 
es fa una cosa, cal un temps per fer les coses, no es fan d’un dia per un altre. I, per 
tant, això també crec que és important tenir-ho clar. I, bé, jo crec que és important dir-
ho i tenir-ho clar. 

Llavors, pel que fa a Ciutadans, és veritat que hem estat negociant, i jo ho agraeixo. 
Primer, agraeixo també a tots els grups el to –que no ho he dit abans al principi, ho dic 
ara– que hi ha hagut de la intervenció de tots els grups, ha estat un to cordial, i també 
l’abstenció del Partit Popular. Però quant a Ciutadans, és cert que han tingut 
predisposició per negociar, però a nosaltres a vegades ens donaven propostes on 
nosaltres els dèiem: «És que no hem de posar-hi més diners perquè entenem que està 
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cobert això que ens demaneu, i, per tant, no entenem que hagi d’haver-hi més diners.» 
Bé, són diferents models, diferents maneres potser de veure les coses.  

Ara, el que també li puc dir, senyora Pujola, que el que a vostè li ha passat avui que no 
li ha quadrat el pressupost si ho fa d’aquesta manera i que li faltaven diners, doncs, 
això és el que li passarà depèn de com faci el pressupost. Per això jo crec que 
nosaltres som molt rigorosos –jo la primera, la regidora d’Hisenda potser peca de ser 
massa rigorosa–, però és molt important que ens quadrin els números, perquè són els 
diners del ciutadà. I, per tant, el que no puc fer jo és que a mig pressupost dir: «Òndia, 
me falten 3 milions.» Perquè com aquí els milions ja no són euros; tot el que vostè 
passava a euros, aquests euros es passen a milions o a centenars d’euros. Vull dir, el 
pressupost de l’Ajuntament és així. I, per tant, ha de quadrar i no poden faltar diners i 
després anar a demanar al veí que ens doni diners, perquè no ens els donarà. I, per 
tant, crec que és important deixar-ho clar. 

Bé, la Laia ens ha parlat de la creació i de les indústries culturals: vostès diuen que 
apostem per les indústries culturals, però que no es veu reflectit en els pressupostos. 
Però sí que s’hi reflecteixen els milers d’euros i partides de promoció econòmica en els 
sectors emergents, que, bé, és on realment estem parlant d’aquestes indústries 
culturals, no? Vull dir, és per no confondre, eh? Jo crec que confonem els termes, em 
sembla a mi.  

Ha parlat de reajustament de partides, i tant que fem reajustament, perquè a 
vegades… Quan parlem de reajustament, estàvem parlant de 2.000 euros, no 
parlàvem de 100.000 euros; no, parlàvem de 2.000, 3.000… És veritat que estàvem 
parlant d’aquestes quanties. Es fan reajustaments perquè a vegades se pot tenir un 
millor preu, alguna cosa la pots obtenir diferent i, per tant, es fan els reajustaments que 
calen. Això no vol dir que: «Ai, ara, doncs, han baixat les partides d’escoles 
bressol…»; no, no han baixat, s’ha fet un reajustament de 2.000 euros, que no vas ni 
més lluny ni menys, però sí que intentes reajustar a la realitat, que és el que nosaltres 
intentem fer: ser rigorosos i ajustar a la realitat, no? 

Quant a plans locals, el Pla local de joventut o diferents plans locals que s’han parlat 
aquí, doncs, es van fent. De mica en mica es van desenvolupant. Però el que a 
vegades és molt complicat, perquè hi ha molta feina més i, per tant, necessites un 
temps. Potser no s’ha acabat aquest any, però s’acabarà l’any que ve. No vol dir que 
no ho vulguem fer; i tant que ho volem fer, però a vegades no tenim el temps suficient 
o a vegades també passa que hi ha complicacions, surten coses que no esperaves i, 
llavors, s’allarguen en el temps. Però els plans locals els farem, tots els plans que 
s’han dit es faran i de manera pausada en el temps i, bé, segons cada regidor cregui 
en el moment que el pot tenir de la millor manera possible, no? 

Pel que fa a la partida d’«Aixecar persianes», jo vaig parlar amb la regidora pel tema 
de l’«Aixecar persianes», i em va dir: «Hem cobert totes les demandes que hi ha. És 
més, tenim capacitat de sortir a fora, de marxar de Sant Narcís, de marxar de Santa 
Eugènia i anar-ho a aplicar a altres sectors de la ciutat. Tenim la capacitat amb 
aquesta partida.» I, per tant, com he dit abans, és que no és posar diners per posar 
perquè vostès me facin un discurs de dir: «No has posat més diners.» No, no, és que 
ens hem d’ajustar a la realitat. I aquí és el que hem fet amb l’«Aixecar persianes». Si a 
mi la regidora me diu que pot fins i tot sortir de la zona i, a més a més, bé, ampliar la 
zona, doncs, perfecte. I si ella ens hagués que necessitava més diners per fer els nous 
projectes que es volen fer, també s’haguessin posat.  
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Quant al carril bici, miri, me diu el regidor que el del carrer del Carme aquest any 
s’executarà. Això vostè ja parlarà amb el regidor d’Urbanisme, però aquest any 
s’executarà. Encara que no sigui a la partida concreta d’inversions, té capacitat de 
poder-ho executar aquest any. Ell li ho explicarà millor, que ho sap millor que jo. 

S’ha parlat de la Protecció Civil: bé, la Protecció Civil, doncs, els hem de donar les 
gràcies, són voluntaris, són gent que no cobra. Permeten que associacions i entitats 
puguin fer més accions, perquè a vegades la Policia Municipal són els que són i, per 
tant, no podrien arribar a tot. Per tant, jo crec el contrari, que els hem d’agrair que ens 
facin aquesta feina. Perquè vostè parla d’una partida, però què valdria agafar tres 
persones, quin seria el cost? Seria molt més elevat en aquest sentit, no?  

Jo crec que aquest Govern hem anat avançant molt també pel que fa a la participació 
ciutadana i, bé, hem fet passos de gegant, crec que hem arribat als barris. Se té molt 
en compte la participació…, bé, què diuen els barris, què pensen els barris a l’hora de 
fer coses. Quan volem fer un nou projecte, es va a parlar al barri, se li explica al barri i 
llavors es prenen decisions també depenent una mica de quina és la reacció del barri. 
No estem girats d’esquenes al barri; al contrari, hi anem molt. Hi anem molt, i això fa 
que puguem saber aquests petits projectes que hem posat a inversions…, són els que 
nosaltres aquí hem posat a les inversions a causa d’això, no?, també a les demandes 
d’anar recorrent els barris. 

Pel que fa a la senyora Maria Mercè Roca, me diu que vaig dir que aquests 
pressupostos els tenia aprovats. Evidentment, és que, si no, li hagués dit una mentida 
com una catedral. Però també li vaig dir que buscaven el màxim consens i si ens 
podíem entendre en alguna cosa, ens entendríem. Però és cert que no puc dir: «No 
aprovaré els pressupostos.» És que me diria que incompleixo la meva paraula, i és 
cert que ho vaig dir. 

Nosaltres tenim…, si vostès llegeixen el pla de govern, tenim grans plans i grans 
projectes de govern, el nostre pla de govern així ho diu. Però com que no tenim prou 
capacitat econòmica per anar-los executant, els anem executant de mica en mica, 
comencem a iniciar plans, plans culturals. Vostès parlen, per exemple, del Santos 
Torroella; és que és un pla, un pla per anar a crear…, bé, per arreglar l’edifici de la 
Casa Pastors; per tant, això ja és un projecte de ciutat. I vostè diu: «És que això no 
tenen projectes de deu anys.» Oh, i tant, no ho farem amb un any; ho farem amb molts 
més anys. Sí que són projectes a llarg termini. És un exemple que li he donat entre 
altres projectes que tenim, no? 

Moltes vegades ens han parlat «només han posat tants de diners, tants pocs diners», 
però el que he dit abans, hem de ser rigorosos, no podem fer volar coloms: si no tenim 
més diners, doncs, no n’hi posem més, però comencem a posar-hi pocs diners per 
poder iniciar les coses. Hem posat petites partides per poder iniciar les coses, poder-
les treballar i després desenvolupar-les amb el temps. A vegades no són partides 
nominatives, ho hem posat també a partides generals, aquelles que no calen 
nominatives, hem posat nominatives les que calen. I jo crec que per a vostès va molt 
millor totes aquestes partides. Però algunes no són nominatives i són generals. I 
moltes de les coses que s’han dit, com ha dit la regidora Paneque, els les podem 
explicar, podem parlar amb el regidor de cada regidoria de dir: «Trobo a faltar això.» 
Però potser és que està en una partida genèrica. 

I jo el que sí que trobo a faltar una mica en el seu discurs és generar llocs de treball: 
es parla que donem diners al «Girona actua», que es facin programes…, però i 
generar llocs de treball, que els comerços, que les indústries generin llocs de treball? 
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No només s’ha de fer a nivell de programes i de «Girona actua», sinó nosaltres per 
això parlem que volem potenciar la cultura, el turisme, el comerç…, per, bé, obtenir 
llocs de treball, perquè pensem que això obté llocs de treball. He parlat de sectors 
emergents que volem potenciar perquè hem vist que hi ha un potencial, com és la 
moda i el ciclisme. I tot això ho fem per poder generar llocs de treball. Perquè al cap i a 
la fi la gent el que vol és treballar, el que necessita és treballar, vol una feina. I, bé, 
nosaltres entenem que amb aquesta activitat econòmica, amb aquesta promoció 
econòmica que nosaltres estem fent, incentivar aquests sectors productius que 
permetin aquesta dinamització econòmica, això ens portarà a generar llocs de feina i 
també a crear un benestar a les persones. No només els serveis socials són 
necessaris, perquè són necessaris i ho hem demostrat i els hem anat incrementant, 
però també el benestar de les persones ve tenint feina, tenint un lloc de treball on 
puguin treballar, puguin guanyar-se la vida i no hagin de dependre dels serveis socials. 

Bé, jo ja només, per acabar, com he dit sempre, els he dit a vostès que entenc que no 
són els seus pressupostos, i que els costi veure també les bondats dels números de 
l’equip de govern que avui portem a aprovació, però el que sí que estem segurs és que 
el pressupost del 2017 és un pressupost –com he dit abans– rigorós i ambiciós i millor 
que el del 2016, perquè podem fer noves inversions i tenim una quantia més de diners 
per poder invertir en alguna de les partides que creiem convenients. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si de cas, 
passaríem a la votació. És evident que aquest és el nostre model de pressupost, és 
evident. I és evident que vostès, és lògic, no se sentin identificats amb aquest model. 
Aquesta és la Girona, és la Girona que volem el PSC i nosaltres mateixos; és la que 
vam explicar fa molts pocs mesos a vostès i a la ciutat, quan vam unir-nos en aquest 
Govern cohesionat. I en què queda palès que es posa les persones per davant de tot, 
en què mirem el futur amb il·lusió i en què hi han projectes molt ambiciosos en molts 
àmbits, des de la cultura i la dinamització econòmica fins a la cohesió social i la justícia 
social, no? 

En fi, jo crec que, doncs, ja hem dit tot el que havíem de dir tots, em sembla. Si els 
sembla, passarem a la… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Vam parlar de la possibilitat de fer 
un torn de rèplica, diria. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si és per dir…, si no, ho tallaré. 
Si és per dir una cosa diferent del que s’hagi dit, per alguna al·lusió que s’hagi dit, sí; si 
és per tornar a repetir diferents arguments del mateix, no, eh? Li demano, si us plau, 
que sigui per una cosa concreta que no hagi dit. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Jo diria que a la Junta de Portaveus 
vam parlar d’aquesta possibilitat. En qualsevol cas, bé, no ho sé, simplement era per 
matisar. La regidora Maria Àngels, per exemple, deia que nosaltres plantejàvem de la 
no-creació de llocs de treball o com si no havíem parlat de la dinamització econòmica i, 
en qualsevol cas, jo volia aclarir que nosaltres sí que hem parlat d’alternatives en 
aquest sentit, que hem parlat d’economia social i cooperativa. I que en el que no 
estàvem d’acord, diguéssim, en el concepte de turisme com a monocultiu, que calia 
diversificar aquesta economia. Però, en qualsevol cas… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Estem repetint una mica els 
arguments, si li sembla, no… 
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Sra. Laia Pèlach Saget  (CUP-Crida per Girona): …simplement matisar, respondre al 
que ens deia la Maria Àngels. Simplement volia aclarir-ho. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Vull dir, que no aporta un altre 
argument nou. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Bé, aclareixo el que dèiem. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): És que tornarà, la tinenta alcalde, 
a repetir exactament el que li ha respost quan vostè ha dit això. Vull dir que me 
semblaria una mica fútil, no? 

(Veus de fons.) 

Si els sembla bé, jo crec que hem exposat tots les nostres…, no? No he interromput, 
vaig dir que deixaríem tant de temps com calgués, tothom ha dit el que li ha semblat. 
Si els sembla… Vull dir que ara no m’agradaria que diguessin: «I a sobre el Govern ha 
coartat la…» Perfecte. Doncs, si estem així d’acord, ho deixaríem aquí.  

Si els sembla, passarem a la votació d’aquests pressupostos de l’any 2017. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, i els vots en 
contra dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per tres membres, i Grup Municipal de 
Ciutadans, integrat per dos membres, inicialment el pressupost general de 
l’Ajuntament de Girona per a l’exercici 2017. 

 

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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Abstenció: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 
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Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Ester Costa 
Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, moltes gràcies. I 
acabaríem aquí aquest Ple extraordinari. 

Fins aviat. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I dit això, quan són les vuit de la  
nit i vint-i-vuit minuts, s’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i s’estén la present 
acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 

 


