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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 8 DE FEBRER DE 
2016. 

 

A la ciutat de Girona, a vuit de febrer de dos mil setze, essent les 19:31 hores. 

 

ASSISTENTS: 

ALCALDE-PRESIDENT 

Sr. ALBERT BALLESTA TURA (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 

SRA. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

SR. EDUARD BERLOSO I FERRER (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) 

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) 
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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) 

 

Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 

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

 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de dates 14 de desembre de 2015 
ordinària, 21 de desembre de 2015 extraordinària, 11 de gener de 2016 extraordinària  
i 22 de gener de 2016 extraordinària. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

* Obligacions  subministrament  informació  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions 
Públiques, execució pressupostària quart trimestre 2015. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS 

4. Verificar el text refós de la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 62 PA 
80 Camí Vell de Fornells, que incorpora les prescripcions imposades per acord de 
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 15 de juliol de 2015. 

5. Verificar el Text Refós de la modificació puntual del PGOU núm. 61 per a la 
millora de l'accessibilitat, que incorpora les prescripcions imposades per acord de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 2 de juny de 2015. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT 

6. Declaració obres d'especial interès o utilitat municipal. 

7. Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 de mesures 
de prevenció dels incendis forestals. 

8. PROPOSTES URGENTS. 

MOCIONS 

 9. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP-Crida  per  Girona  per  a  la 
reformulació dels serveis funeraris. 
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10.  Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP-Crida  per  Girona  contra  el 
trasllat del servei laboratori de l'Hospital Josep Trueta. 

11. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per a la creació d'una Taula i 
d’una Pla de la Salut Mental a la ciutat de Girona. 

12. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  C's  per  eliminar  les  burilles  dels 
carrers de Girona. 

13. Moció que presenta el grup municipal del PPC per a la creació d'un Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció. 

14. Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor d'una Salut Pública de 
proximitat, de qualitat i universal. 

 PART DE CONTROL  

15.  DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats local, des de la resolució núm.  2016000001 a la núm. 2016000938   
corresponents al mes de gener de l'any 2016.  

16.  DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per 
delegació de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa 
l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 
8 de gener de 2016 (ordinària), 15 de gener de 2016 (ordinària), 22 de gener de 2016 
(ordinària), 29 de gener de 2016 (ordinària). 

17. PRECS I PREGUNTES 

 

 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, bon vespre a tothom. Procediríem a 
iniciar aquest Ple ordinari corresponent a la sessió del mes de febrer. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Iniciem l’ordre del dia amb el punt 
número 1, aprovació de les actes de les sessions anteriors, de dates 14 de desembre 
de 2015, ordinària; 21 de desembre de 2015, extraordinària; 11 de gener de 2016, 
extraordinària, i 22 de gener de 2016, extraordinària. Alguna esmena?  
 
Doncs, senyor secretari, quedarien aprovades ja les actes. 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Passaríem als informes de Presidència. 
Bé, amb motiu del defalliment del senyor Joan Paredes, que va ser regidor i tinent 
d’alcalde també d’aquest Ajuntament, jo vull expressar…, vaig expressar ja a la família 
en nom del Ple –suposo, doncs, que hi estareu d’acord– el nostre més sentit condol 
per aquesta malaurada pèrdua. Per tant, volia, doncs, donar-vos compte que vaig fer 
aquesta acció. 
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Passaríem a l’informe socioeconòmic corresponent, doncs, al mes de gener. Bé, tots 
els grups han rebut l’informe corresponent a aquest extracte.  
Hem de dir que el mes de gener hem acabat la llista dels inscrits a l’atur amb 6.324 
persones. Com passa cada mes de gener, es produeix l’habitual increment de 
persones aturades amb l’acabament de la temporada de Nadal. De totes maneres, 
com ja va succeir en el mes anterior, la xifra d’aturats del mes gener de 2016 és 
inferior a la sèrie de tots i cadascun dels corresponents mesos dels darrers sis anys.  
Si miren l’informe és el que podran veure, no? Aquest bon comportament de l’atur a la 
ciutat de Girona es veu clarament en aquests diferents gràfics, doncs, que manifesta 
l’informe, sobretot els de la pàgina 2. 
Amb la disminució de 895 persones d’aquest mes de gener, ja portem vint-i-sis mesos 
seguits de disminució interanual del nombre d’aturats. I aquesta també és una altra 
dada que permet mantenir un moderat –i deixin-m’ho dir així, moderat– optimisme. 
Evidentment, doncs, no ens permet cap alegria, perquè hi ha 6.324 persones aturades, 
però, en tot cas, les dades són positives. 
En els diferents gràfics veiem com els nivells de variació dels aturats del mes de gener 
del 2016 són similars i fins i tot millors als que s’experimentaven en els anys anteriors 
a la crisi, és a dir, 2006, 2007, i molt per sota dels que es van patir en els anys més 
negatius d’aquesta crisi. 
Observem també com a bona la dada que es dóna en el primer gràfic de la variació 
interanual del nombre d’aturats del mes de gener, que suposa que al llarg dels darrers 
quaranta-set mesos la dada ha anat millorant respecte a l’anterior, eh? Són aquelles 
gràfiques que es van veient, doncs, i que va millorar en els quaranta-set darrers 
mesos. 
Una altra dada que també aportem i que és un bon indicador, doncs, del tema de l’atur 
són les dades dels darrers sis anys, dades d’afiliats a la Seguretat Social del quart 
trimestre del 2015, que ja estem en uns nivells que serien 65.000 persones afiliades a 
la Seguretat Social. Pensem que el rècord el tenim amb 72.000; per tant, estem, 
diguem-ne, amb uns índexs que són mínimament, doncs…, ens fan pensar 
mínimament que aniríem per al bon camí, tot i que queda molt camí per recórrer. 
Passaria a altres temes a informar per part d’aquesta Presidència. Bé, voldria en 
primer lloc –ho vaig fer ja personalment–, però voldria felicitar, doncs, el regidor Ricard 
Calvo pel seu recent nomenament com a director general d’Atenció a la Infància. 
Penso que en aquest sentit la Generalitat i aquest Ajuntament ens congratulen 
d’aquest nomenament. 
Voldria dir també que l’Agència Efe ha publicat que Girona és un dels pocs 
ajuntaments que compleix amb les lleis de transparència de publicar els contractes i 
licitacions. Bé, doncs, això no deixa de ser un resultat de l’esforç que s’ha anat fent 
aquests darrers anys. 
També, com a dos apunts més, sàpiguen que l’altre dia es va fer la presentació dels 
premis Enderrock, que atorga la revista del mateix nom, i que converteixen per un dia, 
doncs, la ciutat de Girona en la capital de la música a Catalunya. Aquest lliurament es 
farà el 3 de març d’aquest any, doncs, aquí al Teatre Municipal de Girona. 
I ja per acabar, dir-los que també en aquest saló de plens vàrem celebrar l’altre dia, 
doncs, la commemoració del Dia de l’holocaust, que jo penso que va ser un acte molt 
digne i molt sentit. 
Només voldria destacar aquests temes.       
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

*  De l'execució pressupostària, segons annexos adjunts a l'expedient, fins a 31 de 
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desembre de 2015 i que ha estat degudament tramesa al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions   Públiques   segons   l'establert   a   l'Ordre   HAP/2105/2012,   d'1 
d'octubre. 

Passaríem al punt 3: Decrets i acords a donar compte al Ple. I aquí hi ha les 
obligacions del subministrament, informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques de l’execució pressupostària del quart trimestre del 2015. En tot cas, el 
debat si hi ha alguna cosa, doncs, ja vindria després. 

VOTACIÓ 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I ACTIVITATS 

4. Verificar el text refós de la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 62 
PA 80 Camí Vell de Fornells, que incorpora les prescripcions imposades per 
acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 15 de juliol de 
2015 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 13 d'abril de 2015, va 
aprovar provisionalment la Modificació puntual del PGOU de Girona núm. 62 PA   
Camí Vell de Fornells, es va donar trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme de  
Girona,  de  la  documentació  tramitada  als  efectes  de  la  seva aprovació definitiva. 

La Comissió Territorial d'Urbanisme va acordar en sessió del dia 15 de juliol de 
2015, suspendre l'aprovació definitiva de l'esmentada modificació puntual de 
planejament, fins a la presentació d'un text refós, verificat per l'òrgan que en va 
atorgar la seva aprovació provisional, amb la finalitat que s'incorporés a l'expedient   
informe de la Direcció General d'Aviació civil, respecte de les servituds aeronàutiques; i  
així  mateix  que  es  modifiqués  la  denominació  de  la fitxa de la Unitat d'Actuació per 
la de Polígon d'Actuació. 

En compliment de l'anterior, es va sol·licitar informe a l'administració central respecte  
de les servituds aeronàutiques, tal com consta a l'expedient, i s'ha incorporat  en  el  
document el plànol normatiu corresponent a les servituds aeronàutiques de l'aeroport 
de Girona. 

D'acord amb l'anterior, els serveis tècnics municipals han procedit a la redacció del  
Text  Refós  de  la  modificació  puntual  del  PGOU  de  Girona  núm.  62  PA  80 Camí 
Vell de Fornells, amb la incorporació de les prescripcions imposades per l'acord de 
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 15 de juliol de 2015. 

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa d'Urbanisme i Activitats proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 

VERIFICAR el text refós de la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 62 PA  
80  Camí  Vell  de  Fornells,  que  incorpora  les  prescripcions  imposades  per acord 
de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 15 de juliol de 2015, i 
donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, publicació i executivitat de la mateixa. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre). 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora Madrenas, el seu torn. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU):  Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs, com acaben 
d’especificar, es tracta d’una modificació puntual, concretament la 62, que correspon a 
la unitat d’actuació del Camí Vell de Fornells. Vostès ja coneixen en què consisteix.  
De fet, ja es va produir l’aprovació inicial i la provisional també per part d’aquest Ple els 
mesos de febrer i d’abril, respectivament, de l’any 2015. Aquesta modificació, de fet, el 
que pretén és procurar que l’accés a aquesta nova promoció d’habitatges que en un 
futur s’hauran de fer, doncs, el seu accés no interfereixi en la mobilitat rodada ni en la 
dels vianants del carrer del Camí Vell de Fornells i que, per tant, aquest accés es 
produeixi a través de la riera de Mus i que finalitzi en un cul de sac. Ja ho coneixen 
vostès. Aquesta modificació també suposarà una millora en la implementació 
d’aquestes edificacions, en el sentit que quedin unes parcel·les molt més regulars, 
molt més quadrades, també que s’evitin els desmunts i que alhora també es puguin 
seguir conservant determinades…, sobretot alzines que existeixen en aquests marges 
que donen al Camí Vell de Fornells. 
Sí que hi ha una reducció quant a l’alçada, en el sentit que sigui més homogeni amb 
l’altra banda, que és la de Mas Palahí, en què es permet planta baixa i planta pis. Aquí 
es permetia abans planta baixa i dos plantes pis; ara es reduirà a aquesta alçada: 
planta baixa i planta pis. I també no només per fer-ho més homogeni amb les zones 
«colindants», sinó també per reduir l’impacte visual, que també és important. 
Juntament amb això, atès que amb aquesta futura urbanització, doncs, es procedia 
també a adequar que la Riera del Mus s’ampliés una miqueta per aconseguir que tot el 
carrer tingués una amplada constant, quedava un espai entremig de la zona de Mas 
Palahí i la que dóna més al Camí Vell de Fornells en què, just davant de l’escola Les 
Alzines, quedava una miqueta més estreta i es va aprofitar aquest moment per dur a 
terme una actuació aïllada, per tant, és una actuació que no estava dins d’aquest 
àmbit, però que es va poder procedir que aquesta escola cedís una part dels seus 
terrenys de forma gratuïta. Vam evitar l’expropiació, que haguéssim hagut de pagar 
també, i, per tant, ho vam fer gratuïtament. I més endavant, quan sigui factible per part 
de l’Ajuntament, doncs, poder procedir a aquest tram d’urbanització per part nostra, i 
que ja estigui així ordenat. 
De fet, es tracta de l’aprovació del text refós després que la Comissió d’Urbanisme –
com he comentat abans ja s’havia aprovat aquí provisionalment– fes un parell de 
«salvetats», com, per exemple, l’aportació de l’informe d’aviació, etcètera. I que són 
les que s’han contemplat en aquest text refós. I aquest és el text que portem avui aquí 
a aprovació.     

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Madrenas. 
Obriríem un torn de paraula si és a petició. Sí? Senyor Manel Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde. La modificació 
puntual número 62, Camí Vell de Fornells, respon a la sol·licitud de quatre propietaris 
de les parcel·les situades al límit sud de la zona de Les Alzines. Demanen, aquests 
quatre propietaris, a l’Ajuntament regularitzar el front de les seves parcel·les, crear un 
carrer sense sortida que millori l’accés actual rodat que ara per ara està en pendent. 
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I, tercer, Les Alzines, efectivament, cedeix gratuïtament 179,96 metres quadrats de 
terreny que es requalifica com a sòl del sistema viari. El barri, a canvi, aconsegueix un 
traçat de part del carrer secundari més constant i regular, això és cert. Per això, 
l’Ajuntament es farà càrrec del «retranqueig» del traçat existent fins a ubicar-lo a la 
nova alineació.  
El nombre de plantes dels quatre habitatges es redueixen, però per mantenir la 
mateixa edificabilitat. 
Un carrer en cul de sac que es farà servir per a l’accés a les quatre parcel·les.  
En tots els casos l’Ajuntament es fa càrrec de les despeses d’urbanització i del trasllat 
de l’esmentada tanca. 
En resum i per finalitzar, el nostre grup municipal considera que la modificació puntual 
respon més a un interès particular que a l’interès general de la ciutat, amb el greuge 
que ens costa diners a tots. A més a més, el principal problema de la zona, el trànsit a 
les hores punta dels col·legis, segueix sense solució. 
Per tot això, el nostre grup municipal s’abstindrà en la votació. Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Martín. Senyor 
Salellas, per part de la CUP. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres aquesta és una votació 
a la qual sempre que s’ha dut a Ple –ja s’havia fet en el mandat passat–, doncs, no 
hem votat en cap cas a favor i, per tant, ara, doncs, tampoc ho farem per coherència 
amb allò que ja hem explicat en plens anteriors, en coherència amb el model de 
desenvolupament urbanístic que significa tota aquella zona, diguéssim, de la ciutat, 
que no hem compartit ni en el passat ni en el present ni en el futur. 
També, doncs, per les raons que ha exposat el company del Grup del Partit dels 
Socialistes, que compartim a bastament en la seva explicació, i és que el febrer tant el 
senyor Ribas com vostè avui, senyora Madrenas, han explicat que tot és gratuït per a 
l’Ajuntament, que no ens consta res tot això. Bé, a part de les coses que ja ha explicat 
que ens costa el senyor Martín, una que explicita ben bé el conveni amb Les Alzines –
que, per cert, avui he descobert que Les Alzines és propietat d’una immobiliària, 
curiositat que va bé constatar: una immobiliària és propietària d’un col·legi. Mare de 
Déu quin món en què vivim! Doncs, el conveni diu explícitament que l’Ajuntament es 
farà càrrec de la construcció del mur del col·legi de Les Alzines. Per tant, tant al seu 
dia el senyor Ribas com vostè avui, senyora Madrenas, quan expliquen que serà 
totalment gratuït, falten a la veritat; podríem dir falten a la veritat perquè estem 
assumint com a mínim aquests costos que en el conveni amb la immobiliària  
propietària de Les Alzines, doncs, fem això. 
Per tot plegat, i recuperant els arguments que deia el company del Partit dels 
Socialistes, en coherència amb allò que hem anat explicant que no és el nostre model 
de desenvolupament urbanístic ni l’edificabilitat ni el model, doncs, de cases 
descompactes, que signifiquen una agressió forta a les nostres ciutats, avui ens 
abstindrem, com també vam fer al mes d’abril. Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Salellas. Alguna 
paraula més? Senyora Madrenas… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Moltes gràcies. Home, jo crec que no es pot dir que 
aquesta modificació no aporti res a la ciutat. És més, de fet, hi ha el 10 per cent de 
l’aprofitament que s’ha valorat en 111.000 euros aproximadament; per tant, sí que 
aporta aprofitament. 



 

  8

El tema de la donació d’aquesta part del terreny, vostès que coneixen perfectament la 
Llei d’expropiació saben que si no hagués sigut gratuïta l’haguéssim hagut d’expropiar 
si volíem que el camí fos amb una linealitat constant. Si deixem el «retranqueig» no, 
està clar, però jo crec que Urbanisme ha de procurar que els carrers segueixin una 
linealitat constant. 
Saben que la Llei d’expropiació obligaria a pagar aquest solar i saben que també la 
Llei d’expropiació obliga que el propietari expropiat quedi en les mateixes condicions 
com estava abans de l’expropiació, i, per tant, la tanca també l’hauríem de pagar 
exactament igual nosaltres. Per tant, jo crec que ni les reticències que han mostrat els 
uns ni els altres no acaben de ser ben afinades. 
Però, en fi, igualment agraeixo a la resta de grups que donin el seu recolzament a 
aquesta modificació puntual. Moltes gràcies.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Madrenas. 
Procediríem, doncs, a la votació. 
 
VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal  C’s, senyors/es Míriam Pujola Romero, Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

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

 

5. Verificar el Text Refós de la modificació puntual del PGOU núm. 61 per a la 
millora de l'accessibilitat,  que  incorpora  les  prescripcions  imposades  per 
acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 2 de juny de 
2015. 

La  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Girona,  en  sessió  del  dia  2  de  juny  de 
2015, va emetre informe en relació a la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 
61 per a la millora de l'accessibilitat, en el sentit de suspendre la tramitació prevista, 
fins a  l'aportació, per part de l'Ajuntament, d'un text refós que ha d'incloure les 
prescripcions  imposades per l'esmentada Comissió, verificat per l'òrgan que va 
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acordar l'aprovació  provisional de l'esmentat instrument de planejament. 

En compliment de l'anterior, s'ha sol·licitat el corresponent informe a la Direcció 
General de l'Aviació Civil del Ministeri de Foment, respecte de les servituds 
aeronàutiques de l'aeroport de Girona, incorporant-se les mateixes al Text Refós. 

S'incorpora així mateix, a l'expedient, certificació única respecte dels quòrums amb els 
qual es varen adoptar els acords d'aprovació inicial i provisional de la modificació en 
tràmit. 

I, finalment, s'ha incorporat a la normativa (article 11) la prescripció de que en els 
àmbits que regula aquest instruments es tramitaran només en els casos que les 
raons tècniques o econòmiques facin inviable qualsevol altre solució (article 118 
modificat - pàg. 20). 

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa d'Urbanisme i Activitats proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 

VERIFICAR el Text Refós de la modificació puntual del PGOU de Girona núm. 61 
per a la millora de l'accessibilitat, que incorpora les prescripcions imposades per 
acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 2 de juny de 2015, i 
donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, publicació i executivitat de la mateixa. 

 

Passaríem al punt cinquè: verificar el text refós de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana número 61 per a la millora de l’accessibilitat, que incorpora 
les prescripcions imposades per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, de data 2 de juny del 2015. 

Senyor secretari, pot procedir a llegir la part dispositiva. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, té la paraula la senyora Madrenas. 

Sra. Marta Madrenas Mir (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquí, de fet, també es 
torna a tractar d’un text refós, d’una aprovació d’un text refós, però en aquest cas crec 
que cal destacar que és una molt bona notícia, perquè, de fet, es tracta d’una norma 
urbanística que permetrà millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans, de fet, de la 
ciutat, però especialment de tots aquells que tenen mobilitat reduïda. 
Es tracta d’aquest pla de millora de l’accessibilitat, que en definitiva el que pretén és 
que es puguin instal·lar ascensors a tots aquells edificis plurifamiliars on ara no era 
factible poder-ho fer. 
S’han establert, doncs, una sèrie de condicionants: es podran fer en aquells casos en 
què la mateixa edificació hagi esgotat la seva superfície edificable, es podrà fer; es 
podran fer també tant dins, en el mateix edifici, com fora de l’edifici, tot i que sigui a 
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sobre de zona viària o també zones comunitàries. Evidentment, en el cas que sigui 
zona viària en cap cas pot afectar la mobilitat i la mateixa accessibilitat. 
És important destacar que se permetrà en aquells casos en què o constructivament o 
econòmicament no es pugui fer d’una altra manera molt més sostenible, està clar.  
Però…, sé que és un text refós, sé que és una aprovació formal, però per això volia 
destacar que es tracta d’una eina que pot ser molt important a partit d’ara per ajudar a 
millorar la qualitat i el benestar de vida de tantes persones de la nostra ciutat. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Madrenas. Hi 
ha algun torn de paraula? Sí? Senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. El meu grup donarà 
suport a aquesta proposta, de la mateixa manera que ja ho va fer en la primera 
aprovació que es va aportar al Ple. 
La senyora Madrenas ho deia, crec que és una bona notícia, que és un bon pla que, 
doncs, ens ajudarà a millorar l’accessibilitat en aquells edificis en els quals a dia d’avui 
teníem una dificultat. 
La senyora Madrenas deia: «pot ser un bon pla»; no, jo crec que ha de ser una bona 
eina urbanística, doncs, per solucionar aquells problemes que últimament ens havíem 
trobat i que no sabíem com acabar, no?, de donar viabilitat i que poguéssim posar 
ascensors allà on havien esgotat… 
Per tant, nosaltres hi donarem suport. I celebrem, no?, doncs, que finalment arribem al 
final de la tramitació d’aquest pla i que pugui ser efectiu ja en un temps molt breu per 
millorar l’accessibilitat de tots els edificis de Girona. 
Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Veray. Senyora 
Pujola, és que no he vist si havia demanat… No havia demanat… Senyor Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup 
municipal hi votarà a favor, malgrat que ens hauria agradat que tant les raons 
tècniques o econòmiques de la viabilitat de la intervenció haguessin estat recollides 
dins d’un protocol que establís els criteris i barems tècnics i econòmics, que haurien 
d’haver estat considerats pels tècnics per acceptar o denegar una determinada 
proposta. 
Malgrat això, preguem que es tingui en compte, i hi votarem a favor per la suma a 
l’accés o millora que suposa per la mobilitat reduïda també. 
Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Martín. No hi ha 
cap més paraula donada. Gràcies. Perdó. Procediríem a la votació. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta s’aprova per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  
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Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet.  

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera 

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

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I SOSTENIBILITAT 

6. Declaració obres d'especial interès o utilitat municipal. 

Decret de data 11/12/2015 

Bonificació del 30% atorgada a Construccions Marti Orri SC per les obres i actuacions 
a l'interior del local situat al carrer Bellaire 5. 

Decret de data 11/12/2015 

Bonificació del 95% atorgada a la Ctat. Prop. c/Rutlla 242   per la rehabilitació de la 
façana posterior de la finca situada al carrer Rutlla 242. 

D'acord amb els articles 4.1.b i 4.1.c de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres. 

DECLARAR, d'acord amb l'article 103.2.a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, als efectes de l'Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, que les obres del carrer Bellaire 5 i del 
carrer Rutlla 242, són d'especial interès o utilitat municipal, segons el previst en la 
pròpia ordenança fiscal. 

 

Procedim, doncs, a tractar el punt sisè, de la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Sostenibilitat: declaració d’obres d’especial interès o utilitat municipals. 

Senyor secretari, procedeixi a llegir la part dispositiva. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. Té la 
paraula la regidora senyora Planas. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcalde. Bé, només dir que hi 
ha una bonificació del 30 per cent que s’ha atorgat a Construccions Martí i Orri, SC per 
a les obres d’actuació a l’interior d’un local que està situat al carrer Bellaire número 5. 
Aquest immoble és catalogat REP. 
I llavors també hi ha una bonificació d’un 95 per cent que s’ha atorgat a l’immoble del 
carrer de la Rutlla 242 per a la rehabilitació de la façana d’aquest immoble. 
Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Planas. Hi ha 
intervencions? Senyora Veray…  

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres donarem 
suport a aquest punt, però sí que dir-li, senyora Planas, que, bé, d’entrada vam tenir 
una mica de confusió, no? Crec que tots els grups a la comissió informativa li vam fer 
preguntes, vostè ens va dir que no sabia ben bé…, que tenia algun dubte i que ens 
enviaria la informació. Home, jo dir-li que la informació promesa dilluns passat ens ha 
arribat aquest matí.  
Sincerament li he de dir que a mi em sorprèn que triguem una setmana a poder donar 
la informació amb relació a per què es bonifiquen aquestes dues obres, les quals si les 
ordenances diuen que s’han de bonificar, nosaltres no hi tenim res en contra, i hi 
votarem a favor. Però sí que haguéssim agraït que la informació se’ns hagués enviat 
abans, més que re perquè a la Junta de Portaveus, com que seguíem amb els 
mateixos dubtes, aquí encara va haver-hi més confusió, perquè de cop resulta que el 
del carrer de la Rutlla és un centre de culte i també va semblar que se li donava la 
bonificació per ser centre de culte i no perquè es rehabilitava la façana, que és com 
finalment és. 
Per tant, ja li ho dic, nosaltres hi donarem suport, però sí que agrairia que si en una 
comissió informativa, doncs, tots els grups mostrem els nostres dubtes, la informació 
se’ns faciliti com més aviat millor, també per evitar que anem sumant reunions i 
confusions. Perquè al final jo he entès clar què fèiem o per què bonificàvem aquest 
matí quan hem rebut de la seva àrea la informació. 
Per tant, jo simplement posar de manifest això, que agrairíem una mica més d’agilitat a 
l’hora d’enviar la informació que hem quedat a les comissions informatives. 
Gràcies.   

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Veray. Senyor 
Martín. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup 
municipal vol demanar votacions separades per a cada punt. 
En tal cas, de cara al primer punt, pel que fa a la bonificació del 30 per cent del local 
situat al carrer Bellaire 5, el nostre grup municipal hi votarà a favor. 
El segon punt, amb relació a la bonificació del 95 per cent sobre l’impost de 
construccions per a la rehabilitació de la façana posterior de l’edifici Rutlla 242, el 
nostre grup municipal hi votarà en contra. 
Les ordenances fiscals, d’acord amb l’article 4.1.c, acorda que la bonificació del 95 per 
cent s’apliqui en casos de rehabilitacions integrals de façanes, és a dir, al total de les 
façanes que formen l’edifici i no a una part, com és el cas. 
Per tant, pensem que s’està concedint una bonificació contra els criteris establerts per 
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la mateixa ordenança fiscal. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Perdó. En tot cas, vostè ha demanat 
una votació separada; després donaré la paraula en primer lloc al senyor Salellas, per 
si també volgués demanar votació separada, i després al senyor secretari sobre el 
tema de les votacions separades. 
Senyor Salellas… Perdoni, eh? 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Cap problema, senyor alcalde. Bé, 
primer de tot dir, com la senyora Concepció Veray, que ens ha sorprès molt que 
tardessin una setmana a passar-nos la informació. És a dir, jo entenia que vostè la 
informació ja la sabia quan arribava en una comissió i es treballava prou bé i 
posteriorment l’endemà mateix o la mateixa tarda ens passava la informació. Ara hem 
vist que per una bonificació vostè tardava una setmana a passar-nos la informació. 

En aquest sentit, ens agradaria que no tornés a passar en pro, doncs, de la 
transparència i també de la informació que crec que tots els grups municipals d’aquest 
Ple es mereixen a l’hora de votar. 

Jo també m’afegiria a la petició del Grup dels Socialistes si es fa votació separada, si 
no, nosaltres ja anunciem que ens abstindrem, també, doncs, perquè no acabem de 
veure clara el que és la bonificació del carrer de la Rutlla, tant per criteris tècnics com 
perquè tot el procediment ha sigut tan confús que malgrat la informació que hem rebut 
aquest matí no ho acabem de veure clar i preferim abstenir-nos que no votar-hi a 
favor. Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Salellas. Senyor 
secretari, només pel tema aquest de la partició per votació separada, si vol fer, doncs, 
l’esment que m’ha comentat. 

Sr. secretari: Sí, simplement que hi ha ( . . . ) i està inclòs com a únic punt de l’ordre 
del dia i, per tant, no es poden separar les votacions. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Vol fer alguna intervenció? Vol corregir 
la seva intervenció, senyor Martín? 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde. En tal cas, ens 
abstindrem en la votació. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltíssimes gràcies. Procediríem, 
doncs, a la votació d’aquest punt. 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Ciutadans i Partit Popular de 
Catalunya, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida Girona i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, declarar, d’acord amb l’article 103.2.a del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes 
locals, als efectes de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que les obres 
del carrer Bellaire 5 i del carrer Rutlla 242 són d’especial interès o utilitat municipal. 

VOTACIÓ 
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Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal  C’s, senyors/es Míriam Pujola Romero, Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera 

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

 

 

7. Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 de 
mesures de prevenció dels incendis forestals. 

El Ple municipal en sessió del dia 9 de novembre de 2015 va aprovar inicialment el   
plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les  
instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis 
forestals. 

Aquest acord va estar sotmès a informació pública per un període de  20 dies 
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 225 de 23 de 
novembre i anunci en el e-tauler de la web municipal. 

Durant l'esmentat termini no s'han presentat al·legacions, segons el certificat d'aquesta 
secretaria de data 14 de gener de 2016. 

Per escrit de data 11 de novembre de 2015 es va sol·licitar informe al Servei de 
Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General de Forests, que va tenir entrada 
en aquest Ajuntament el dia 21 de gener de 2016 amb la consideració de favorable. 

Vistos aquests antecedents i atès que la Llei 5/2003 estableix que correspon al Ple 
de l'Ajuntament aprovar el plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s'ha de 
trametre al Departament de Medi Ambient, 

Es proposa al Ple Municipal, l'adopció del següent acord: 

1er.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació del municipi de Girona de mesures 
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de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril i el 
document que s'adjunta. 

2.- Trametre aquest acord a la Diputació de Girona i al Servei de Prevenció d'Incendis 
de la Direcció General de Forests. 

Procediríem al punt 7: Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les 
urbanitzacions dels nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per 
la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals.  

Llegeixi la part dispositiva, senyor secretari. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies. Senyor Carles Ribas, té 
la paraula. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, ja se’ls va 
informar a la comissió informativa, és bàsicament el tràmit conseqüent i final per a la 
delimitació de l’àmbit de la zona de protecció d’incendis.  

Em sembla que tots van rebre el plànol, el van poder analitzar, i és totes aquelles 
zones afectades, instal·lacions i edificacions, a fi i efecte, doncs –tot i que s’han 
començat els treballs a nivell de terreny municipal–, de poder tindre el document que 
ens permeti actuar sobre terreny privat. 

Moltíssimes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. Vejam, 
senyora Elisabeth Riera, té la paraula. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Bé, el Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Girona, com ja vàrem dir en el Ple del 9 de novembre quan es va 
presentar la proposta inicial, doncs, considerem que aquesta franja contra els incendis 
forestals és necessària i hi votarem a favor. 

Vist que no hi ha hagut al·legacions per cap part, el nostre vot seguirà sent el 
favorable. Però volia fer una reflexió sobre l’estat descuidat i brut en què està el bosc 
proper a la ciutat. Els treballs es van iniciar, va sortir a premsa que havien retirat unes 
1.700 tones de deixalles, i aquesta xifra realment sembla exagerada. 

I per part de l’Ajuntament, volíem demanar, doncs, bé, un cop net i netejat el bosc i 
feta la franja, que es segueixi mantenint net i es vigili que no tornin a haver-hi aquests 
abocaments incontrolats. 

Gràcies. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Riera. Senyor 
Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, 
en aquest punt nosaltres, tal com vam fer també en el Ple del 9 de novembre, hi 
votarem favorablement. 

Sempre hem defensat, tant en el nostre programa municipal de cara a les eleccions 
com en el passat mandat, com també en aquest, que aquesta lluita, la lluita, 
diguéssim, doncs, per tenir el bosc net, per tenir un bosc decent per evitar, en 
definitiva, els incendis és la nostra lluita. És una prioritat per nosaltres, és una prioritat 
que sempre hem donat la nostra mà per fer-la conjuntament amb l’equip de govern, i 
així ho continuarem fent. 

Hem sigut però també crítics, crítics en el fet que cent municipis passessin per davant 
de nosaltres a l’hora de fer aquesta delimitació. No vam liderar. En els últims anys no 
hem liderat el que és, diguéssim, la delimitació i tot el treball per evitar que els incendis 
siguin una realitat en el nostre municipi. No ho hem fet. I així vam ser crítics el 9 de 
novembre i avui ho tornem a ser. 

És cert que la setmana passada, doncs, el senyor Ribas va fer una roda de premsa i 
vam conèixer que s’han començat a fer els treballs. I aquesta és una bona notícia, que 
en els espais municipals, a la propietat municipal així es faci, però s’ha de dir que al 
nostre grup li hagués agradat que hi hagués més informació en l’expedient d’aquesta 
línia de treball. Ja sé que no li ho havíem demanat, però li demano de cara a properes 
vegades que potser si estem treballant o si s’està debatent en el Ple l’aprovació 
definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions i tota aquesta àrea, hagués 
estat bé que en l’expedient trobéssim o afegissin informació al voltant de tot aquest 
treball, aquest pla que deuen tenir vostès per als propers mesos per desenvolupar en 
les franges, diguéssim, de propietat municipal. 

En definitiva, el que demanem, doncs, és més informació als grups municipals, al 
mateix temps que nosaltres una vegada més allarguem la mà per no ser únicament un 
ajuntament que fa les coses com tocaria fer o com la llei mana fer, sinó que siguem un 
ajuntament que lidera, que s’atreveix a fer projectes innovadors i sobretot que treballa 
al màxim perquè els nostres boscos siguin allò que han de ser, un espai de 
biodiversitat net i que al mateix temps es combini la natura amb la protecció de l’entorn 
natural. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Salellas. Senyor 
Terés, té la paraula. 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, doncs, 
anunciar, com ja va ser en l’anterior Ple, que el nostre vot serà favorable. Entenem que 
avui ens trobem davant de l’aprovació d’un plànol, un plànol que delimita una franja 
que ve obligada per una llei.  

El que ens ha sorprès, per dir-ho així, a l’hora de mirar l’expedient és que aquesta llei 
el que preveu és, per exemple, doncs, les indemnitzacions per servitud de pas en 
aquestes franges. Per tant, això vol dir que l’Ajuntament haurà d’assumir uns costos. 
De la mateixa manera que preveu que les urbanitzacions hagin d’incloure, doncs, un 
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pla d’autoprotecció contra incendis forestals, que hauran d’incorporar en aquest pla 
d’actuació municipal tota una sèrie de requeriments com la xarxa d’hidrants, el 
manteniment dels marges nets de vegetació seca… És a dir, l’Ajuntament haurà de 
requerir a aquestes urbanitzacions que efectuïn tot això. 

I ja vam preguntar a l’anterior Ple de quina manera es farà, més tenint en compte, 
quan repassàvem la taula de superfície que representa aquesta franja de delimitació, 
de protecció contra incendis, que, per exemple, doncs, en el barri de Font de la 
Pólvora - Vila-roja la franja representa 80.156 metres quadrats o que en el parc 
científic en representa 17.000 o que en la zona de Caputxins - Pedreres, més de 
50.000, en el barri de Taialà són 184.000 metres quadrats de franja, en el barri de Pont 
Major, 80.000 i en el nucli urbà de Girona, 531.828. És a dir, que hi ha casos en què 
es fa difícil preveure com s’actuarà com a administració responsable per fer efectiu 
que aquesta franja no es quedi en el que estem aprovant avui, que és un plànol, i 
passi a ser una realitat. 

Realment, amb el períodes que marca la llei i amb les exigències que ho delimita, 
veiem realment complicat que això pugui esdevenir una realitat en aquests terminis, i, 
per tant, vagi dit d’entrada que tenim el vot favorable a la delimitació, però que ens 
genera molts de dubtes la seva aplicació real en els períodes previstos. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Terés. Senyor 
Ribas… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Miri, jo 
contestaré, intentaré contestar ambdós, eh? Tenim com a alcalde el senyor Albert 
Ballesta i els puc ben assegurar que jo des de ja fa força temps que ell des d’Interior 
em marcava l’exigència de tenir un cronograma clar i concret per part d’aquest 
ajuntament per a l’actuació d’una superfície, que és el 60 per cent de la superfície 
municipal que és boscosa a la ciutat de Girona. Evidentment, actuar a tot de cop no es 
podrà actuar, com és lògic. 

Comparteixo i agafo la mà estesa per part del senyor Salellas, en representació de la 
CUP - Crida per Girona, per treballar tots conjuntament.  

Evidentment, el focus primer el posarem en aquells punts vermells –i així s’està fent– 
que van marcar bombers i servei d’Interior. És a dir, l’actuació que s’ha fet és a l’àmbit 
i la franja pròpiament municipal que eren els punts on s’originaven els incendis que 
vam veure l’estiu passat, com fa quatre anys endarrere, i que s’han anat repetint any 
rere any, tot i que s’han controlat. I, per tant, actuem marcats una mica pel que ens 
han demanat des d’Interior i el que ens han demanat pròpiament els bombers, que són 
els punts més calents –mai millor dit– que poden originar fins i tot una afectació 
pròpiament a les Gavarres. 

Per tant, el prioritari és així: en el seu moment, des d’Interior el senyor Albert Ballesta 
així ho va marcar i avui com a alcalde així també m’ho ha marcat. 

Evidentment, a la resta actuarem amb un pla, que els el faré arribar a tots.  
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I em sembla, senyor Salellas, contestant-lo, que jo a la comissió informativa ja els vaig 
dir que els intentaria i els procuraria donar un informe si no és mensual serà bimensual 
d’aquelles actuacions que es vagin fent de neteja perquè estiguin plenament informats. 

Si són 1.700 tones són 1.700 tones; és el que hi havia, vull dir, no augmentem les 
tones de brossa perquè nosaltres volem, sinó perquè és la que existeix allà mateix. 

Per tant, jo tal com em vaig comprometre, marcarem aquesta prioritat de punts més 
dificultosos i amb més risc i a partir d’aquí el cronograma el treballarem tots 
conjuntament. I el senyor Salellas ja sap que jo sóc molt prioritari del que es diu la 
gestió diferenciada dels boscos i, per tant, podrem entendre que a partir d’ara 
col·laborant tots els grups, no només CUP - Crida per Girona, sinó tots, podrem 
realment treballar i aconseguir aquesta fita que ens hem proposat. 

Moltes gràcies.  

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. Bé, 
permetin-me, doncs, ja que m’ha esmentat a mi, fer una intervenció en el sentit que 
per mi és molt plaent que en el segon Ple ordinari aprovarem definitivament el Pla de 
delimitació de franges, perquè aquest és un tema que des dels incendis de l’Empordà 
el Departament d’Interior es va marcar com a fita poder aconseguir aquest fet. 

Per què? Perquè hem de netejar el bosc, com diuen el senyor Salellas i el senyor 
Terés –sí, hi estem d’acord–, però per damunt de tot hem de protegir les persones –
hem de protegir les persones. Perquè jo vaig viure moments complexos en què si 
haguéssim tingut una franja de prevenció…, de protecció –perdó–, doncs, haguéssim 
protegit molt millor les persones.  

Per tant, sàpiguen que seré jo com a alcalde que tiraré d’aquest carro perquè Girona 
en aquest sentit, doncs, pugui ser –com deia vostè– avantatjada, pugui ser modèlica, 
perquè m’ho crec –m’ho crec–, senyors regidors. 

Moltes gràcies. 

Ara procediríem a la votació. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta s’aprova per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal  C’s, senyors/es Míriam Pujola Romero, Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
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Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera 

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

 

 

8. PROPOSTES URGENTS 

Passaríem al punt 8, propostes urgents. En principi no hi hauria cap proposta urgent. 

MOCIONS 

9. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per a la 
reformulació dels serveis funeraris, amb una esmena inclosa d’acord amb allò 
que estableix l’art. 97 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

S’ha desestimat la proposta següent: 

Els serveis mortuoris inclouen tant els serveis funeraris pròpiament com els serveis de 
cementiri i els serveis d'incineració o cremació, és a dir, "les activitats des de la mort  
d'una persona fins el moment en què rep sepultura o és incinerada" com defineix la   
pròpia Comissió Nacional de la Competència. Comprenen, per tant, activitats de 
diferent naturalesa: informació i assessorament, recollida i trasllat dels cadàvers, 
condicionament  i  tractament sanitari i estètic del cadàver, conservació i refrigeració 
del cadàver, subministrament de fèretres i urnes cineràries, enterrament i/o cremació, 
instal·lació de capelles ardents, organització de cerimònies, ornamentació fúnebre, etc. 

L'Ajuntament de Girona disposa, per a la regulació dels serveis mortuoris, de 
l'"Ordenança general sobre la prestació dels serveis funeraris en el municipi de 
Girona" aprovada el 1998 i del "Reglament dels cementiris municipals" aprovat el 
1995 i que es concreta en diverses taxes. L'any 2010 el Decret Legislatiu 3/2010 
modificava la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris per adequar-la a la 
Directiva de  Serveis 2006/123/CE. Aquesta modificació obliga a actualitzar de dalt a 
baix les normatives municipals ja que incompleixen principis bàsics de la legislació 
vigent limitant la competència i, en conseqüència, el dret d'elecció dels consumidors. 
En aquest sentit, la Llei 2/1997, d'una banda, marca clarament que cal  respectar el  
principi  d'eficàcia  nacional  de  les  autoritzacions  obtingudes  en altres municipis, és a 
dir qualsevol empresa autoritzada en qualsevol municipi de l'estat pot operar en tot el 
territori. De l'altra, limita molt els requisits que es poden exigir tant per l'obtenció  
d'autorització per prestar serveis funeraris com per  a l'exercici de  l'activitat que a  
més han de justificar-se com a necessaris i proporcionals. Així, per exemple, no tenen 
cobertura legal i han de ser eliminats de l'ordenança municipal, l'obligació de disposar 
d'un tanatori propi o la prestació d'aquest  servei, el fet de disposar d'un local o oficina  
al municipi, l'exigència d'una experiència mínima en l'exercici de l'activitat o l'acreditació  
de  solvència financera, entre d'altres. 

La dinàmica del mercat dels serveis funeraris presenta unes característiques 
particulars.  La demanda és relativament estable i amb una baixa elasticitat respecte el 
preu. És  una demanda forçosa i de primera necessitat, que es produeix de forma 
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imprevista i que requereix una decisió ràpida en un moment de màxima emotivitat. A 
més, la  manca d'experiència sovint suposa que la decisió de compra es prengui 
sense informació prèvia sobre aquests serveis i, per comoditat, cercant un proveïdor 
que  ofereixi  un  servei  integral.  L'oferta  es caracteritza  per  una  certa  atomització,  
tot  i  que cada vegada són menys les empreses petites i mitjanes que operen en 
àrees geogràfiques molt concretes i agafen força grans grups empresarials que  
s'expandeixen per bona part del territori. Alhora existeix un important grau de   
concentració del mercat. Concretament, l'any 2005 en un 84% dels municipis de 
Catalunya només estava autoritzada una sola empresa funerària. Les característiques 
de la demanda, fan especialment greu aquest context ja que limiten el dret a escollir 
tant l'empresa funerària  com  les  prestacions  concretes  que  es  volen  contractar  i  el  
preu  dels diferents serveis. 

Aquest és també el context de la ciutat de Girona, on una única empresa disposa 
d'autorització per a la prestació de serveis  funeraris,  essent  l'única  que  presta 
aquests serveis a la ciutat. Això es veu agreujat per l'aplicació d'una ordenança 
caduca que limita de forma il·legal l'accés i l'exercici de l'activitat funerària a la 
ciutat. L'empresa que opera a Girona és la més gran del sector a Catalunya i a 
l'Estat  Espanyol, una  multinacional que va absorbir l'empresa familiar que 
històricament prestava aquests serveis a la ciutat. Aquesta situació de monopoli 
genera indefensió a la ciutadania de Girona que requereix aquests serveis i els 
porta a assumir preus desorbitats pel  conjunt  dels  mateixos. Calculem  que  el cost 
real d'un enterrament (entès com el total dels serveis utilitzats) a la nostra ciutat es 
troba habitualment  entre  els  5000  i  7000 €,  podent  ser  superior  però difícilment 
inferior a aquest rang. Un cost que supera de molt el d'altres municipis de Catalunya, 
especialment aquells on aquests serveis són de gestió municipal. Aquest és el cas 
de petits municipis però també d'altres similars a Girona com podrien ser Reus o 
Terrassa. L'elevat cost d'aquests serveis sovint també té a veure amb una manca 
de transparència i la generació de confusió per part de la mateixa empresa sobre 
quins serveis són realment necessaris, quins es poden contractar a altres empreses i 
sobre la diversitat de preus, així  com  amb les limitacions pel que fa als estàndards 
de luxe dels serveis. Això és especialment important en el context en què es 
requereixen com hem descrit amb la demanda. Així,  per exemple, podem veure com  
una multinacional com aquesta disposa d'una pàgina web on es detalla, per exemple, 
tots els centres i equipaments de què disposa però en canvi no s'especifiquen ni els 
diversos serveis ni els seus preus. Uns preus, que en canvi, està obligada a 
comunicar a l'ajuntament. 

La  garantia  del  principi  d'universalitat  obliga  a  les  empreses  a  prestar  aquests 
serveis de forma gratuïta a les persones que ho requereixin per manca o insuficiència  
de mitjans econòmics determinant-ho l'Ajuntament a partir d'un informe dels serveis   
socials municipals. Aquests casos, però, són força excepcionals. Això fa que bona  part 
de les famílies hagin d'assumir uns  preus molt  més  alts  del  que  poden  assumir  i  es  
veuen  obligades  a  endeutar-se  per aquest motiu. 

La pròrroga d'autorització de què disposa l'empresa que opera actualment a la 
nostra  ciutat  finalitza  a  23  de  desembre  de  2016  i  tot  i  que  legislació  vigent 
relativitza la necessitat d'aquesta autorització, cal arribar a aquesta data amb la feina 
feta. Existeix, a més, una demanda social en el sentit de reduir la despesa que  
suposa tot el que comporta la mort d'un ésser estimat i cal treballar urgentment per  
garantir-ho. La prestació dels serveis funeraris per part de l'Ajuntament en règim de 
lliure concurrència amb el sector privat amb qualsevol de les fórmules de gestió 
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previstes per la llei, és l'única forma de poder-ne fixar els preus des de l'ajuntament 
i, per tant, l'única garantia per a la ciutadania de disposar d'uns bons serveis a 
preus ajustats. Per això els proposants d'aquesta moció  apostem per la  progressiva  
plena municipalització dels serveis, encara que, en el text que presentem avui, 
proposem un espai de debat que busqui el màxim consens i faciliti solucions a curt i 
a mig termini que permetin superar les dificultats actuals en pro del bé públic. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al ple municipal 
l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer. L'actualització immediata de "l'Ordenança general sobre la prestació dels 
serveis funeraris en el municipi de Girona" i del "Reglament dels cementiris municipals" 
per adequar-se a la legislació vigent. 

Segon. Que l'Ajuntament de Girona assumeixi la prestació dels serveis funeraris en  
règim de lliure concurrència amb el sector privat i amb qualsevol de les fórmules de 
gestió previstes per la llei. 

Tercer. La creació d'una comissió per valorar i decidir quins serveis i amb quina 
fórmula de gestió són el més adient per garantir a la ciutadania que pugui disposar 
d'uns serveis de qualitat a preus ajustats. 

Quart. La inclusió en la web municipal d'informació entenedora sobre la legislació 
vigent en matèria de serveis  funeraris i en especial dels drets i deures dels usuaris, les 
empreses que els ofereixen a Girona i els catàlegs de serveis i preus de les mateixes. 

Cinquè. El compliment d'aquests acords durant el primer semestre d'enguany. 

I, per tant, passaríem al punt 9: moció que presenta el Grup Municipal de la CUP - 
Crida per Girona per la reformulació dels serveis funeraris. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Té la paraula la senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, alcalde. A Girona 
existeix un monopoli, un monopoli dels serveis funeraris, del negoci de la mort. Això 
genera indefensió a la ciutadania, això fa que tinguem uns serveis dolents i a uns 
preus altíssims. I això ho mostra el fet que hi hagin nombroses queixes realitzades per 
usuaris, persones que han hagut de fer ús, doncs, dels serveis funeraris. 

I no només recull aquestes queixes, doncs, el mateix Defensor de la Ciutadania, però 
també l’Oficina de Consum ha hagut de recollir queixes en aquest sentit. No només 
per part dels usuaris, sinó també per empreses que han volgut oferir alguns d’aquests 
serveis funeraris i s’han trobat, doncs, moltes dificultats per exercir aquesta 
competència que la llei, doncs, hauria de permetre. 

Per què passa això? Doncs, en primer lloc, perquè tenim una ordenança que es troba 
desfasada des de l’any 2010, en què va haver-hi unes modificacions de la llei que 
regula els serveis funeraris i des d’aleshores aquesta ordenança no s’ha modificat i, 



 

  22

per tant, ha quedat absolutament desfasada. Una ordenança que limita la competència 
posant uns requisits tant per a l’autorització com per a l’exercici d’aquests serveis 
funeraris que no són legals. 

A més a més, ens trobem en un context que existeix un regne de taifes, un regne de 
taifes en el qual, doncs, exerceixen, diverses empreses, segons els territoris aquests 
monopolis, que fan que a la ciutat de Girona actualment hi hagi una única empresa 
oferint aquests serveis funeraris, una multinacional americana. 

Això, a més a més, es combina amb el fet que aquesta demanda es produeix en un 
context especial: és una demanda forçosa –ningú no tria utilitzar aquests serveis– i, a 
més a més, és de primera necessitat. Una demanda que es produeix de forma 
imprevista i que requereix una decisió ràpida i, a més a més, sovint conjunta entre 
diverses persones, en un moment a més de màxima emotivitat i sovint a partir de la 
inexperiència, per sort. 

Aquesta situació és generalitzable a altres municipis, no som l’únic municipi en què 
passa això, però sí que és cert que hi ha municipis on és molt diferent: tenim municipis 
on morir-se, doncs, pot costar menys de mil euros, mentre que aquí no trobem serveis 
per menys de cinc mil o sis mil euros. Tenim municipis on aquests serveis són 
municipals, com és el cas de Terrassa, i que hi ha, doncs, una diversitat de preus. 

Els serveis municipals, el fet que això fossin serveis municipals és la nostra aposta, 
però no és el que plantegem en aquesta moció; en la proposta que portem avui el que 
plantegem són d’entrada unes mesures urgents: primer, l’actualització de l’ordenança 
i, en segon lloc, la publicació d’informació sobre els drets i deures dels usuaris i dels 
preus i els serveis de què disposa avui un ciutadà, ciutadana de Girona. 

A més a més, proposem, doncs, que l’Ajuntament prengui un paper actiu i participi en 
la prestació dels serveis funeraris, que això ho plantegem des d’una mirada oberta. 
Per tant, diem això s’ha de fer des de la lliure concurrència, com marca la llei, però, a 
més a més, amb qualsevol de les fórmules de gestió que permet la llei. I per això 
plantegem la creació d’una comissió que defineixi quins serveis i amb quina de les 
fórmules de gestió es vol portar a terme. 

Això amb una única finalitat, i per això ho plantegem d’aquesta manera i, en canvi, no 
posem sobre la taula la nostra aposta; plantegem perquè pugui ser, doncs, aprovat 
des de vàries sensibilitats, des de totes les sensibilitats d’aquest Ple. 

I per què ho plantegem així? Perquè la nostra finalitat, la nostra única finalitat és el fet 
que la ciutadania de Girona pugui tenir uns serveis dignes i uns preus justos.  

Ens sembla que és un tema molt important, ens sembla que hi ha una demanda 
ciutadana, com mostren, doncs, les diferents queixes, però també com des d’algunes 
organitzacions –els nostres companys de Compromís per Girona, però també 
organitzacions que a nivell de Catalunya estan abordant aquest tema i que han 
denunciat aquesta situació. Perquè creiem que calen canvis urgentment –calen canvis 
urgentment–, no podem permetre allargar més aquest context i perquè creiem que a 
tot això nosaltres com a representants de la ciutadania tenim la responsabilitat de 
donar-hi resposta i d’oferir alternatives. 

Per tant, entenem que la moció d’avui hauria de ser aprovada per unanimitat, perquè 
no aprovar això vol dir donar peu que la situació continuï com està ara, i per tant, és 
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posar-nos en contra de la ciutadania i a favor dels interessos privats d’unes empreses 
determinades.    

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 
Obriríem, doncs, el torn de paraules. Senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies. Miri, començaré pel final: nosaltres hi 
votarem en contra, i no és posar-nos en contra de la ciutadania ni a favor dels 
interessos privats; és simplement tenir una visió diferent de la que té el seu partit 
polític, la seva força política de tot allò que té a veure amb el sector privat. 

Vostès demanen municipalització per ja filosofia de vida i no tenen en compte res del 
que envolta la municipalització. Miri, jo he buscat fins i tot declaracions que van fer 
vostès en campanya electoral, i ho deien clar: «Ho volem municipalitzar tot.» Bé, és la 
seva filosofia, no és la nostra; és la seva, no és la nostra. 

A més, intenten fer-nos creure que no demanen la municipalització, quan en el punt 2 
ja diuen directament…, perquè vostè diu que l’ha canviat, però la moció que jo tinc 
sobre la taula diu el que diu, i a mi no me n’ha arribat cap de nova. Per tant, la primera 
que envien, punt 2: «que l’Ajuntament de Girona assumeixi la prestació del servei». Si 
això no és municipalitzar, a mi m’ho expliquin. Ara ho canvien, perquè suposo que, si 
no, no tenien els vots, perquè com que no tenien vots, ho han canviat, però vénen a dir 
el mateix –vénen a dir el mateix. 

Que ho facin com a lliure concurrència; molt bé, jo li pregunto: quin tanatori faran 
servir? És privat. Quin crematori? Compraran cotxes fúnebres en aquest ajuntament? 
Amb quins diners, senyora Pèlach? Han comptat el que costaria per a aquest 
ajuntament? Municipalitzar no és dolent de per si, però tampoc és bo de per si: hi ha 
coses i serveis que es poden i s’han de municipalitzar o que quan neixen ja neixen 
municipalitzats i altres que no, que funcionen correctament.  

I menteixen, menteixen quan diuen que a Girona els enterraments valen com a mínim 
cinc mil euros. Menteixen –menteixen. Demanin factures –demanin factures–, mirin 
factures i veuran que no. 

Jo fa molt poc que he enterrat un familiar i ja li dic jo que la factura era molt menys, 
eh?, i per desgràcia, n’he enterrat uns quants ja, i tots a Girona. Per tant, escolti, no. 

Digui’n que n’hi ha alguns, i tant, sí, sí, i si demana el millor del millor i demana tot el 
que vol, escolti, hi ha gent que se’ls pot gastar i hi ha gent que no. Cada u decideix 
l’enterrament que vol i els diners que es vol gastar. Però no digui que el mínim són 
cinc mil, perquè no és veritat –no és veritat. 

Igual que no és veritat aquesta associació que fan vostès en les seves exposicions de 
motius a totes les mocions que presenten que el privat és corrupte, és poc transparent, 
és tot. És que ho posen tot… No, escolti’m, que el sector privat ens ajuda a tirar 
endavant, eh?, que l’activitat econòmica d’aquesta ciutat depèn del sector privat, no de 
l’Administració. Que si fos per l’Administració el 90 per cent dels gironins estarien a 
l’atur. Que és el sector privat el que crea llocs de treball a la ciutat de Girona. I vostès 
tot el privat és dolent, tot el privat és poc transparent, tot el privat és corrupte. És que 
ho escriuen a cada exposició de motius, és igual que parlin dels serveis funeraris o 
parlin d’una altra cosa. Però vostès és que ho escriuen. Llavors, deixin d’escriure això 
si me diu que no amb el cap. Perquè ho és i ho he subratllat. 
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Diu: «Com que és privat és pot transparent, com que és privat fan coses mal fetes.» 
No, home, no –no, home, no–, senyora Pèlach, els privats també actuen correctament. 

I ja li ho he dit, la seva filosofia de vida, municipalitzar-ho tot sense controlar ni comptar 
què ens costaria i si ho podem assumir. 

Ni una paraula en tota la moció sobre un dels problemes més greus amb què es troba 
una família quan té la desgràcia de patir una mort, i és: té nínxol o no té nínxol? Té un 
nínxol comprat a aquest Ajuntament o no el té? Aquest és el cost segurament més 
elevat proporcionalment quan una persona té un mort i l’ha d’enterrar en un dels 
cementiris de Girona. Proporcionalment és més car això que molts dels serveis 
mínims. 

Parla i diu: «Aquelles persones que no tenen recursos no poden enterrar, són casos 
excepcionals.» No, tothom que ho demana a aquest Ajuntament, es fa l’informe 
preceptiu i si és, es fa el que es diu l’enterrament de beneficència –que es diu així, 
eh?, no és que jo vulgui dir ara una paraula que pot fins i tot mal sonar perquè ja no es 
fa servir a l’època actual. Si es passa a l’Ajuntament, l’Ajuntament fa. 

Vostè diu que és en cas extraordinari, doncs, potser el que haurien de fer és explicar 
els ciutadans que si es troben amb aquest problema i tenen aquesta necessitat poden 
recórrer a l’Ajuntament de Girona demanant l’informe de serveis socials preceptiu per 
tal que Mémora, que és qui ofereix els serveis funeraris a la ciutat de Girona, doncs, 
ho sàpiga i puguin fer, doncs, l’enterrament de beneficència que es diu i, per tant, el 
cost sigui zero. D’acord? 

Llavors, potser el que haurem de fer és informar els ciutadans d’això en lloc de dir que 
són casos extraordinaris o que no es pot fer. Crec que hem de posar les coses a la 
balança, equilibrar-les i explicar-les degudament i no explicar coses que no són veritat 
perquè així soni que allò privat tot és dolent i el que fa l’ajuntament tot és bo. Doncs, 
no, perquè es tracta de gestionar bé. I un ajuntament ho pot tenir tot municipalitzat i 
ser un desastre i un altre ajuntament ho pot tenir tot en mans de privats i anar bé, 
perquè, al final, és el que gestiona. Hi han ajuntaments, i alguns fins i tot vostès els 
han escrit en alguna moció, que sincerament no passaran a la història per haver 
gestionat bé, més aviat estan als tribunals, entre ells, un dels quals a què vostè fa 
referència…, bé, diria que els dos ja, als quals fa referència en aquesta moció. 

Per tant, no hi donarem suport. I ja li ho dic i insisteixo en el… 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora Veray, vagi acabant. 

Sra. Concepció Veray Cama  (PPC): No ha sonat la campaneta. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): No, és que… (rialles), se li ha donat 
bastant més temps. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No ha sonat, no ha sonat la campaneta. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): No, no, hi ha hagut un… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): D’acord, ja acabo, senyor alcalde, però jo estava 
pendent de la campaneta, eh? Jo quan sona la campaneta acabo. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): D’acord. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, doncs, li deia i li ho torno a dir com he 
començat al principi: no digui que votar en contra d’aquesta moció és en contra de la 
ciutadania i a favor dels privats, sinó que simplement digui el que és, que pensem i 
tenim models diferents del que vostè planteja en aquest Ple. Ni millors ni pitjors, això 
cada u ho valorarà en funció del que pensa. Però el que segur que no és és anar 
contra els gironins i les gironines.  

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Veray. Només un 
incís, eh? –ara li dono la paraula, senyora Pujola. Però és cert que quan he donat la 
paraula a la senyora Pèlach ells han entrat avui una esmena a la part dispositiva, que, 
senyor secretari, si vol passar a llegir, eh?, més que res perquè quedi clar el que es 
posa a votació. Li sembla bé, senyora Pèlach, li sembla bé que llegim la part 
dispositiva perquè així quedi clar?  

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Completament d’acord. Només 
matisar i fer saber que a més a més d’entrar-ho per instància ho he fet arribar a tots els 
portaveus perquè tinguessin aquesta informació. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 

(El secretari llegeix l’esmena.) 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. Ara sí, 
senyora Pujola, té la paraula. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. El nostre vot a la seva moció serà 
un vot en contra. 

Sí que és cert que tenim un problema, sí que és cert que tant l’ordenança general 
sobre la prestació dels serveis funeraris en el municipi de Girona com el Reglament 
dels cementiris municipals s’han d’adequar a la legislació vigent; per tant, sí que 
compartim que tenim un problema.  

No obstant això, en la seva moció el que volen és que l’Ajuntament assumeixi la 
prestació dels serveis funeraris en règim de lliure concurrència amb el sector privat i 
amb qualsevol de les fórmules de gestió previstes per la llei. Però el que vostès no 
exposen en la seva moció és com volen dur a terme a la prestació d’aquests serveis 
funeraris. 

Actualment, disposem a Girona d’un tanatori, un tanatori que no és propietat municipal 
i que, per tant, és un servei que l’Ajuntament no pot assumir; no el pot assumir perquè 
no tenim les instal·lacions necessàries per poder fer-ho. Unes instal·lacions que 
costarien moltíssims diners als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. No tenim el 
personal necessari que aquesta activitat requereix ni tenim els mitjans, com els 
vehicles o les diferents sales de les quals disposa un tanatori. Per tant, uns recursos 
que ara mateix no tenim ( . . . ) 

El que vostès ens han proposat és que es pugui fer la vetlla a casa, cosa que 
actualment ja es pot fer, però ens ho han proposat, ja que així no necessiten cap 
instal·lació. I la nostra pregunta és: i què passa amb aquelles persones que decideixen 
incinerar? Aquestes persones el que hauran de fer és subcontractar una empresa que 
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els pugui prestar el servei, ja que la gestió per part de l’Ajuntament sense cap 
infraestructura no permetrà als ciutadans gaudir d’aquest servei. 

Vostès, senyors de la CUP, el que haurien d’haver fet era parlar amb l’empresa 
afectada, cosa que no han sigut capaços de fer, i per tant, s’han oposat al diàleg; ens 
han fet creure que la seva era l’única opinió possible i la més analitzada. Però ara ens 
trobem que ni és la més legítima ni la més documentada. 

El que nosaltres no hem sigut capaços de veure en la seva exposició de motius en la 
moció que avui ens presenten és el servei que presten les dues persones que 
actualment treballen per a la funerària gestionant de manera gratuïta per l’Ajuntament 
el cementiri municipal. I no ens ho han explicat perquè potser no els interessava. 

L’Ajuntament assumeix cada any el cost de l’enterrament d’aquelles persones que 
poden demostrar que estan sense recursos, cosa que vostès tampoc han esmentat en 
la seva exposició de motius.  

A més, havent parlant amb Mémora, amb l’empresa afectada, hem pogut saber que 
s’adapten a les necessitats de cada client, tot i així, estem d’acord que morir-se a 
Girona surt molt car i que, per tant, hauríem de trobar el mecanisme adequat per poder 
ajustar els preus. 

Però no creiem que la municipalització, que al cap i a la fi és la seva finalitat, sigui la 
millor opció, ja que a llarg termini ens sortirà a tots els gironins molt més car. 

Un dels grans dubtes que ens genera la seva moció és que primer vulguin assumir la 
prestació d’aquests serveis funeraris i que després vulguin la creació d’una comissió 
per valorar. El meu grup municipal creu que això no funciona així i que el que s’ha de 
fer primer és crear aquesta comissió per poder analitzar la situació, saber quina és la 
millor solució i després, si això és el que es decideix, en tot cas, assumir la prestació 
dels serveis funeraris. No com vostès pretenen fer-ho. 

Sí que el meu grup els demanaria la votació per separat, perquè estem totalment 
d’acord en el primer punt de la proposta d’acord que vostès demanen, i en la resta de 
punts, el meu grup hi votaria en contra. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pujola. Per part 
del Partit Socialista, senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies, senyor alcalde. Ens trobem 
novament davant una moció on debatem sobre finalment models i maneres de 
gestionar serveis públics.  

El cert és que és un tema que requereix una sensibilitat especial, però sí que finalment 
el que estem debatent és sobre com gestionar els serveis municipals, allò que es pot 
dir, doncs, que la maquinària funcioni. Per tant, el que hem de veure en aquest cas, 
com en altres que hem debatut, és quin ha de ser o quin pot ser el millor servei 
possible per als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat; per tant, quin model de 
gestió seria el millor en el cas dels serveis funeraris. 

Podem optar, des del nostre punt de vista, per una gestió mixta o municipalitzada, i és 
per això que hem consultat diferents consistoris que tenen aquests dos models de 



 

  27

gestió, com pot ser Terrassa, com esmenten vostès a la moció, o Tarragona, que té un 
model mixt. 

Aquesta moció també té dos vessants o dos aspectes: un primer d’adequació a la 
legislació vigent des del 2010, per tant, pensem que aquí no hi ha res més a dir que 
amb la màxima celeritat, doncs, es faci una adequació tant del Reglament de 
cementiris municipals com de l’Ordenança general sobre la prestació de serveis 
funeraris a l’Ajuntament de Girona. I crec que en això estarem tots d’acord. I un segon 
aspecte que és aquest model de gestió: hem de tenir en compte que aquest sigui un 
servei de qualitat, que sigui un preu adequat a les diferents situacions econòmiques de 
les famílies de la nostra ciutat, que hi hagi un control i seguiment per la part pública, 
per la part del consistori, i també que sigui sostenible per a les arques del mateix 
Ajuntament. 

Consultat amb aquests diferents models de gestió, és cert que el model de Terrassa, 
que és un model de municipalització cent per cent, que nosaltres compartim, en el cas 
de Girona ens podria suposar algunes problemàtiques. I és que s’ha de dir que el fet 
que es municipalitzés el servei no implica la desaparició de la part privada, que podria 
continuar operant; per tant, hem de veure si això seria sostenible. 

En el cas de Terrassa, per exemple, estem parlant d’un servei que compta amb 
quaranta-nou treballadors, amb 2,3 milions d’euros només en personal, en inversió en 
tanatori, en crematori. Per tant, sí que pensem que és oportú el debat en aquesta 
taula, nosaltres volem tenir aquest debat, volem tenir tots els elements sobre la taula, 
volem veure com estan operant altres consistoris i veure si aquesta realitat és 
traslladable a la nostra ciutat. 

És per tot això que el nostre vot serà favorable a la moció, en el benentès que no 
estem posant sobre la taula cap model de gestió concret, sinó que estem actualitzant a 
nivell legal els nostres propis reglaments i l’ordenança, i en segon lloc, obrim aquest 
debat per veure quin és el millor model per fer allò que deia al principi, per donar el 
millor servei possible als ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Girona. 

Haig de fer un incís sobre el que es comentava sobre les dificultats que algunes 
famílies a Girona han tingut a l’hora d’enterrar un familiar. I és cert que s’han donat 
alguns enterraments de beneficència, però no és menys cert que hi ha hagut des de 
recol·lectes entre veïns per ajudar la família a fer front a aquesta situació i 
enterraments en foses comunes, que nosaltres pensem, doncs, que s’haurien d’evitar 
de totes totes. 

Per tant, sí que és cert que hi ha una problemàtica, que aquesta sí s’hauria de mirar de 
resoldre amb diàleg des de l’Ajuntament amb l’empresa que està operant en aquests 
moments. I sabem de la voluntat d’aquest diàleg perquè aquestes situacions no es 
donin més a la nostra ciutat. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Paneque. Per 
part d’Esquerra Republicana, el senyor Pere Albertí. 

Gràcies. 
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Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquesta moció 
planteja un tema molt sensible a la ciutadania: quan una família requereix aquests 
serveis ho fa en una situació anímica que fa que en aquell moment no es qüestiona 
l’elevat cost del servei, i segurament un dels temes en els quals els diferents grups 
polítics ens posaríem d’acord és en aquest tema, el tema clau: els preus. 

Tal com expliquen els proponents de la moció, la mitjana del cost real d’un 
enterrament a Girona ronda els sis mil euros. Recalco això de la mitjana, eh?, això vol 
dir que hi ha enterraments de més baix cost, però també enterraments de més alt cost, 
i per tant, la mitjana rondaria els cinc-sis mil euros. 

I hi ha moltes famílies que es veuen obligades a endeutar-se per fer front a aquesta 
despesa. Des del nostre grup, des d’Esquerra Republicana - MES considerem que 
poder enterrar dignament una persona estimada és un servei que hauria d’estar a 
l’abast de tothom, i és ben cert que aquests preus no ho permeten. Aquest és un tema, 
ho reitero, que genera consens. 

La demanda real, doncs, la compartim. 

El primer punt també el veiem…, el primer punt també el compartim. Veiem que el 
sistema de normatives actual restringeix enormement la capacitat de prestació del 
servei funerari; l’ordenança municipal actual contempla articles que a la nostra manera 
de veure dificulten, per no dir impedeixen, la lliure concurrència de diferents empreses, 
com, per exemple, l’article 21. 

Amb la directiva dels serveis de la Unió Europea i el decret legislatiu de 2010 es fa un 
intent de liberalitzar el mercat, i la majoria de municipis de Catalunya no van 
transposar la llei als reglaments municipals, tampoc a Girona. Estem d’acord, doncs, 
que cal actualitzar la normativa municipal per tal d’eliminar les restriccions i permetre 
una liberalització del mercat dels serveis funeraris que a la pràctica permeti que la 
competència provoqui una rebaixa dels preus. Això s’està fent, per exemple, a 
Manresa. A Salt, per exemple, van optar per suspendre la normativa municipal i que 
regís subsidiàriament la llei catalana. Qualsevol d’aquestes dues fórmules ens 
semblaria bé. 

L’objectiu final, com hem dit abans, és eliminar restriccions i afavorir la competència 
per abaixar preus. 

El punt segon segurament era el més controvertit. Estem d’acord en el següent: la idea 
de crear una comissió per valorar i decidir la fórmula de gestió. Creiem però que 
l’assumpció de la prestació dels serveis funeraris no ha de ser sinònim de 
municipalització, això en tot cas ja ho decidirem a mitjà termini; avui dia seria 
inassolible per a les arques del municipi. 

Valorem molt positivament el canvi de redactat de la moció i entenem que, tal com ens 
ha explicat la portaveu de la CUP, l’assumpció del servei per part de l’Ajuntament 
tingui diferents traduccions. El nostre grup veuria bé, per exemple, que es fixessin uns 
serveis mínims amb uns preus assumibles i que es traguessin a concurs. És possible 
que el concurs el tornés a guanyar l’empresa que ja ofereix avui dia els serveis 
funeraris, però almenys l’Administració hauria pogut vetllar per l’interès públic. 

La demanda real, que compartim –com ja hem dit–, és que s’abarateixi el cost de 
l’enterrament a Girona. I és que a ciutats com Terrassa –com ja s’ha esmentat– amb 
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un altre model de gestió s’ha abaratit aquest servei de forma que la mitjana ronda 
aproximadament els tres mil euros. O Reus, amb una població molt similar a la de 
Girona, aquest cost està al voltant d’uns 3.500 euros.  

Per tant, la fórmula exacta de gestió caldrà discutir-la en una comissió, tal com marca 
el punt tercer de la moció. 

El quart punt, relatiu a la transparència, ens sembla imprescindible, i també el 
compartim. La calendarització alhora no ens sembla gens malament. 

Per totes aquestes raons, anunciem el vot favorable del nostre grup a la moció que 
presenta la CUP. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Albertí. Senyor 
Ribas, té la paraula. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. El grup de l’equip 
de govern comparteix un dels principis que s’exposen en aquesta moció, que és la 
dignitat de les persones en un moment com aquest i el que representa a voltes la 
factura que han d’assumir, perquè… I el que sí els diré, a vegades potser la manca 
suficient d’informació, la manca d’ajuda en aquest moment difícil fa que la factura en si 
mateix s’encareixi enormement en el moment de decidir o bé la cremació o bé 
l’enterrament. 

Però jo ja els vaig manifestar i els ho torno a dir, és a dir, jo els torno a proposar com 
els vaig comentar que deixessin sobre la taula, perquè la comissió per analitzar 
aquesta qüestió ja està creada o almenys aquest regidor la va crear d’inici amb els 
tècnics de la casa, perquè també tots hem patit la nostra experiència personal, i jo el 
primer que vaig definir amb la pèrdua del meu pare és que morir-se a Girona era car. I 
també vaig fer aquesta reflexió i per això jo crec que el debat de l’anàlisi d’aquesta 
realitat és convenient i totalment necessari. 

El que passa és que quan un s’endinsa en el que vostès plantegen se n’adona que no 
és tan senzill a voltes quan vostès parlen dels serveis funeraris. Per una raó senzilla: 
perquè Girona també té un problema en la part final, en el moment de l’enterrament en 
els cementiris: molta gent quan ha mort i en aquell moment en el tràngol difícil s’adona 
que, per exemple, no té nínxol. I manca fer una gestió correcta en dos cementeris –bé, 
són cinc, però tenim el cementiri vell i el cementeri nou– que convé fer una reflexió 
important, perquè un nínxol pot arribar a costar mil euros. I en aquell moment, en el 
moment que un mort i potser no té aquest nínxol, es troba en l’obligació i en la 
necessitat de poder enterrar aquella persona, fet que encareix enormement aquest 
moment. 

Per tant, quan jo parlo de serveis funeraris –i per això els deia amb molt bona voluntat i 
els ho torno a dir, amb molt bona voluntat–, és a dir, si volen la configuració d’aquesta 
taula per debatre i estudiar-ho…, però estudiem tot el servei funerari, des de l’inici fins 
al punt final.  

A l’inici de la seva moció ja ho diu, perquè parla des del moment de l’enterrament i de 
la cremació fins al moment de la recollida. Per què? Perquè també hem de fer una 
reflexió molt profunda que va molt més enllà on hi ha aquesta empresa privada que 
ara vostès diuen que si hi ha monopoli o no hi ha monopoli. 
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Hem de tractar els serveis funeraris en la seva integritat. Comparteixo el que deia fa un 
moment la senyora Paneque, és a dir, hem de ser prou curosos per analitzar el servei, 
però en la seva integritat. Perquè analitzar-lo amb aquest punt realment és complex. 

Deixin-me dir-los que, evidentment…, s’ha parlat fa un moment dels enterraments de 
beneficència, que hi són, i també sóc coneixedor del que deia la senyora Paneque dels 
casos que hi han hagut que han anat més enllà. Des de la regidoria de Sostenibilitat el 
primer que es va demanar és a l’empresa, que actualment privada i que té un tanatori, 
que hauria de fer tres coses essencials –i moltes s’apunten en aquesta moció–: ser 
molt més transparent a l’hora dels preus –això és essencial–, és a dir, poder enfocar 
amb molta més transparència què són i per què es cobra cada una de les partides. I 
en això ja ha fet un esforç. I si van justament al tanatori podran constatar que abans no 
es feia publicitat d’aquests i ara s’indiquen.  

La següent qüestió, que ha d’haver-hi un enterrament digne i amb un preu assequible 
per a tothom, per a tots els ciutadans de Girona, el que voldríem per a nosaltres 
mateixos. És a dir, sense haver d’anar més enllà a un cost molt més elevat. I la 
predisposició i la voluntat de l’empresa hi és, hi és en aquest aspecte. I així ho ha 
transmès i així hi està treballant. 

Jo els demanaria que comparteixin i que s’introdueixin en aquesta taula i vinguin a 
debatre i vinguin a conèixer quina és la realitat en si mateixa del que hi ha, perquè va 
molt més enllà del que vostès estan apuntant. És un tema molt més complex de 
debatre. 

Els posaré un exemple: saben les pèrdues que té el cementiri nou? I, en canvi, per 
exemple, les dificultats que té el cementiri vell amb els nínxols que ara anem anant 
recuperant i que poden fer una oferta als ciutadans de Girona que inclús podria 
abaratir el preu del mateix nínxol? Això s’ha de debatre també quan parlem de serveis 
funeraris, perquè ho abraça tot. I el debat no ha d’anar només centrat si una empresa 
o no una empresa, la lliure concurrència. 

Senyora Pèlach i senyor Lluc Salellas, la lliure la concurrència vostès ho saben més 
que ningú a vegades no abarateix el preu. No necessàriament. I d’això hem viscut 
casos que són evidents. Per tant, el fet que es treballi en lliure concurrència –i això ha 
motivat que Esquerra Republicana votés a favor d’aquesta moció–, a vegades la lliure 
concurrència són dos i els preus es mantenen igual de cars. 

Del que hem de ser capaços –del que hem de ser capaços– és d’exigir que hi hagi un 
servei que tots voldríem per a nosaltres mateixos, que no només sigui digne, sinó el 
màxim exquisit possible en aquest moment tan complex com és el moment de la mort. 
Però tractar tot el servei des de l’inici fins al final, no quedar-nos al mig, perquè prou 
farem canviant allò del mig si seguim tenint el problema que a vegades no hi ha un 
nínxol i costa mil euros comprar-lo. 

I aquesta és la realitat. (Veus de fons.) Bé, fer la concessió, perdó, en aquest cas 
comprar-lo no. 

Però, evidentment, hem de treballar tot el conjunt. Jo els encoratjo de si volen, i els 
convido, a la taula i parlem-ne tots. Però no ens avancem a parlar de gestió d’una 
forma o d’una altra d’un servei, de si hem de comprar els cotxes, no hem de comprar 
els cotxes o hem de posar la lliure concurrència ara per fer el servei nosaltres. 
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Asseguem-nos i debatem. L’hem de ( . . . ) amb integritat. I l’ordenança, evident, i el 
Reglament del cementiri, també evident. Però hi ha molta més feina. 

Vostès saben la problemàtica que hi ha actualment amb la titularitat dels nínxols? Són 
conscients de la problemàtica que hi ha amb la modificació de les normatives? Que 
han desaparegut els nínxols permanents? Ho va intentar el Partit Socialista fa 
exactament, em sembla –m’ho recordarà potser la senyora Paneque– set anys que ho 
van intentar i van tindre un moviment social horrorós, que el pobre regidor que ho va 
intentar va haver d’aturar-se. Doncs, aquest és un debat que es requereix tenir. 

Hem de regularitzar tota la situació dels nínxols de la ciutat… 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyor Ribas, hauria d’anar acabant. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Acabo, senyor alcalde. En conseqüència, 
evidentment, el nostre grup votarà en contra, però amb la mà estesa d’apuntar-nos en 
aquesta taula i treballar tots conjuntament, intentant no fer –i permetin-me, ho dic amb 
molta…, i no se m’enfadin, eh?, senyora Pèlach ni senyor Salellas– una demagògia –i 
sé que potser no és la paraula correcta, sé que no és la paraula correcta, no n’he 
trobat cap altra, potser el meu lèxic és limitat–, però intentar no utilitzar un joc amb 
quelcom tan problemàtic com és aquest. Asseguem-nos, vegin el mapa de tot el que hi 
ha i a partir d’aquí prenem decisions. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Ribas. Senyora Pèlach, 
té la paraula. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, respondre diverses de les coses 
que han sortit: primer, senyora Veray, vostè parla d’una moció que no és la que està 
escrita; vostè sí que té interès a dir que nosaltres, doncs, som un monstre que sempre 
volem municipalitzar. No, aquí no diu això la moció, no ho diu, ni ho deia al principi. I, a 
més a més, com que hi havia alguns grups que, al contrari del que ha fet vostè, doncs, 
han vingut a parlar, han explicat els seus dubtes i, doncs, hem matisat –l’escrit no 
l’hem canviat, l’hem matisat– perquè tothom es pugui sentir més còmode sabent el que 
estava votant, cosa que vostè no ha fet. 

Per tant, pot dir el que vulgui, però això no ho diu la moció. Diu: «assumeixi la 
prestació de serveis», sí, però no diem com s’ha d’assumir aquesta prestació de 
serveis, precisament, exacte, doncs, perquè proposem crear una comissió en què això 
es debati. 

I la prestació de serveis no vol dir fer-ho de forma pública, no vol dir fer que sigui 
gestió directa; la prestació de serveis, doncs, miri, l’Ajuntament presta els serveis 
d’aigua i ho fa a través d’una empresa mixta; l’Ajuntament presta serveis de 
teleassistència i no els presta pas directament, sinó que obre un concurs i és una 
empresa qui els acaba gestionant, però l’Ajuntament els presta, aquests serveis. 
Doncs, això és el que diu la moció, que l’Ajuntament presti aquests serveis.  

I, precisament, a través d’això responc també el que diu el senyor Ribas, ho diem en 
lliure concurrència perquè ho diu la llei, no és que m’ho inventi jo, la llei diu que hi ha 
d’haver lliure concurrència. Per tant, nosaltres entenem que podem prestar aquests 
serveis, però, evidentment, complint el que diu la llei –complint el que diu la llei. 
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I vostè ho ha dit, la lliure concurrència no abarateix els preus, precisament per això 
diguem que és l’Ajuntament de Girona qui ha de tenir un paper actiu –qui ha de tenir 
un paper actiu– aquí. Sí, sí, però no m’ho està donant. (Veus de fons.) Doncs, voti a 
favor, si està d’acord en això, hi voti a favor. Perquè en tota la seva explicació i en tot 
el que ha parlat no m’ha donat ni un sol motiu –ni un sol motiu– per votar-hi en contra. 
No sé d’on treu vostè la conclusió amb l’argumentari que m’ha fet servir que hi ha de 
votar en contra. Perquè si està d’acord en tot això, doncs, hi voti a favor –hi voti a 
favor. No m’ha donat ni un sol motiu. 

També podem, doncs, mancomunar els serveis amb l’àrea urbana, podem fer un plec 
de condicions i obrir-ho a concurs públic, podem fer una empresa mixta o podem 
decidir fer-ho a través d’una empresa pública. Jo estic d’acord que segurament ara 
mateix i de manera immediata aquesta no és la millor opció, potser no; doncs, parlem-
ne i busquem quina és la millor opció a curt termini i a llarg termini i treballem per 
aconseguir-ho. 

L’empresa afectada, que algú n’ha parlat, no neguem el seu dret a exercir, eh?, 
l’empresa que està treballant actualment a Girona, doncs, continuarà treballant sempre 
que vulgui, perquè és que, precisament, i per això diguem que cal actualitzar 
l’ordenança, perquè l’ordenança limita amb una sèrie de requisits que no són legals. I, 
precisament, realment la llei el que diu és que no es necessita que nosaltres donem 
l’autorització a l’empresa per treballar ni per oferir serveis funeraris, sinó que qualsevol 
empresa que obtingui aquesta autorització a qualsevol municipi de l’Estat espanyol pot 
exercir. El que passa que de facto no es produeix això. I aquí, doncs, ja veiem, perquè, 
precisament, que avui hi hagi tota la dreta votant en pes que no, doncs, ja entenem, 
precisament, per què això s’està exercint amb aquest monopoli. Ja ho entenem. 

La votació per separat, doncs, perdoni, però és que no té cap mena de sentit, perquè 
deixar que passi endavant allò que ja és d’obligat compliment per la llei, la veritat, el 
que passa és que hauria de caure la vergonya que des del 2010 s’hagi d’actualitzar 
aquesta ordenança i això no s’hagi actualitzat. És que això que ho hàgim de dir en una 
moció i que hàgim d’arribar avui a tots a l’acord que el que hem de fer és complir la llei, 
doncs, la veritat, no té cap sentit –no té cap sentit. Això el que hauria de fer és haver-
ho fet ja fa molt de temps el Govern actual.  

I en qualsevol cas, parlava dels enterraments de beneficència, no vam posar la data 
perquè havíem demanat aquesta informació, però no en el moment de redactar la 
moció encara no la teníem. Però ara ja la tenim, estem parlant de prop de vint casos 
l’any d’enterraments de beneficència –vint casos l’any. Entenent que, a més a més, 
tota aquella gent que es mor, per exemple, a l’Hospital Josep Trueta, doncs, també hi 
entren; per tant, estem parlant de casos excepcionals, sí, per això he utilitzat aquesta 
paraula: «casos excepcionals». 

Només matisar: deia que a Salt es va fer l’adequació; no es va fer perquè a última hora 
es va retirar precisament.  

Ningú ha dit que sigui fàcil, però precisament per això nosaltres aquesta moció la 
plantegem perquè creiem que cal treballar, que és un tema molt important i que, 
precisament, ens hem de posar a treballar-hi.  

I vostè m’obre la mà estesa; la mà estesa és aprovar la moció i posar-nos a treballar, 
perquè que em parli ara d’una moció que ningú d’aquí tenia coneixement…, d’una 
comissió que ningú d’aquí tenia coneixement que existeix, doncs, sincerament, que em 
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digui que ara es posaran a fer la feina que fa sis anys que no estan fent, perdonin, 
però una mica greu això. Home, sis anys, des del 2010 –des del 2010. Clar, que ara 
em vingui a dir això, doncs, la veritat. 

I, sí, ho reitero, votar en contra d’aquesta moció és posar-se al costat d’una 
multinacional que exerceix un monopoli i en contra de la ciutadania. I si no els agrada, 
doncs, em sap greu. I si això és ideologia, doncs, sí, és ideologia: se’n diu ser de 
dretes o ser d’esquerres. Si ho vol entendre així, vostè mateixa. 

I ja aprofito per dir-ho, no deu ser casualitat –no deu ser casualitat–, no?, que aquesta 
empresa precisament la tardor passada, doncs, va fer una aportació de 30.000 euros a 
l’Ajuntament de Girona. Potser alguna cosa hi deu tenir a veure. (Remor de veus.)       

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pèlach. Ah!, sí, 
perdona, la senyora Pujola, que volia intervenir. (Veus de fons.) Bé, doncs, tornem a 
fer una segona ronda, va, però per puntualitzar. 

Senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Prefereixo ser de dretes que ser antisistema, 
que li quedi clar, eh? (Remor de veus.) Que li quedi clar. Sí, sí, i ho he defensat 
sempre, sóc de centredreta. Jo no me n’he amagat mai, altres potser sí, i a vostè per 
això li sorprèn, jo segur que no, senyora Pèlach, jo segur que no. 

Miri, sap què passa? Que són uns hipòcrites tots. (Remor de veus.) I els que li donen 
suport també, perquè… 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Si us plau, senyora Veray, si us plau, 
mesuri les seves paraules. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): …en les seves intervencions li diuen que el cost 
que tindrà és inassumible per aquest Ajuntament i, en canvi, la hi voten a favor. 
Nosaltres li diem el cost del que planteja és inassumible per aquest Ajuntament i per 
això, com que no volem ser hipòcrites, la hi votem que no. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, senyor alcalde. Senyora Pèlach, a mi em 
sorprèn que vostè apel·li tant a la llei, apel·li tant a la llei, però vostè el que hauria 
d’haver fet és aprovar la moció que el meu grup municipal va presentar per al 
compliment de les lleis i, en canvi, el seu grup hi va votar en contra. Per tant, ara vostè 
no parli tant de la llei, no parli tant de la llei, perquè bé que quan aquesta llei no li 
agrada se la salta, eh? 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Com que fem la segona ronda… 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Fem-ho curt, eh?, fem-ho curt, perquè 
anàvem molt bé fins ara. 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-PC): Sí, no es preocupi que seré breu. A la 
senyora Veray, per la part que em toca: escolti, començo a estar una mica tipa que 
ens titlli d’hipòcrites o de covards cada cop que no compartim el mateix vot que vostè. 
(Remor de veus.) No, escolti, vagi-s’hi acostumant perquè ideològicament la veritat és 
que el seu partit polític i el nostre estan bastant allunyats; per tant, acostumi-s’hi. Sí, 
exactament no sé si «adéu», però gràcies, en tot cas. 

Reiterem que el que volem és assumir aquest debat i entenc que la majoria dels 
regidors i regidores és el que volen; per tant, el que diu la moció estrictament és 
actualització de la legislació vigent –per tant, aquí tothom d’acord– i assumir un debat 
que hem de tenir i veure si és factible o no. Nosaltres pensem que la municipalització 
immediata econòmicament no és factible, però sí que és un camí que es pot explorar. 
Terrassa des de l’any 99 que desenvolupa aquest model, per tant, tenim temps per 
debatre-ho i per decidir què és allò que volem i que serveixi millor els ciutadans i 
ciutadanes de Girona. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Paneque. 
Senyor Albertí, té la paraula. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, només…, puc ser hipòcrita o no, i tonto 
tampoc, no? Vull dir, per això hem negociat amb la CUP i per això en la primera moció 
que varen presentar claríssimament anava cap a un tema municipal, de 
municipalització de servei, però ara s’obre un ventall de possibilitats que no 
necessàriament. I, per tant, per això nosaltres com que veiem que en aquest moment 
per a les arques municipals difícilment podríem assumir aquest servei, el que sí que 
volem és obrir un debat perquè aquest tema no podem ser… Perdó, sí que voldria dir 
una cosa: hipòcrites és no parlar del tema. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Albertí. Bé, jo 
voldria dir, senyors regidors i regidores, que aquest no és un debat de dretes o 
d’esquerres, em penso que ho hem deixat molt i molt clar; hem deixat molt i molt clar 
que obríem la mà estesa, eh?, per poder parlar, doncs, de tot el que hem comentat 
sobre els serveis funeraris. Ho hem deixat molt clar. 

Vostès volen que es voti aquesta moció perquè llavors, doncs, «hem sigut nosaltres 
els que hem portat aquest tema, els que marquem el Govern i tal». Escoltin, no, ja hi 
ha una taula creada, els hem dit que la reunirem –els hem dit que la reunirem–, si us 
plau, i, per tant, ho farem. I aquest és el compromís que adquireixo jo com a alcalde. 

I, a més a més, el regidor del Govern, el portaveu del Govern, el senyor Ribas, ha dit 
una cosa que per mi és molt important: hem de poder aconseguir a la ciutat de Girona 
un preu correcte per a un enterrament que sigui digne per a qualsevol dels aquí 
presents –per a qualsevol dels aquí presents. Per tant, escoltin, votarem i jo i l’equip 
de govern, nosaltres ens comprometem a treballar aquest tema. D’acord? 

Bé, doncs, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la moció, si us plau? 

Vots en contra? 
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Senyor secretari… 

Sr. secretari: Es denega, per tant, l’aprovació de la moció presentada pel Grup 
Municipal CUP - Crida Girona per a la reformulació dels serveis funeraris, amb els vots 
en contra dels grups municipals Convergència i Unió, Ciutadans i Partit Popular de 
Catalunya, i els vots a favor dels grups municipals d’Esquerra Republicana, CUP - 
Crida Girona i Partit dels Socialistes de Catalunya. 

(Remor de veus.) 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Digui el número, si us plau, senyor 
secretari. 

Sr. secretari: Doncs, 13 vots en contra i 12 vots a favor. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, sí, és així.  

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció queda desestimada per majora absoluta. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Vots a favor: 

Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet. 

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

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

 

10. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona contra el 
trasllat del servei laboratori de l'Hospital Josep Trueta. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

ATÈS que diversos col·lectius de professionals sanitaris han manifestat la seva 
oposició al trasllat del laboratori clínic de l'Hospital Josep Trueta al parc Hospitalari 
Martí i Julià de Salt, i han demanat que s'emprenguin mesures per tal de denunciar 
aquesta operació; 
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ATÈS que la proposta de trasllat del laboratori de l'Hospital Josep Trueta significa tenir 
el laboratori de l'hospital de referència de tota la Regió Sanitària a més de quatre 
quilòmetres de distància; 

ATÈS que la decisió d'aquest  trasllat  només es  pot  entendre  com  a  una  mala 
solució provisional i que respon a la indefinició sobre el projecte del nou Trueta; ATÈS  
que  la  nova  ubicació  complicaria  tant  el  transport de les proves com  la comunicació 
entre les diferents àrees de l'Hospital i el laboratori; 

ATÈS que la decisió s'ha pres sense consens, menyspreant-se altres solucions 
proposades, i que el personal d'ambdós centres afectats s'ha mostrat contrari al 
trasllat, tant per qüestions assistencials com laborals; 

ATÈS  que  ja  s'han  pres  decisions  sobre  els  contractes  eventuals  del  personal que 
perjudiquen innecessàriament al personal i que anuncien, també innecessàriament 
una laboralització del personal estatutari; 

I reconeixent, malgrat tot, que l'actual hospital Josep Trueta pateix unes insuficiències  
manifestes, i que hi ha una  necessitat  urgent  de  millora  de  les seves instal·lacions; 

Per tots aquests motius, a petició dels col·lectius de personal sanitari mobilitzat 
contra  el  trasllat,  el  grup  municipal  de  la  CUP-Crida  per  Girona  proposa  al  Ple 
l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Sol·licitar que s'aturi el trasllat del laboratori fora del recinte de l'Hospital 
Josep Trueta; 

Segon.- Sol·licitar que s'estudiï un emplaçament alternatiu dins el mateix recinte de 
l'Hospital Josep Trueta que s'adeqüi a les necessitats del laboratori; 

Tercer.- Sol·licitar que es realitzin les obres necessàries en aquest mateix recinte que 
garanteixin el servei assistencial en proves analítiques; 

Quart.- Plantejar la necessitat urgent d'un debat ciutadà i professional sobre la 
manera de combinar les opcions de remodelació de les instal·lacions de l'actual 

Hospital Josep Trueta i les possibilitats de fer-ne un de nou, incloent localització i 
projecte; 

Cinquè.- Notificar aquests acords al President de la Generalitat, la Mesa del Parlament 
de Catalunya, el Conseller de Salut, a la Direcció de l'Institut Català de la Salut i a les 
direccions de l'Hospital Josep Trueta i de l'IAS.  

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, passaríem, doncs, al punt 10: 
moció que presenta el Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona contra el trasllat 
del servei laboratori de l’Hospital Josep Trueta. 

Si em permet, senyora Pèlach, primer llegiríem la part dispositiva i llavors li passaria la 
paraula al senyor Salellas. 

Moltes gràcies. 

(El secretari llegeix el punt.) 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies. Senyor Salellas, té la 
paraula. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyor alcalde. 
Primer de tot, doncs, voldria agrair als treballadors de l’Hospital Trueta i treballadores 
que avui ens acompanyen aquí, perquè aquesta és una moció que es porta a debat, la 
porta la CUP - Crida per Girona, però és una moció que té el suport de desenes de 
treballadors de l’hospital, que des de fa setmanes, des de fa mesos ens han fet 
avinent, doncs, que hi havia una problemàtica greu, que és la del trasllat del laboratori 
fora del recinte de l’Hospital Josep Trueta. Que això implica, i no és la primera mesura 
que s’ha pres, doncs, que el servei públic que s’ofereix en la principal instal·lació 
sanitària de la nostra ciutat, que és l’Hospital Josep Trueta, es vegi afectada. 

I, per tant, doncs, nosaltres la moció que avui presentem és una moció senzilla, clara, 
com intentem fer sempre –a alguns això que sigui clara els molesta, però nosaltres 
intentem ser clars en els textos–, i el que venim a demanar, a votar, diguéssim, i a 
demanar el vot dels diferents grups és, d’una banda, doncs, que l’Ajuntament de la 
ciutat es posicioni en contra d’aquest trasllat del laboratori del Trueta, que significa a la 
pràctica una dificultat a l’hora de desenvolupar aquestes pràctiques necessàries dins 
del mateix hospital i que, per tant, poden afectar –com deia abans– el servei.  

A nosaltres ens sembla, doncs, que ja n’hi ha prou de degradar l’Hospital Josep 
Trueta. En els últims anys –i tots els que som aquí segur que ho hem pogut 
comprovar– tenim un hospital que se’ns va desfent a les mans, malauradament se’ns 
va desfent a les mans. I aquesta és la realitat que tenim. I per nosaltres el cas del 
laboratori entra en una dinàmica d’improvisació pròpia dels últims anys que ens hem 
trobat per part de la Generalitat, que no acaba de tenir un projecte, o nosaltres no 
l’hem vist, per a l’hospital. No se sap on va. Va fent moviments d’aquests que mouen 
coses sense una estratègia clara i que acaba perjudicant –com deia abans– el servei. 
I, per tant, nosaltres el que reclamem és, d’una banda, una cosa urgent: que s’aturi o 
que l’Ajuntament es posicioni a favor d’aturar el trasllat del laboratori per mantenir tots 
els serveis necessaris per a la qualitat de l’Hospital Josep Trueta. Això com a mesura 
urgent. 

I l’altra, que també és molt important, doncs, un debat que fa temps que s’hauria 
d’estar fent a nivell de ciutat i amb les parts implicades, que és el debat del nou Trueta.  

Nosaltres en el passat amb el senyor Puigdemont ens va costar setmanes fer una 
reunió perquè ens expliqués una idea o unes quantes idees que ell tenia sobre 
l’Hospital Trueta, en què ens va explicar en un despatx tancat, el seu despatx, el 
despatx de l’alcalde. Li vam dir: «Senyor Puigdemont, vostè el que ha de fer és 
explicar-ho, vostè el que ha de fer és posar aquest tema a debat, vostè el que ha de 
fer és debatre i consensuar amb el territori, amb els treballadors, amb els ciutadans, 
amb els usuaris quin és l’hospital que necessitem i exigir, evidentment, que la 
Generalitat el dugui a terme i el desenvolupi al més aviat possible.»  
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Perquè la realitat al final –i alguns se m’enfadaran, però és així– és que en els últims 
quatre anys mentre la Clínica Girona ha tingut tota la facilitat i hem fet un gran projecte 
urbanístic que se n’ha pogut beneficiar la Clínica Girona, el Trueta continua en la 
mateixa situació que fa quatre anys. És la realitat. I són dos equipaments sanitaris a la 
ciutat: un de concertat privat i l’altre, doncs, de públic, i a nosaltres ens agradaria, com 
a mínim –com a mínim–, els dos haguessin avançat al mateix ritme –com a mínim, els 
dos haguessin avançat al mateix ritme. 

Això no s’ha aprovat i, per tant, nosaltres el que reclamem és un debat obert, un debat, 
diguéssim, urgent, ciutadà, amb els treballadors que ens permeti al més aviat possible 
saber què volem que sigui el Trueta per als propers anys, i garantir així el servei públic 
sanitari a la nostra ciutat. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Salellas. Té la paraula 
la senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Miri, senyor Salellas, 
vostè sap que jo he sigut una gran defensora que s’ha de fer un Trueta nou; de fet, he 
presentat més d’una moció en aquest ajuntament reclamant a la Generalitat de 
Catalunya que faci aquesta inversió que tants anys fa que està pendent. Perquè no 
està pendent d’ara dels últims quatre anys, dels últims vuit i dels últims deu; en època 
de tripartit… Bé, hi ha un cartell que diu que ja hauria d’estar fet des de fa quatre anys. 
Imagini’s, no? Per tant… 

Ara, crec que no hem de barrejar les coses. Només una cosa ràpida: vostè parlava de 
Clínica Girona - Josep Trueta, crec que no és comparable: d’entrada, la Clínica Girona 
qui la construirà seran uns privats; el Josep Trueta el que no tenim és que 
l’Administració de la Generalitat no està responent com hauria de respondre invertint 
en la construcció d’aquest equipament. Crec que són dos temes diferents. Més que re, 
perquè l’Ajuntament no pot fer més del que fa amb relació al Trueta, amb relació a 
l’equipament, a construir-lo, que és del que estem parlant. 

Miri, ara li dic una cosa: vostès tenen la clau, eh?, en els pressupostos que han 
d’aprovar del 2016 que posin ben gros la partida per fer el Trueta. A veure si ho 
aconsegueixen. I si no, no els votin els pressupostos. 

Ho farà, senyor Salellas? Tinc els meus dubtes, eh?, perquè després arriben a 
Barcelona i se’ns despisten –i se’ns despisten–, i el de Girona ho anem oblidant. Com 
l’altre dia tant defensar l’Ebre i no parlar del Ter, més o menys el mateix. 

Per tant, escoltin, qui ha de construir el Trueta és la Generalitat, s’ha de ser molt 
exigent. A més, jo ja anuncio el meu partit, el meu grup parlamentari ja ha presentat 
propostes de resolució demanant allò que estem demanant cada legislatura, que a 
més s’aproven i tiren endavant, però no es compleixen, que és la construcció del nou 
Hospital Josep Trueta. Sincerament li he de dir que ara un debat què volem que sigui 
el Trueta crec que ja no, crec que això ja vam arribar als consensos, i ara el problema 
que teníem era que l’edifici que s’havia programat deien que era obra faraònica, que 
també ho vam compartir, per tant, s’ha de revisar aquell projecte. 
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Però també a final –a final– de l’any passat vam aconseguir que la Generalitat ens 
digués que anirà a la zona nord de la ciutat, que ens ha costat el nostre també, perquè 
havien arribat a plantejar fer l’hospital, el nou Hospital Trueta a Salt. 

Per tant, jo crec que aquest debat està superat en aquest sentit, en el sentit ciutadà de 
què ha de ser el Trueta, no? Jo crec que ha d’anar ubicat a la zona nord –ho hem 
defensat sempre–, i l’edifici s’ha d’adequar a les necessitats que tots sabem que 
tenen. 

I amb relació al que demanen, miri, el projecte del trasllat del laboratori no és una cosa 
nova –no és una cosa nova– i sembla que hi ha un problema laboral en el qual jo no 
entraré ni sortiré, perquè no és de la meva competència ni de la d’aquest Ajuntament, 
que crec que és d’on ve. Però és un projecte que ve de fa anys, és un projecte que, 
entre vostè i jo, la inversió de més de 2 milions d’euros perquè s’adeqüi l’espai on ha 
d’anar al Santa Caterina, al parc hospitalari de Salt ja està feta; per tant, si realment 
volien que això no es fes, l’haurien d’haver presentat ja fa molt de temps, un parell 
d’anys aquesta moció, no ara que la inversió està feta, no ara que estan a punt de fer 
el trasllat. 

És més, en aquest Ajuntament s’han aprovat mocions que parlen de les obres 
necessàries a fer al Trueta, de l’ampliació de les urgències del Trueta. Dèiem, i mentre 
no fan el Trueta nou, si us plau, que la Generalitat inverteixi en allò que ha d’invertir. Si 
volem ampliar les urgències, hem de canviar la ubicació del laboratori i això és una 
cosa que se’ns va explicar i que vam acceptar –i que vam acceptar– amb normalitat, 
perquè volíem ampliar les urgències, perquè s’unificava el laboratori. Per tant, 
sincerament li ho dic, demanar ara que la inversió està feta a Salt demanar ara que 
s’aturi tot i que comencem a debatre altre cop què ha de ser aquest nou Trueta que 
tots volem, home, sincerament, crec que van tard a demanar que s’aturi. Van tard. 
Haurien d’haver demanat que no es fes la inversió quan es va aprovar la inversió.  

I segona, el debat en aquest sentit està més superat. I ara l’important és que d’una 
vegada per totes es comprometin la Generalitat i el Departament de Salut de la 
Generalitat a construir el nou Trueta, que ara com ara tinc els meus dubtes, perquè les 
últimes declaracions que he sabut trobar amb relació a aquest tema abans del nou 
conseller deien que, bé, que cap allà al 2018 o el 2019 potser en podríem tornar a 
parlar. Bé, doncs, el que hem d’anar és a aconseguir que aquest 2018-2019 passi a 
ser 2016, que puguem tancar tot com queda el nou Trueta i, per tant, es puguin posar 
a treballar per fer la inversió, que és el que realment necessitem. 

Per tant, nosaltres no donarem suport a la moció. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Veray. Senyora 
Pujola, té la paraula. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. Des del meu grup creiem que 
aquesta no és una moció que respongui a l’interès dels ciutadans de Girona, sinó que 
és una moció que respon a l’interès d’un col·lectiu en concret. 

(Remor de veus.) 

El meu grup sempre ha defensat una sanitat pública, però sobretot… 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): No, si us plau, dic al públic que es 
mantingui en silenci perquè deixi la intervenció dels diferents regidors. 

Té la paraula, senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, de nou alcalde. Deia que el meu grup 
sempre ha defensat una sanitat pública, però sobretot una sanitat de qualitat. 

Sí que ens trobem que l’activitat que desenvolupa aquest laboratori és una activitat 
que ha anat en un increment progressiu i que, per tant, l’espai i la maquinària han 
quedat obsolets.  

És positiu un canvi d’ubicació d’aquest laboratori, ja que permetrà treballar en unes 
instal·lacions més adequades, en unes instal·lacions més noves, amb una maquinària 
nova, moderna i totalment adequada a totes les necessitats actuals. No només això, 
sinó que el fet de traslladar el laboratori de l’Hospital Josep Trueta permetrà també 
l’ampliació d’un servei tan important i necessari com és el servei d’urgències d’un 
hospital públic i de gran renom a la nostra província. 

Recordem que l’ampliació d’aquest servei d’urgències és una petició reivindicada des 
de fa ja molt de temps i que, per tant, l’única manera possible de poder dur a terme 
aquesta ampliació és amb el trasllat d’aquest laboratori. 

Des de Ciutadans som partidaris de tenir o d’intentar tenir sempre un millor servei 
sanitari, i quina millor manera que poder disposar d’un nou laboratori molt millor del 
que tenim actualment a l’Hospital Josep Trueta i d’un servei d’urgències ampliat?  

Per tant, el nostre vot a la seva moció serà un vot negatiu, un vot negatiu perquè 
creiem que amb la seva proposta no estem avançant cap a una sanitat pública i de 
qualitat, sinó els interessos d’alguns, que tenen tot el nostre respecte, però que no són 
la majoria, ni podem supeditar el benestar general i la qualitat al laboratori per uns 
interessos que si bé són legítims no poden estar per sobre de l’interès general. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pujola. Pel 
Partit Socialista, el senyor Joaquim Rodríguez… (Veus de fons.) Perdoni, això s’havia 
d’haver demanat amb temps i forma, per tant, vostès no tenen… (veus de fons), si us 
plau, si us plau, vostès no tenen la paraula, ara deixin parlar els regidors. Ara no tenen 
la paraula. 

Senyor Quim Rodríguez, parli, si us plau. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-PC): Bé, el PSC una mica voldria dir el següent: 
que l’Hospital Universitari de Girona Josep Trueta per nosaltres sí que és…, bé, també 
s’ha dit, és l’hospital de referència de les comarques gironines. Parlant de jerarquia 
dels hospitals, és un nivell 2, del qual depenen els hospitals comarcals, que tenen el 
nivell 3. 

L’hospital, que a l’abril farà seixanta anys, ja va patir una reestructuració als anys 
vuitanta i, de fet, s’hi va incorporar la docència i la recerca. I –com s’ha dit–, esperem 
un nou Trueta que millori les condicions per poder tenir una cobertura sanitària el cent 
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per cent pública i millorant el nombre de llits i quiròfans dels dos hospitals que tenim 
ara, el d’aquí i el de Salt. 

Compta amb molts serveis especialitats mèdiques: cinquanta-sis equipaments d’alta 
tecnologia, onze quiròfans, cinquanta punts d’atenció d’urgències, per posar alguns 
exemples. O dit d’una altra manera, en un dia pot haver-hi unes setanta-cinc altes, una 
cinquantena d’intervencions quirúrgiques majors, unes cent vuitanta urgències i es fan 
gairebé nou-centes consultes; uns 1.400 professionals que han sigut capaços amb la 
seva professionalitat i compromís aguantar les retallades que el sistema sanitari ha 
patit aquests últims anys. 

Pel que fa al laboratori –i també agraeixo que hagi vingut una delegació aquí–, el 
laboratori d’anàlisi clíniques de l’hospital –n’hi ha també a Campdevànol i a Salt– 
facilita informació i serveis de medicina de laboratori d’alta qualitat, útils per a la 
prevenció, diagnòstic, pronòstic, seguiment i tractament de les malalties, a més de 
recerca. Hi treballen titulats superiors experts en anàlisis clíniques: bioquímica, 
genètica, hematologia, immunologia, qualitat, microbiologia i serologia; diplomats 
d’infermeria, tècnics de laboratori i auxiliars administratius. 

És de vital importància, per tant, invertir en aquests professionals, tant en una major 
participació d’aquests en les decisions del sector –que em sembla que no hi han sigut– 
com en el recolzament a les seves propostes de millora en la qualitat i la seguretat 
dels pacients, amb l’objectiu de garantir una atenció sanitària adequada. 

Per tant, creiem –com es demana en la moció– que els serveis del laboratori clínic 
principal han d’estar integrats dins l’estructura hospitalària de referència que és el 
Trueta, sense perdre un servei que ha de ser fet a mida a les necessitats assistencials 
i sense perdre el contacte directe amb els clínics i els professionals del laboratori. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Té la 
paraula el senyor Ricard Calvo, per part del Grup d’Esquerra Republicana. 

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. Certament, el 
debat que es porta avui en aquesta moció corre el risc de confondre qüestions que 
tenen relació amb persones que estan treballant en un servei amb el mateix servei que 
reben els usuaris que van en un moment determinat a fer ús del servei que avui s’està 
tractant. 

La gestió sanitària és extremament complexa; des del meu punt de vista és de les més 
complexes que existeixen, ja que els temes que tracten i que aborden que afecten la 
salut són de principal importància. Ara bé, nosaltres, des del nostre grup, considerem 
que fer política és quelcom més i que el que es pretén és intentar donar una visió molt 
més global de les necessitats que té en un moment determinat la ciutadania. I en 
aquest sentit, el que pensem que no hem de fer és gestió de serveis sanitaris, hem de 
dir el que nosaltres creiem que és millor per a la ciutadania. 

En aquest cas, el que pensem que és millor per a la ciutadania és tenir un servei 
d’anàlisis, en aquest cas, el millor possible. I el dubte està: per tenir aquest servei el 
millor possible el lloc sine qua non és l’Hospital Trueta? Doncs, pensem que no, que 
aquest servei es pot donar en un altre lloc. 
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El que sí que pensem que en aquests moments és totalment imprescindible per a la 
ciutadania és tenir un servei d’urgències de qualitat, un servei d’urgències que 
respongui a aquesta demanda de tota la regió sanitària de Girona, i que el tema de les 
anàlisis clíniques és un tema que ha de tenir el seu espai i un espai que sigui el 
màxim…, o el millor possible. 

Entenem que les persones que hi treballen estiguin preocupades, entenem que les 
persones que hi treballen manifestin les seves inquietuds amb relació a què passarà 
amb ells. Però la moció tracta exactament d’una altra qüestió, i és de la ubicació 
d’aquest laboratori. 

Per tant, nosaltres el que pensem és que –i també ho han esmentat els altres grups 
polítics– la ubicació…, o que les accions que s’han de fer per millorar el servei 
d’urgències passen –i així ho avalen tots els informes– perquè s’ocupi un espai molt 
determinat de l’edifici del Trueta. 

Certament, el debat –i ho comparteixo amb els altres grups– és un debat molt més 
ampli: nosaltres apostem per un Trueta, diguéssim…, per la construcció d’un nou 
hospital, evidentment. Segurament això és molt improbable que es faci a curt termini. 
Però sí que el que pensem és que hem de mirar per un model de gestió de la salut que 
permeti que les decisions que es vagin prenent es vagin adaptant i adequant a les 
necessitats que en cada moment té la ciutadania. I en aquest cas hi ha una doble 
necessitat: una primera necessitat és millorar el servei d’urgències del Trueta, donar-li 
un cos i unes dimensions més adients al que necessita la ciutat, i per altra banda, 
també, doncs –reconeixent aquesta feina que es fa des del laboratori–, donar-li un 
espai al màxim d’idoni possible per seguir desenvolupant la seva tasca. 

Nosaltres pensem que…, estem d’acord que el debat de la construcció del nou Trueta 
ha de ser-hi. En la moció es parla de remodelar el Trueta; nosaltres pensem que 
edificis com el que acull aquest servei difícilment són remodelables en la seva totalitat, 
per un tema de costos i d’eficiència. I pensem que s’hauria de reprendre, perquè s’ha 
de reprendre aquest debat polític, social i professional sobre la ubicació d’aquest nou 
Trueta. Abans s’esmentava que semblava ja estava decidit que anava al nord; 
nosaltres almenys no teníem constància que fos així, que ja estigués exactament 
concretada la ubicació. Potser com que vostè va a Madrid de tant en tant té informació 
que nosaltres no tenim. 

I el que nosaltres demanaríem és que es reobrís aquest debat i que finalment tots 
plegats tinguéssim clar quina seria la millor opció a poder desenvolupar per tenir el 
més ràpid possible aquest nou hospital. 

Gràcies, senyor alcalde. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Calvo. Té la 
paraula, per part del Grup de Convergència, la senyora Eva Palau. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU)) Gràcies, senyor alcalde. També vull agrair la presència de 
treballadors del Trueta i excompanys meus també. 

Miri, senyor Salellas, és la nostra feina escoltar els ciutadans, la seva, la nostra, la de 
tots els que estem aquí, d’acord? És la nostra feina lluitar i defensar les seves 
necessitats. Però aquí a l’Ajuntament, al nostre Govern no li pertoca posicionar-se per 
temes laborals d’empreses alienes al nostre ajuntament: empreses públiques, 
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empreses privades, grans o petites. No ens pertoca. Podem ser receptius, però no ens 
pertoca posicionar-nos per aquests temes, jo crec, eh? 

Evidentment, ho hem dit, si no ho recordo malament, tots els grups o quasi tots els 
grups: van tard –van tard–, amb aquesta moció van tard, eh? Perquè aquesta moció 
resulta que el projecte s’aprova el 2014, s’inicien les obres el 2 de juliol de 2015, estan 
acabades. El dia 2 de febrer es dóna concurs per a l’abastament de tot l’equipament, 
mobiliari i tots els equipaments. I en principi està previst el trasllat el dia 23 de maig. 
Què volen aturar? Què volen aturar? Un laboratori que ja està fet, l’aturem? Una 
inversió de 2 milions d’euros, l’aturem? (Veus de fons.) 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Escolti, si us plau, si us plau, li he 
demanat silenci. Ara demanaré al senyor secretari si és possible que puguin intervenir, 
però mentrestant mantingui’s en silenci que està parlant una regidora, si us plau. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): D’acord. Puc continuar, senyor alcalde? (L’alcalde 
assenteix.) Gràcies. 

A part que…, hi estic d’acord, però anem tard –anem tard–, si volen ( . . .) anem tard, 
no podríem fer-hi res tampoc, perquè no és una empresa que depèn de l’Ajuntament, 
però anem tard. D’acord? 

Ja li anuncio que hi votarem en contra, eh?, suposo que no és cap sorpresa, però sí 
que li ho vull argumentar: no diguem que deixem el Trueta sense laboratori, si us plau, 
no ho diguem, perquè això fa mal als usuaris, eh? L’únic que es fa o el que es fa és el 
trasllat d’un laboratori que el mateix Servei de Salut Laboral va fer un informe dient que 
no es podia continuar treballant, a ells, els treballadors no podien continuar treballant 
en aquelles condicions perquè ha quedat obsolet com a espai, i com a tecnologia 
possiblement també, però com a espai ha quedat obsolet. Jo no sé si vostès coneixen 
les entranyes o els interiors del Trueta, jo les conec i a més hi he estat fa poc temps 
com a regidora: no dóna més de si el Trueta, el Trueta no dóna més de si, ja no s’hi 
poden fer gaires més invents arquitectònics per allà. 

Llavors, el que s’ha fet és dir: necessitem un laboratori potent, ampli, en què es pugui 
treballar en condicions, que puguem dotar de bones tecnologies, que es pugui 
començat a treballar com Déu mana el tema de genètica, bàsic en la medicina actual i 
bàsic en la medicina del futur. On tenim aquest espai? S’ha trobat aquest espai al parc 
tecnològic… –perdó–, al parc sanitari de Salt.  

Hi ha un conveni de fa temps, no d’ara, de fa temps, de col·laboració de l’IAS, de 
col·laboració –perdó– de l’IAS, de col·laboració del Trueta i de col·laboració de 
l’Hospital de Campdevànol. Diuen: «És que es trasllada quatre quilòmetres.» Escoltin, 
Campdevànol està a cent quilòmetres i està treballant amb aquesta laboratori, i està 
treballant bé. 

L’únic que fa és s’ubica aquesta laboratori, aquest espai en un altre lloc per poder 
donar unes condicions laborals correctes a tots els seus treballadors. Els treballadors –
i ells ho saben perquè va haver-hi una reunió dijous passat– no perden la condició 
d’estatutaris. Si us plau, no ho diguem perquè no la perden. Hi va haver una reunió 
dijous passat amb el gerent i així se’ls va informar. 

El Trueta no es queda sense laboratori; el Trueta es queda amb un laboratori en què hi 
haurà un nombre de treballadors que està per determinar, entre divuit-vint persones –
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no ho sé, ja ho decidirà l’empresa que ho ha de decidir– per donar resposta a aquelles 
analítiques urgents que es generin des d’urgències o des del mateix hospital. O sigui, 
no fem demagògia i no diguem que el Trueta es queda sense laboratori, si us plau. 
D’acord? 

A mi m’agradaria, i sempre he sigut defensora del Trueta perquè em vaig formar com a 
professional allà, i estaré encantada el dia que vegi el nou Trueta, però tinc seny, tinc 
seny i sé que el nou Trueta no es farà ni d’aquí a dos anys ni d’aquí a tres anys. Per 
què? Perquè ni les condicions econòmiques ni les condicions polítiques ens són 
favorables. I el Trueta tant de bo diguem que es pot fer dintre un termini mitjà, tant de 
bo. 

I mentrestant, què hem de fer, que es vagi ensorrant el Trueta? Que tinguem un servei 
d’urgències –que m’hi sento implicada– que ha quedat obsolet? Obsolet, no hi cap 
ningú allà. No sé si vostès n’han sigut usuaris, de vegades el panorama que trobem 
allà al servei d’urgències és –perdonin– quasi tercermundista. No ho podem acceptar. 

Llavors, si aquest trasllat del laboratori a quatre quilòmetres ens permet l’ampliació 
d’un servei d’urgències, dignificar-lo –mentre, evidentment, això no aparca el nou 
projecte, el nou Trueta–, benvingut sia –benvingut sia. 

I, ho sento, però haig de fer referència al que vostè em busca, senyor Salellas: jo quan 
estic aquí, quan estic aquí a l’Ajuntament, eh?, sóc regidora de Sanitat, no sóc 
treballadora de la Clínica Girona. I li demano que aquest tema no me’l torni a treure. 
L’empresa Clínica Girona farà el que vulgui amb els seus diners i amb els seus 
projectes, d’acord?, no tenim res a veure –res a veure. Hi haurà temes d’urbanisme a 
la regidoria d’Urbanisme, però jo aquí sóc regidora de Salut i no sóc treballadora de la 
Clínica Girona. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Palau. Un segon, 
senyor Salellas, perquè és que li voldria donar la paraula al secretari perquè ja que hi 
ha hagut el ciutadà que ha demanat, doncs, poder parlar, voldria demanar el ROM què 
diu en aquest tema.  

Sr. Secretari: No, la participació a títol individual del ciutadà no es preveu en el ROM i 
únicament a les associacions. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, moltes gràcies. Ja ho han sentit, 
per tant, vostès no poden participar. 

Senyor Salellas, ara sí té la paraula. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, abans de començar dir que si el 
Govern hagués fet els deures i hagués fet el que es demanava a la moció aprovada al 
Ple de juliol d’aquest ajuntament del 2015, on es deia que les persones afectades…, 
s’havia de modificar el ROM perquè persones afectades poguessin intervenir en el Ple 
–i això està aprovat i es deia que es faria abans que s’acabés el 2015, cosa que 
l’equip de govern encara no ha creat ni l’espai de debat per fer aquesta modificació del 
ROM–, avui segurament els companys podrien intervenir en aquest punt. Com que el 
Govern no ha fet els deures, el senyor secretari molt bé, diguéssim, ha llegit el que diu 
l’actual ROM, que és que no poden intervenir. 
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Dit això, senyora Eva Palau, jo no la busco a vostè, s’ha sentit vostè interpel·lada; de 
fet, jo parlava dels últims quatre anys de govern, on vostè no hi era –si s’ha fixat en la 
meva intervenció–, on vostè no hi era. (Veus de fons.) Senyor Ribas, estic parlant jo 
ara. 

Per tant, jo deia que tot allò que ha fet proactivament aquest equip de govern perquè la 
Clínica Girona pogués construir-se a la carretera de Barcelona ens agradaria veure 
resultats proactius de l’equip de govern per trobar solucions també en el Trueta. 

Vostè també, senyora Palau, ha dit: «No ens podem posar en el que fan terceres 
empreses.» Bé, doncs, ha defensat totalment què fa aquesta tercera empresa; per no 
posar-s’hi, ha defensat fil per randa l’argumentari que, diguéssim, ha defensat aquesta 
tercera empresa que vostè deia que no ens podíem posar en el que feia. Vostè ha fet 
un per un els seus arguments. Per tant, o ens hi podem posar o no ens hi podem 
posar, però, diguéssim, no s’hi val dir que no s’hi pot posar i llavors posar-s’hi. 

Anem tard, diuen, ho han dits dos grups aquí. Bé, si anem tard segurament és perquè 
aquest és un debat opac, un debat que no s’ha tingut, un debat que aquells que 
governaven no han volgut que es tingués. I, per tant, ens trobem també…, és cert que 
la situació a vegades quan comença el projecte no se saben totes les conseqüències 
que tindrà, perquè moltes vegades –i això els treballadors de l’Hospital Trueta ho han 
denunciat de forma reiterada– no se’ls fa arribar la informació de què acabarà 
significant aquest projecte. I això passa. 

Per tant, no ens poden dir: «No, és que vostès per què no ho feien fa dos anys?» 
Home, perquè potser fa dos anys no hi havia la informació que es té avui en dia, i per 
això avui en dia, doncs, els treballadors reaccionen, i no només els treballadors, sinó 
també usuaris, no només gent afectada directament, sinó gent que treballa al Trueta, i 
fan la reclamació que avui es porta a aquest Ple. 

Tothom és conscient que les urgències s’han de millorar al Trueta –tothom n’és 
conscient. Estic convençut que els treballadors que estan aquí són els primers que ho 
tenen claríssim, però el que diu la moció és que es busqui un espai alternatiu on 
poder-se desenvolupar el que es fa dins el laboratori. Per tant, creiem que això és el 
final que estem demanant. 

I aquí es diu, senyor Calvo, que no és que no es plantegi de cap de les maneres fer un 
hospital nou; hi ha un punt en què es diu «plantejar la necessitat urgent d’un debat 
ciutadà i professional sobre la manera de combinar les opcions de remodelació de les 
instal·lacions de l’actual Hospital Josep Trueta i les possibilitats de fer-ne un de nou, 
incloent localització i projecte». Per tant, estem parlant que com sabem que l’any que 
ve o d’aquí a dos anys no hi haurà Trueta, s’han de fer les actuacions. 

I l’Ajuntament de Girona hauria de liderar públicament la batalla perquè es fessin 
aquestes inversions. El Grup Parlamentari de la CUP ho farà, senyora Veray, no 
pateixi, ho farem al Parlament, però aquí qui hauria de sortir gairebé cada setmana és 
el senyor alcalde exigint. 

Al senyor Puigdemont no li vaig sentir gairebé en quatre anys exigències. Ell callava, 
callava i li vam haver d’anar a reclamar en el seu despatx que ens ensenyés quina 
idea tenia, perquè, si no, no ho feia.  
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I jo ara li demanaria al senyor Ballesta que canviï i que comenci a reclamar a l’actual 
Govern de la Generalitat que actuï. I sobretot fem el debat, si us plau, perquè la 
senyora Veray deia que ja ho teníem tot clar, que tothom ja sabia com havia de ser tot 
i que no feia falta debatre res més; bé, jo li diria que crec que sí, que el debat que es 
va tenir fa deu anys, doncs, segurament no és l’actual i menys quan està passant el 
que veiem, que és aquests trasllats de laboratori que estan afectant el personal, que 
afectaran també el servei. I que nosaltres crèiem avui que ho havíem de portar aquí, 
perquè, a més, el col·lectiu de treballadors, una bona part d’ells, de l’Hospital Josep 
Trueta així ho van reclamar. 

Per tot això, els demanaria, doncs, que hi votessin a favor. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Salellas. Molt 
ràpid, senyora Veray, eh?, perquè després si no…, tenim encara bastants punts. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): És rapidíssim. Una cosa perquè no voldria que 
dallò… Miri, senyor Calvo, una cosa: l’última informació que tenim és del 26 de març 
del 2014 en què el senyor Boi Ruiz, conseller de Salut, contesta al diputat Puigdemont 
en seu parlamentària a una pregunta oral en el Ple i li diu: «gran hospital amb un bon 
edifici a la zona nord de la ciutat de Girona». És el que li contesta, a partir d’aquí és la 
informació, no és que la tingui jo. I em preocupa que vostè no la tingui tenint en 
compte que són Junts pel Sí en aquests moments. Per tant, l’hauria de tenir. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  I només una cosa, senyor Salellas… 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora Veray, que hem tingut… 
Continuï, va. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, sempre hem fet rèpliques, senyor alcalde, 
tampoc ens tregui això ja. 

Una cosa, senyor Salellas, molt ràpida: miri, la doctora Glòria Padura, directora del 
Trueta, el 19 de març del 2014, a l’entrevista que feia als diferents mitjans gironins 
parlava ja del projecte de trasllat del laboratori. Això és gairebé fa dos anys. Per tant, 
escolti, no digui que no es coneixia aquest projecte perquè era més que conegut per la 
directora, pels treballadors, pels professionals i per tots els implicats al Josep Trueta. 
Per tant, hi insisteixo, van tard. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Veray.  

Bé, doncs, procediríem a la votació de l’esmentada moció. 

Vots a favor de la moció? 

Vots en contra? 

Senyor secretari… 

Sr. secretari: Es denega, per tant, l’aprovació de la moció del Grup Municipal CUP - 
Crida per Girona contra el trasllat del servei laboratori de l’Hospital Josep Trueta, amb 
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els vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, Esquerra Republicana, 
Ciutadans i Partit Popular, i els vots a favor dels grups municipals CUP - Crida Girona i 
Partit dels Socialistes de Catalunya, sent el vot total en contra 17 i el vot a favor 8 
regidors. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció queda desestimada per majoria absoluta. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

A favor:  

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

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

 

11. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d'ERC-MES  per  a  la  creació  d'una 
Taula i d'un Pla de la Salut Mental a la ciutat de Girona, amb una esmena inclosa 
d’acord amb allò que estableix l’art. 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

Les dimensions de l'afectació de la crisi econòmica a la ciutadania són moltes, però 
malauradament n'hi ha unes de més visibles que d'altres. L'augment de la 
desigualtat, la desocupació o l'empobriment  econòmic  generalitzat  apareixen  -i amb 
raó- a la premsa de forma freqüent, però d'altres fenòmens com el que aquí ens  
ocupem, la salut mental, estan força més invisibilitzats a nivell  social  i mediàtic. 

En aquest sentit, les xifres ens diuen que les persones que porten dos anys a l'atur  
tenen  tres  vegades  més  de  risc  de  tenir  problemes  de  salut  mental  que altres 
persones que no estan en aquesta situació. A més, en termes generals, el 12%  de  
les  persones  es  troben  en  risc  de  patir  un  trastorn  específic  de  salut mental al 
llarg de la vida. 
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Tanmateix,  aquest  és  un  tema  força  desconegut  que,  a  més  -i  segurament  a 
causa  d'aquest  desconeixement-  genera  estigmes  i  prejudicis  que  no  ajuden  a 
normalitzar el  problema  i  a  abordar-lo  amb  garanties.  Així  doncs,  el  29%  dels 
catalans encara es pensen que la manca d'autodisciplina és una de les principals  
causes dels problemes de salut mental, i el 21% no deixaria que persones que han  
estat  ingressades per aquesta  patologia  tinguessin  cura d'altres. 

Per totes aquestes raons creiem que l'Ajuntament de Girona ha de disposar d'eines  
per abordar la problemàtica de salut mental, i a tal efecte proposem a aprovació 
d'aquest Plenari: 

1. Creació d'una Taula de la Salut mental per donar a conèixer la situació de les 
persones afectades per un trastorn mental i les seves famílies, representar i defensar  
els seus drets i col·laborar en la millora i/o la creació  dels  recursos sanitaris i socials 
necessaris. 

2. Garantir que en el proper Pla de Salut de la ciutat de Girona existeixi un apartat  
específic que faci referència a la salut mental, on quedin definides les línies 
estratègiques d'actuació i prevenció envers aquestes patologies. 

 

Passaríem al punt següent, punt 11: moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana - MES per a la creació d’una taula i d’un pla de salut mental a la ciutat de 
Girona. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyor secretari, procedeixi a llegir la 
part dispositiva. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor secretari. Té la paraula 
la senyora Maria Mercè Roca. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich  (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, 
aquesta moció que presentem parla del benestar de les persones. Per nosaltres el 
benestar de les persones se sosté amb el treball, amb l’habitatge, amb la xarxa de 
relacions que les persones tenim i que ens sostenen i amb la salut. I a dintre de la 
salut, una part importantíssima és la salut mental. 

La línia que separa la salut mental de la malaltia mental és una línia molt prima, i un es 
pot trobar a l’altra banda sense quasi adonar-se’n. I en èpoques com la d’ara, en què 
som tan vulnerables, en èpoques de crisi econòmica, doncs, tenim molt més risc que 
abans de caure en una malaltia mental de qualsevol mena. 

Nosaltres amb aquesta moció el que volem és fer visible les persones que pateixen 
una malaltia mental, és a dir, entendre’ls i acostar-nos-hi. Perquè només si ens hi 
acostem els podem entendre, i només si els entenem la societat en pes els podrà fer 
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visibles. També vol dir que les persones que els cuiden seran més visibles, les seves 
famílies i els mateixos malalts.  

Hem de pensar que totes aquestes persones necessiten un plus d’atenció, un plus 
d’estar al seu costat. És per això que presentem aquesta moció, per fer-los visibles, 
per entendre’ls. 

El primer punt proposa la creació d’una taula de salut mental per crear els recursos 
necessaris per fer front a aquestes malalties. I el segon punt és crear, fruit d’aquesta 
taula, un pla de salut mental que promogui la salut mental i que detecti les possibles 
malalties en aquests àmbits. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Maria Mercè 
Roca. Té la paraula la senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Jo aniré molt ràpid 
perquè subscric totalment la moció que han presentat i les paraules que ha dit la 
senyora Roca. 

I al final ella deia «és per fer-los visibles», no?, és una frase que li he sentit ja en 
moltes ocasions, en diferents, doncs, llocs en què ens hem trobat i que hem parlat de 
temes de discapacitat, de salut mental. I jo la comparteixo i hi estic totalment d’acord. 

Jo només li vaig fer una petita apreciació l’altre dia a la senyora Roca que avui també 
vull posar de manifest i que m’agradaria que acceptessin, i és que com que cada 
administració té les seves competències i té els seus rols, sí que crec que seria bo 
aclarir en aquesta moció, en el punt 1, que, com no?, doncs, nosaltres hem de treballar 
per crear la taula de salut mental, donar a conèixer la situació de les persones 
afectades per un trastorn mental i les seves famílies i representar i defensar els seus 
drets i col·laborar, com no?, a la millora i la creació dels recursos, però sobretot ser 
exigents amb la Generalitat de Catalunya, que és qui els ha de fer. Perquè no només 
en farem prou de col·laborar, sinó que hem de ser exigents amb aquells qui realment 
tenen la competència i la responsabilitat de fer-los. 

Jo li vaig fer aquesta apreciació, que espero, doncs, que pugui ser acceptada. 

Gràcies. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich  (ERC-MES): Sí, totalment acceptada. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora Pujola, té la paraula. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. El meu grup votarà a favor de la 
seva moció. Nosaltres creiem que aquest és un col·lectiu que s’ha de tenir molt en 
compte, ja que cada vegada ens trobem amb un nombre més elevat de persones que 
per desgràcia pateixen una malaltia mental, i aquestes, per desgràcia, són malalties 
que no només afecten les mateixes persones, sinó que també afecten totes aquelles 
persones que envolten la persona afectada. 
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Sí que és cert que la salut mental engloba moltíssimes malalties de caire molt diferent 
entre elles, i també estem d’acord que és un tema del qual es parla molt poc. I, per 
tant, tal com vostès han exposat en el redactat de la seva moció, és un tema força 
desconegut. És per aquest motiu, si la moció els surt aprovada –i crec que així serà–, 
el meu grup municipal proposa que en aquesta taula que vostès volen constituir es 
treballin, doncs, unes jornades didàctiques, unes jornades d’aprenentatge promogudes 
des de l’Ajuntament per tal, doncs, de donar a conèixer tota la feina que en aquesta 
taula es durà a terme i de la importància de la salut mental. I la nostra proposta, si 
vostès l’accepten, és que aquesta jornada se celebri el dia 10 d’octubre, que és el Dia 
mundial de la salut mental. 

Gràcies. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich /ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Ens sembla una molt 
bona idea i l’acceptem. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pujola. Senyor 
Rodríguez, té la paraula. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies, alcalde. Nosaltres no volem 
passar-hi de puntetes, volem dir alguna cosa més: la salut mental ha estat la gran 
oblidada de l’Administració de Catalunya i no sembla que sigui una prioritat en el pla 
de xoc de l’actual govern. 

Com saben, no hi ha salut sense salut mental. L’OMS ha elaborat un pla d’acció 
integral del 2013 al 2020 enfocat des del punt de vista de la totalitat del cicle de la vida, 
pensant en l’equitat mitjançant la cobertura de la sanitat universal i tenint en compte la 
prevenció. 

Els determinants de la salut mental i dels trastorns mentals no només són 
característiques individuals com la capacitat per gestionar els nostres pensaments, 
emocions, comportaments i interaccions amb els altres –com s’ha dit–, sinó també 
factors socials, culturals, econòmics, polítics i ambientals. I aquí entraria –com es diu 
en la moció– la protecció social, el nivell de vida, les condicions laborals o els suports 
socials. 

Per això, calen polítiques, lleis, plans, estratègies i programes, d’una banda, per a 
l’atenció als trastorns mentals que tenen una alta càrrega de morbiditat: la depressió, 
el trastorn afectiu bipolar, l’esquizofrènia, els trastorns d’angoixa, la demència, trastorn 
per l’abús de substàncies, la detecció precoç dels trastorns de l’espectre autista, 
etcètera. Però també hi ha d’haver aquests plans que reclamaven per reduir l’ús nociu 
de l’alcohol, la salut dels treballadors i prevenció i control de certes malalties, la 
cronificació dels sense sostre, trastorns conductuals, etcètera. 

A més, l’exposició de les adversitats en edats primerenques és un factor de risc. 
Algunes persones o grups socials poden córrer un risc significativament més gran de 
patir problemes de salut mental. En aquests hi trobem, tot i que no sempre, membres 
de les famílies que viuen en la pobresa, les persones amb problemes de salut crònics, 
els nens exposats al maltractament o a l’abandó, els adolescents exposats per primera 
vegada a l’abús de substàncies, els grups minoritaris, les persones grans, les 
persones sotmeses a discriminacions o a la violència de gènere. 
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Cal superar el contrasentit de menys finançament malgrat la necessitat de més serveis 
socials i de salut mental, a causa de l’augment dels índexs de trastorns mentals i 
suïcidi, així com l’aparició dels nous grups vulnerables, com els joves desocupats. 

Per tant, estem d’acord en aquest pla de salut mental, però també ens agradaria saber 
de quina permanent dependria aquesta taula, de quina… (veus de fons) 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Escolti, senyor Rodríguez, ara li 
contestarem quan es faci la rèplica. Doncs, en tot cas, dependrà de salut, evidentment, 
eh? Senyor Rodríguez, vejam… 

Molt bé. Per part del Grup Municipal de la CUP, senyora Pèlach, té la paraula. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, només aclarir, per si un cas, 
doncs, s’ha pogut entendre en aquest sentit que la brevetat de la intervenció crec que 
no té a veure amb el menysteniment de la moció, sinó, en qualsevol cas, amb la 
necessitat d’aportar més o menys arguments o reforçar-los o compartir-los o aportar-
ne de nous. 

Bé, dit això, compartim plenament, diguéssim, el text de la moció; compartim el fet que 
l’afectació és de gran abast: és veritat, doncs, que moltes de les persones que som 
aquí podem veure’ns en algun moment o altre afectats per una malaltia mental, perquè 
és una cosa que es pot veure afectat també en un període vital determinat. 

També compartim, i ens agrada especialment, la relació que porta la moció que fa de 
la salut mental amb el context socioeconòmic. És evident que existeix aquesta relació i 
no es pot obviar. I és especialment important que ho tinguem en compte a l’hora 
d’elaborar, doncs, aquest pla de salut mental i en aquesta taula que proposen. 

També és certa la importància dels estigmes i els prejudicis que tenen a veure…, bé, 
sí que es relaciona amb tot el que té a veure amb la salut mental. I, precisament, amb 
relació a tot això volia, doncs, aportar un altre argument o una altra visió, que és el 
tema de la perspectiva de gènere: és cert, i així ho demostren els estudis, que les 
dones tenen més risc de patir algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. I, 
per tant, crec que és molt important que tant a la taula de salut mental com en aquest 
pla es tingui en compte aquesta perspectiva de gènere.  

Però, a més a més, és cert que l’estigma i el prejudicis que recauen sobre les dones 
que pateixen salut mental, doncs, sempre són molt més greus, molt més importants i 
que són especialment importants, sí, en el cas de les dones. 

A més a més, la resposta assistencial que es dóna, l’atenció mèdica sovint no està 
prou adaptada a les característiques de gènere. 

I, a més a més, hi ha un altre tema que és especialment important que és en aquest 
cas el paper de les dones com a cuidadores, que en el cas de malaltia mental o de la 
salut mental és especialment important, precisament, pel paper que tenen generalment 
les dones com a cuidadores. I crec que és una cosa, doncs, que també hem de tenir 
molt en compte en aquest pla de salut mental. 

Per tant, completament d’acord amb la moció i hi votarem a favor. Però sí que 
demanar, doncs, que entre tots en aquest pla tinguem en compte aquesta perspectiva 
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de gènere, aquesta perspectiva de les dones en aquests diferents punts que he 
apuntat. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pèlach. Té la paraula 
la senyora Eva Palau. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Bé, agraeixo aquest to relaxat 
d’aquesta moció després d’haver cremat adrenalina en les dues anteriors. 

A veure, estem totalment d’acord amb el que s’ha proposat en aquesta moció. Jo crec 
que no és agosarat dir que des de l’anterior legislatura des del Govern hi ha una 
sensibilitat especial vers les persones amb malalties de salut mental i les seves 
famílies, les associacions que tan dignament treballen i lluiten per les seves 
necessitats. Aquesta línia em comprometo i crec que he donat mostres de continuar-la 
mantenint mentre sigui jo regidora de Salut. 

A les darreres reunions que hi va haver…, els actes –perdó– que va haver-hi amb el 
clúster em penso que van ser enriquidores per a tots nosaltres, positives; ens van 
donar moltes línies a treballar. 

Fa pocs dies s’ha continuat signant un conveni de col·laboració amb l’Associació de 
Familiars de Malalts Mentals per tal que puguin utilitzar els centres cívics d’aquesta 
ciutat per fer les seves activitats. 

No sé si avui s’han adonat –casualitats, que no estava programat– que hi ha uns 
autobusos, concretament la línia 1 i la línia 2 que porten uns vinils que fan referència a 
una nova campanya d’una entitat que es diu Obertament, amb la qual hem signat un 
conveni de col·laboració per a la campanya de sensibilització que té aquest any i que 
concretament es diu «Cap conversa pendent». Ja els anuncio que a finals del mes de 
febrer –hi seran tots vostès convidats– hi haurà un acte d’aquesta campanya aquí a la 
ciutat de Girona. 

Escoltin, estem en la línia, estem en la línia de treballar, estem parlant de salut mental; 
segur que hi haurà altres línies que estarem d’acord a treballar. 

Som conscients que s’han activat una sèrie de cursos, però que el disseny de la nostra 
societat, els paradigmes de les noves tendències ens demanen altres recursos i altres 
plantejaments, com pot ser l’increment de malalties mentals en la franja de gent jove, 
possiblement per la crisi, però possiblement també pel consum de certes substàncies, 
que ens hem de posar sobre la taula, que hi hem de treballar. I, per tant, benvinguda 
sigui aquesta taula de salut mental, perquè no deixarà de ser un mecanisme més per 
sensibilitzar-nos davant de les necessitats d’aquest col·lectiu i poder donar resposta a 
ells. 

Evidentment, també estic d’acord amb el pla de salut mental de la ciutat de Girona, 
però els volia fer una petita sol·licitud, eh?: com vaig anunciar ja a la comissió 
informativa del darrer dilluns, si no vaig errada, els vaig informar que els tècnics de la 
regidoria estem elaborant el pla de salut de la ciutat de Girona. Penso que serà una 
eina positiva que ens podrà permetre treballar moltíssim en tots els diferents aspectes 
que abracen la salut a la ciutat de Girona. I no sé si quedaria molt bé a nivell de poder 
treballar si comencem a fer un pla de salut mental per una banda, evidentment, hi 
haurà un pla de drogues per una altra. A mi com a regidora i al Govern ens agradaria 
que dintre del pla de salut mental…, ai, perdó, dintre del pla de salut de la ciutat de 
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Girona s’englobessin aquests diferents aspectes; en aquest moment, avui parlem de la 
salut mental, potser algun altre dia parlarem d’algun altre tipus d’aspecte que també 
considerem que ha de fer reforçar aquest pla de salut. I llavors, l’únic que demanaria, 
si és possible, doncs, fer una petita modificació del segon punt de la moció on digués: 
«Garantir que en el proper pla de salut de la ciutat de Girona existeixi un apartat 
específic que faci referència a la salut mental on quedin reflectides les línies 
estratègiques d’actuació i prevenció davant d’aquestes patologies.» 

Només li faria aquest prec, però, evidentment, hi votarem a favor. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora Palau, moltes gràcies. Ara, 
senyora Roca, en tot cas, acceptaria la transacció i, per tant, el redactat seria… 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, sí, i tant. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): D’acord. Doncs, sotmetríem… (La 
senyora Maria Mercè Roca demana per parlar.) Sí, senyora Roca, digui. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): No, jo li volia demanar disculpes perquè 
abans he agafat la paraula sense que vostè me la donés i he contestat a la senyora 
Veray i a la senyora Pujola, eh? I em faltava contestar a la senyora Laia, a la Laia 
Pèlach per dir-li que moltes gràcies per la seva aportació, que ens sembla també molt 
interessant. I a la senyora Eva Palau, doncs, que sí, que endavant amb el pla de salut, 
eh? 

I al senyor…, és que no he entès, no he entès exactament què em preguntava, per 
això no li he pogut contestar, eh? (Veus de fons.) Molt bé, moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): D’acord. Molt bé. Moltes gràcies, 
senyora Roca. 

Sotmetem, doncs, la moció a votació. 

Senyor secretari, s’aprova per unanimitat, no cal que comptem. 

Vots a favor? 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció s’aprova per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet.  
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Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera 

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

 

12. Moció que presenta el grup municipal de C's per eliminar les burilles dels 
carrers de Girona. 

Girona, la nostra ciutat, dedica cada any més recursos a la neteja i a la imatge de  
la  ciutat,  tant  pensant en el  benestar  dels  habitants  com dels  visitants. Tot esforç, 
però,  sempre sembla curt, no tant pels recursos destinats, com pels hàbits d'alguns 
dels nostres conciutadans. 

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Girona va proposar el 2011 la instal·lació de  
petits cendrers a algunes de les papereres de la ciutat amb l'objectiu de reduir la 
presència de burilles de cigarreta pels carrers de Girona. 

Dos anys més tard, al març de 2013  treballadors de la fundació Astres van col·locar  
prop  de  dos-cents  cendrers  i  rascadors  a  les  papereres  de  la  nostra ciutat amb el 
compromís d'anar ampliant la xifra. Tres anys més tard ens trobem que,  tot  i  haver  
endurit  les  sancions  a  la  nova  ordenança  de  civisme  (infracció lleu número 21 amb 
una sanció econòmica d'entre 50 i 150 €) , hi continua havent moltes burilles al terra 
de Girona. 

Concretament un dels punts on és més habitual trobar-ne és en el sòl dels arbres 
urbans, lloc especialment nociu degut a les substàncies tòxiques que desprenen. 

El fet que hi hagi burilles al terra de la nostra ciutat no és un simple fet d'incivisme ja 
que aquestes deixalles danyen la flora i la fauna a més de contaminar  l'aigua. Tots  els 
fumadors haurien de prendre consciencia que una burilla tarda entre 4 i 12 mesos a 
desaparèixer. 

A més, cal recordar de la perillositat d'aquesta conducta incívica, ja que és un dels 
grans causants dels incendis de la nostra comarca. 

Altres ciutats com París o Barcelona ja han fet campanyes per eliminar les burilles   
dels seus carrers no només aplicant les sancions sinó basant-se essencialment en   la 
conscienciació ciutadana. Així dons, creiem que cal reconduir accions incíviques  que  
cada  cop  són  més  habituals  i  no  es  poden permetre pel bé del conjunt de la 
població. 

L'any 2015 només es van imposar dues sancions per aquest motiu. L'objecte de la 
moció no és la sanció constant al ciutadà, sinó la millora d'higiene i imatge de la 
ciutat amb processos de sensibilització i presa de consciència, tot denunciant 
conductes impròpies com darrera opció. 
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Pel que aquí s'ha exposat, proposem a aprovació d'aquest plenari: 

1. Conscienciar els ciutadans i comerços de Girona, mitjançant una campanya 
promoguda per l'Ajuntament, del dany mediambiental i d'imatge que causen les 
burilles als nostres carrers. 

2. Reforçar la instal·lació de cendrers a les papereres de la via pública. 

3. Acció informativa als fumadors que siguin detectats llençant una burilla al carrer. Es  
proposa que la durada de l'acció sigui de tres mesos. Després d'aquest període de 
formació i sensibilització, s'aplicarien les sancions existents.  

 

Passaríem, doncs, al punt 12 de la moció, que presenta el Grup Municipal de 
Ciutadans, per eliminar les burilles dels carrers de Girona. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyor secretari, llegeixi la part 
dispositiva de la moció. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Demano un cop més silenci. Un ple és una cosa llarga, tal…, i, per tant, doncs, si us 
plau, que es mantinguin en silenci. 

Senyora Pujola, té la paraula. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, senyor alcalde. Girona, la nostra ciutat 
dedica, doncs, cada any més recursos a la neteja i a la imatge d’aquesta ciutat, tant 
pensant en el benestar dels habitants com de tots els visitants que vénen a Girona. 
Creiem que tot esforç però sempre sembla curt, no tant pels recursos destinats com 
pels hàbits d’alguns dels nostres conciutadans. 

La CUP aquí a Girona ja va proposar l’any 2011 la instal·lació de petits cendrers a 
algunes de les papereres de la ciutat amb l’objectiu, doncs, de reduir la presència de 
burilles als carrers de la nostra ciutat. Dos anys més tard, el març del 2013, 
treballadors de la Fundació Astres van col·locar prop de dos-cents cendrers i 
rascadors a les papereres de la nostra ciutat amb el compromís d’anar ampliant 
aquesta xifra. Tres anys més tard ens trobem, doncs, que tot i tot haver endurit les 
sancions a la nova ordenança de civisme hi continua havent moltes burilles al terra de 
la nostra ciutat. 

Per tant, el cos d’aquesta moció el que busca és la millora de la higiene i de la imatge 
de Girona amb uns processos de sensibilització i de consciència promoguts pel mateix 
Ajuntament de Girona, tot denunciant les conductes impròpies com a darrera opció. 

Gràcies. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pujola. 
Senyora Veray, té la paraula. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Jo abans d’allò, una 
cosa que la senyora Pèlach ha dit, perquè ha parlat després més tard, però que consti 
que penso igual: que ser breu no vol dir menystenir ni menysprear les mocions que 
s’estan… No, al contrari, no?, i si s’hi vota a favor i es reforça i es comparteix tot el que 
s’ha escrit, tampoc cal que ens allarguem. 

Ho dic perquè en aquesta intervenció també seré molt breu, com he sigut a l’anterior: 
estem totalment d’acord amb la moció. De fet, a la legislatura passada en més d’una 
ocasió jo li vaig demanar al senyor Ribas, que era el regidor delegat d’Urbanisme, que 
quan es planifiquessin les noves actuacions a diferents zones de la ciutat, es 
reurbanitzessin carrers, es milloressin, doncs, places, el que fos es tingués en compte 
que les papereres que s’havien de posar havien de portar cendrers incorporats, perquè 
no podem multar de manera directa i unilateral tots els fumadors si tiren una burilla a 
terra si no els donem els instruments perquè no l’hagin de tirar a terra. 

Per tant, en aquest sentit, escolti, estem totalment d’acord amb la moció, la hi votarem 
a favor. I esperem, doncs, que seguim posant papereres amb cendrer a totes les 
zones de la ciutat. Sabem que no és possible fer-ho d’avui per demà a tota la ciutat, 
però estic convençuda que si ens ho agafem com una pràctica habitual i amb serietat i 
rigor, estic convençuda que en poc temps sí que podrem tenir la ciutat en aquestes 
condicions. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Veray. Senyora Riera, 
té la paraula. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcalde. Bé, jo també seré breu: el 
nostre grup municipal també votarà a favor d’eliminar les burilles dels carrers de 
Girona, amb l’incís –com diu la moció– que es faci una campanya amb acció 
informativa als fumadors i es donin les alternatives de posar els cendrers a les 
papereres. Perquè ara aquests dies també he estat mirant-ho i realment els fumadors 
tenen poques alternatives si volen actuar bé, apagar el cigarret i llançar-lo on toca. 

Llavors, un cop hi hagi les alternatives, doncs, llavors, jo penso que fent la campanya 
ja es podrà aplicar la normativa, no? Perquè també ara…, bé, els fumadors amb la 
normativa antitabac es troben que han de sortir fora el carrer a fumar i a fora el carrer 
no hi ha cendrers. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Riera. Senyora Costa, 
per part de la CUP, té la paraula. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, 
pensem que més que una moció això és un prec, senyora Pujola, ens abstindrem en 
cas que no eliminem el punt de les sancions; ara no és el moment de sancionar. 

Estem d’acord que calen mesures per no haver de tirar les burilles a terra: posar 
cendrers a les papereres reduiria la presència de burilles al carrer, també que n’hi hagi 
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a l’entrada de botigues i oficines. Recordant que el fet que no es pot fumar dins 
d’espais públics de tota mena porta els fumadors a haver-ho de fer al carrer, i gairebé 
mai disposen d’un cendrer per tirar les burilles. A moltes ciutats europees tenen un 
cendrer a fora de molts centres comercials, de negocis, oficines, etcètera; si el 
fumador veu el cendrer, l’utilitza. A moltes platges de la Costa Brava, es fa cada any 
una campanya que consisteix a repartir cendrers de mà a les persones que van a la 
platja, impedint així que les burilles quedin a la sorra mig enterrades. No oblidem que 
els fumadors tenen addicció i no fumen perquè sí, per tant, cal donar les eines a 
aquestes persones per facilitar mantenir al carrer net. Però, ho repetim, no calen 
sancions; si treuen vostès aquest punt, nosaltres votaríem a favor, si no, ens 
abstindrem. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Costa. Té la 
paraula el senyor Terés, per part del Grup d’Esquerra Republicana. Gràcies. 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies, senyor alcalde. A veure, entenem que 
aquesta moció es focalitza en un aspecte molt concret de la neteja de la ciutat que 
compartim també que és dubtós que es mereixi una moció per fer referència a aquest 
punt tan concret. A més a més, entenem que entra amb una certa contradicció amb el 
que se suposa que hauria de ser les pràctiques de promoció d’hàbits saludables. És a 
dir, d’entrada, el nostre grup és favorable d’ampliar el màxim els entorns sense fum. La 
ciutat cada vegada disposa més d’entorns sense fum a les entrades d’escola, en 
zones de joc infantil, a les llars d’infants, a les entrades de les llars d’infants i, per 
voluntat, el que ens agradaria és que aquestes zones, aquests entorns sense fum 
fossin cada vegada més amplis i que afectessin no només les entrades de centres 
escolars, sinó que poguessin afectar llocs on es concentren fumadors, per exemple, en 
els espais esportius, que també es va fer una campanya, però no ha acabat de ser del 
tot reeixida, perquè en el camp del Girona, per exemple, se segueix fumant –és un 
estadi municipal–, o d’altres espais públics que voldríem que anessin guanyant aquest 
espai sense fum pel bé de la salut de la ciutadania. Entenem que facilitar l’hàbit, per 
dir-ho així, i el consum no és la promoció d’un hàbit saludable i, per tant, preferiríem 
que aquest no fos el model. Entenem, però, que hi ha aquest problema de neteja, és 
veritat que tampoc es tracta d’estigmatitzar el fumador i perseguir-lo, però sí que és 
veritat que hi ha altres ciutats, vosaltres heu parlat d’algunes, però hi ha altres ciutats 
en què fumar al carrer no és tan fàcil i, de fet, s’ha demostrat que, en el tabaquisme, 
dificultar-ne el seu consum ha fet que hagi animat fumadors a deixar-ho. I, per tant, 
quan s’ha prohibit fumar en els entorns laborals, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat 
per deixar, quan s’ha prohibit fumar en els restaurants, en els bars..., doncs hi ha gent 
que ho ha aprofitat per deixar-ho i, per tant, a nosaltres ens sembla que tot el que vagi 
en aquesta línia seria més positiu. 

Ja dic, entenem que hi ha un problema de neteja, és veritat que no es tracta de posar 
tampoc molts impediments perquè els fumadors puguin fer-ho, i facilitar que la ciutat 
estigui neta sempre és un objectiu lloable, per aquest motiu, hi votarem a favor. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Terés. Doncs, 
senyor Ribas, té la paraula. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Ara que arriba la 
senyora Eva Palau, li comentaré que en el pla de salut introdueixi el que demanava el 
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regidor Terés de promoure campanyes perquè la gent deixi de..., o se sensibilitzi amb 
el tema del fum i deixi de fumar. Però, evidentment, jo entenc que la moció anava en 
una altra qüestió i anava parlant d’una realitat evident i és que no només en el que és 
el terra, sinó en els embornals s’han acumulat moltes de burilles..., que jo estava 
pensant, en català, no sé si és del tot correcte o no del tot correcte que fem servir 
aquest mot, «burilles». Però, bé, en definitiva, aquest problema hi és i, evidentment, es 
van instal·lar dos-cents cendrers; n’hi han tres mil per instal·lar, senyora Pujola, per 
tant, de ben immediat a través de la fundació, com també emprant altres mecanismes 
que puguem trobar, es col·locaran aquests tres mil cendrers a les papereres i esperem 
que tinguin més bon fi que els primers, perquè l’incivisme també ha portat que 
s’arrenquessin de les papereres. Però, bé, nosaltres intentarem anar-ho posant i anar 
intentant sensibilitzar que s’utilitzi. 

Moltíssimes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Ribas. Sí, senyora 
Pujola, té la paraula. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Només un petit matís a la petició que ha fet la 
senyora Ester Costa. No retirarem aquest punt de la moció, perquè és un punt que 
està inclòs en les ordenances. Si vostès han llegit la nostra moció, no proposem 
sancionar, sinó que proposem que primer es faci una acció informativa a tots aquells 
fumadors i que simplement després es facin complir les ordenances. Una altra cosa és 
que a vostè l’ordenança no li agradi i no la vulgui complir. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pujola. 

Procediríem, doncs, a la votació. 

Vots a favor de la moció? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Ciutadans i Partit Popular, i l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida 
Girona, amb un total de vots a favor de 20 i 4 abstencions, la moció presentada pel 
Grup Municipal de Ciutadans per eliminar les burilles dels carrers de Girona. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per majoria absoluta. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  
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Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet. 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció:  

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

 

13. Moció que presenta el grup municipal del PPC per a la creació d'un Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció. 

La participació activa de la ciutadania en l'àmbit de la política ha evolucionat molt en 
els darrers anys. Avui, a diferència de fa uns anys, totes les administracions tenim   
mecanismes   de   participació   en   la   gran   majoria   d'àmbits.   Aquests 
mecanismes  ens  faciliten  el  contacte  directe  amb  els  ciutadans  i  ens  permet 
conèixer, de primera mà, quines són les seves opinions, demandes i necessitats en 
relació allò que els afecta directament en el seu dia a dia i que és gestionat per 
l'administració. 

Tanmateix,  en  l'àmbit  de  les  polítiques  de  seguretat,  aquesta  evolució  en  el 
disseny  i  creació  de  mecanismes  de  participació  no  ha  estat  de  les  més 
destacables  i,  malgrat  cal  tenir  en  compte  que  alguns  ajuntaments  catalans  hi 
treballen des de fa temps i ja tenen instruments d'aquests tipus que funcionen de 
manera  satisfactòria  i  positiva,  a  l'ajuntament  Girona,  en  aquest  àmbit,  no  en 
tenim encara cap de constituït formalment. 

És en aquest sentit que, conscients de que la Junta Local de Seguretat és un 
òrgan  tècnic  molt  ben  definit  que  no  ens  serveix  actualment  com  a  òrgan  de 
participació, creiem que és necessari treballar per crear i posar en funcionament un 
primer instrument de participació en l'àmbit de la seguretat com és el Consell 
Municipal  de  Seguretat  i  Prevenció,  que  sabem  que  en  altres  ciutats,  com  per 
exemple Terrassa, Mataró o Cornella de Llobregat, funciona molt bé. 

Aquest  Consell  ha  de  ser  un  òrgan  consultiu  que  ha  de  tenir  com  a  finalitat 
l'assessorament  i  redacció  de  propostes  i  plans  d'actuació  en  matèria  de 
seguretat  ciutadana.  El  Consell  Municipal  de  Seguretat  i  Prevenció  ha  d'estar 
format  per  regidors  dels  grups  municipals,  representants  de  la  Policia  Local  i 
d'altres  Consells  Municipals  així  com  de  representants  de  diferents  col·lectius  i 
sectors de la ciutat. 

És evident que la creació d'aquest Consell no ho és tot, sinó un primer pas en el 
treball que hem de seguir fent tots en la definició i disseny de nous mecanismes i 
instruments de participació en aquest àmbit, per tal que els plans preventius i de 
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millora de la seguretat que s'elaborin s'adeqüin de la millor manera possible a la 
realitat i a les necessitats actuals de la nostra ciutat i els seus habitants. 

En aquest sentit creiem que és important insistir en la importància que la veu i visió 
d'associacions de comerciants, veïns, PIMEs, autònoms, etc. té, i per això, cal tenir-
la present a l'hora de redactar plans preventius. Ells, millor que ningú, coneixen la 
seva realitat i, per tant, les seves necessitats, i això és, precisament, el que ens ha de 
permetre aquest Consell que proposem crear. 

Per tot lo exposat el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple 
d'aquest ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.-  Creació,  constitució  i  posada  en  funcionament,  en  un  termini  màxim de 
tres mesos, del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Girona,  
composat,  inicialment  -amb  la  possibilitat  de  ser  ampliat  si  així  ho consideren 
oportú els seus membres- per: l'Alcalde de la ciutat, qui presidirà el Consell, el 
Regidor Delegat de Seguretat, el Regidor Delegat de Participació, un Regidor de 
cada un dels Grups Municipals representants en aquest Ajuntament, el  Cap  de  la  
Policia  Local  de  la  ciutat,  un  representant  de  la  Federació d'Associacions de 
veïns de Girona, un representant de la Federació d'associacions de comerç de Girona, 
un representant de l'Associació d'Hosteleria de   Girona   i   Radial,   un   representant   
del   Consell   Municipal   d'Educació,   un representant del Consell Municipal de la Gent 
Gran, un representant del Consell Municipal de Cohesió i Serveis Socials, un 
representant del Consell de Joventut, un  representant  de  la  Cambra  de  Comerç  
de  Girona  i  un  representant  del Col·legi d'Advocats, així com els tècnics 
municipals que es determinin de l'Àrea de  Seguretat,  de  l'Àrea  de  Participació  i  de  
l'Àrea  de  Serveis  Socials  d'aquest Ajuntament. 

SEGON.- Informar de manera immediata de la creació d'aquest Consell a totes les 
entitats que figuren en el Registre Municipal d'Entitats de la ciutat de Girona pel seu 
coneixement. 

TERCER.- Presentació, en el Ple de l'Ajuntament de Girona del mes de Juliol de 
2016,  per  part  de  l'Alcalde,  de  la  planificació  del  treball  d'aquest  Consell  pel 
segon semestre del 2016. 

 

Passaríem, doncs, al punt tretzè d’aquest Ple, que és la moció que presenta el Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya per a la creació d’un Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció. Senyor secretari, si vol procedir a llegir la part dispositiva... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. Té la 
paraula la senyora Veray. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Amb temes de 
participació, amb instruments, mecanismes de participació en la vida política s’ha 
evolucionat molt. En aquest mateix Ajuntament, en els últims quatre anys, s’han creat 
molts més espais de participació dels que teníem fins a aquell moment en aquest 
mateix Ajuntament. Però sí que és veritat que en l’àmbit de la seguretat no s’ha acabat 
d’evolucionar al mateix ritme que en altres àmbits del món de la política i, en aquest 
cas, a l’Ajuntament de Girona no es té encara a dia d’avui cap òrgan o instrument 
formal de participació tant de tots els grups municipals aquí representats com de la 
ciutadania i de la societat civil organitzada de la ciutat de Girona. 

Fa escassament dues setmanes, l’Associació de Caps de Policia Municipal de 
Catalunya va celebrar el seu primer congrés aquí a la ciutat de Girona i precisament va 
convidar les formacions polítiques a una taula rodona que portava per títol «La 
participació», el model de participació en l’àmbit de la seguretat. Per tant, ells mateixos 
ens demandaven a les forces polítiques quines propostes o quines mesures teníem a 
presentar-los amb relació a òrgans de participació, per tant, com a sector, la mateixa 
policia com a seguretat ens deia: «És necessari tenir aquests instruments de 
participació als ajuntaments.» 

Per què? Doncs perquè a dia d’avui l’òrgan formal que està establert és la Junta Local 
de Seguretat, sabem que està molt definida, la qual no ens serveix com a òrgan de 
participació tal com l’entenem, d’entrada no hi ha ni tan sols representats els grups de 
l’oposició, sinó que és el Govern i amb tot el que..., les persones. I, per tant, tenint en 
compte que això ja sabem que està molt definit, que en un moment donat es pot 
convidar algú puntualment, però que no el podíem convertir en un òrgan de 
participació i estudiant models que tenien en altres ciutats, com pot ser Terrassa o pot 
ser Mataró, que a més estan funcionant amb molt d’èxit, nosaltres –i així jo em vaig 
comprometre en el congrés aquest de l’Associació de Caps de Policia, però sobretot 
n’he parlat amb totes les formacions polítiques aquí presents– és necessari que creem 
aquest òrgan que sabem que funciona en altres municipis de manera adequada per 
conèixer de primera mà i implicar la ciutadania amb aquelles polítiques de seguretat 
ciutadana, amb aquells plans de prevenció i amb aquells plans de millora de la 
seguretat a les diferents zones dels diferents barris de la ciutat, doncs aquest Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció. El qual en la moció tenen tots..., que seria un 
òrgan consultiu en el qual, doncs, es parlaria de..., hi hauria assessorament i redacció 
de tots aquells plans i projectes per tal de millorar en un tema tan important i tan 
sensible a la nostra ciutat com és la seguretat. 

Nosaltres plantegem en aquesta moció un redactat d’un primer..., la creació del consell 
inicialment per qui ha d’estar conformat, que no només són els grups polítics, 
representants de la policia, sinó també les associacions de comerciants, de veïns, sinó 
també, en aquest sentit, perquè així ho han traslladat altres forces polítiques i també 
després d’haver parlat amb la mateixa policia, i degut a un error que jo reconec que és 
meu a l’hora de redactar aquesta proposta, però sí que amb els que he parlat en les 
últimes hores ja els vaig avançar que afegiríem –també a petició d’alguna altra 
formació política– que, en la composició d’aquest consell, el representant dels Mossos 
d’Esquadra, que això sí que jo assumeixo que és un error meu a l’hora de redactar-ho, 
perquè la seguretat ciutadana és competència dels Mossos d’Esquadra i, per tant, cal 
comptar amb ells, i llavors el jutge degà i el fiscal, perquè parlant amb altres municipis i 
amb altres formacions polítiques, en un primer moment, ells l’havien creat sense 
aquestes figures i llavors amb el temps s’havien adonat que havien hagut incorporar-
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les, perquè era necessari per poder planificar molt millor i més adequadament les 
polítiques de seguretat, que també hi fossin representats. 

Nosaltres hem volgut donar molta importància als representats dels diferents consells 
municipals que tenim en aquesta ciutat, sobretot col·lectius molt sensibles en termes 
de seguretat com és la gent gran, els joves i també totes aquelles persones que en 
aquests moments tenen més contacte per raons òbvies de crisi econòmica i que més 
malament ho passen, que és tot el tema del Consell Municipal de Cohesió i Serveis 
Socials, creiem que també és molt important que hi hagi un representant. Informar les 
entitats, crec que això ho hauríem de fer sempre que creem un òrgan nou a la ciutat. I 
el tercer punt, que és la presentació d’aquest pla de treball, presentació que no vol dir 
votació, perquè el pla de treball l’hora d’escollir el mateix consell, però sí que serà una 
manera, primer, que realment creem el consell ràpid i que el posem a funcionar i, 
segon, que donem a conèixer a tota la ciutadania a través d’aquest pla, que aquí 
nosaltres diem que el presenti el mateix alcalde, de quins seran els treballs i en què 
ens basarem els propers sis mesos o el segon semestre del 2016 amb un tema, hi 
insisteixo, que és tan sensible, com és la millora de la seguretat a la nostra ciutat. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Veray. Té la 
paraula la senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. Senyora Veray, a nosaltres ens semblen 
bé aquestes incorporacions que vostè ha dit ara. Nosaltres creiem que l’augment de la 
inseguretat ciutadana constitueix un dels principals problemes d’una ciutat i que, per 
tant, en aquest cas, es tracta de crear mecanismes de prevenció, mecanismes que 
facin de Girona una ciutat segura, una ciutat atractiva. Un dels elements bàsics per a 
la seguretat ciutadana són els mecanismes de prevenció, la implementació d’activitats 
amb una finalitat clara, amb la finalitat de disminuir la violència. Creiem, tal com diu el 
cos de la moció, que la Junta Local de Seguretat és un òrgan que està molt ben definit, 
però que ens cal quelcom per poder involucrar els ciutadans de Girona en la 
participació dels plans d’actuació de la nostra ciutat. Creiem que no hi ha ningú que 
conegui millor Girona com la coneixen els nostres ciutadans. També en som 
coneixedors, per tant, de totes les problemàtiques existents i creiem que aquest pot 
ser un bon mètode com a proposta en aquesta moció. 

Per tant, nosaltres creiem que s’han d’integrar tots els col·lectius, perquè no hi ha 
millor manera de poder abastar totes i cadascuna de les necessitats dels ciutadans i 
ciutadanes de la nostra ciutat. No obstant, senyora Veray, creiem que aquesta taula de 
treball i d’assessorament s’hauria d’haver creat abans i potser ara no estaríem posant 
aquest termini dels tres mesos que vostè ha inclòs en la seva moció. Però, tot i així, el 
nostre serà un vot favorable a aquesta moció. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pujola. Senyor Martín, 
per part del PSC, té la paraula. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup 
municipal votarà a favor de la moció presentada per la creació del Consell Municipal 
de Seguretat i Prevenció. La participació activa de la ciutadania als processos de 
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decisió sobre la ciutat és un camp que a poc a poc es consolida com una eina de 
treball en diferents municipis. Aquesta iniciativa ja s’ha implementat amb èxit a altres 
ciutats catalanes amb majors índexs d’inseguretat, tal com diu la moció. Malgrat que 
recentment hem viscut episodis de violència, les estadístiques ens diuen que l’any 
2015 cauen els delictes i faltes a Girona, per tant, subratllem que en matèria de 
seguretat cal un rigor escrupolós. 

El nostre grup municipal entenc que els integrants del Consell Municipal de Seguretat i 
Prevenció haurà d’ampliar-se per comptar amb la màxima representació democràtica 
de la ciutadania. Hi votem a favor, admetem el caràcter obert de la moció en la 
participació en aquest consell. 

I per finalitzar, reitero el nostre vot a favor i ens agradaria que aquest consell sigui un 
òrgan consultiu, que estableixi prioritats a l’actual equip tècnic format per la Junta 
Local de Seguretat. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Martín. 
Senyor..., senyor Salellas, sí, perdó. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyor alcalde. 
Nosaltres no som o no opinem com vostè que diu «les seves mocions sempre son a, 
be o ce», nosaltres aquesta moció estem disposats a votar-li a favor, a diferència de 
vostè a les nostres, d’acord? (Veus de fons.) Estem disposats a votar-li a favor, en un 
moment de la meva argumentació li demanaré un parell d’aclariments i si vostè me’ls 
fa, li votarem a favor, si no, doncs ens abstindríem, en cap cas hi votaríem en contra. 
Perquè, com vostè sap –i vam convertir la mesa aquell dia del congrés els caps de 
policia local–, doncs nosaltres també defensem la participació, la coresponsabilitat, la 
definició de forma col·lectiva d’aquestes polítiques de seguretat a la ciutat de Girona, i 
un consell de l’estil del que es planteja aquí ens sembla una eina imprescindible per 
poder fer aquest desenvolupament cooperatiu, col·lectiu, al voltant de la seguretat a la 
nostra ciutat. 

Ara bé, un parell d’aclariments. Nosaltres no tenim constància que existeixi cap consell 
de joventut a la ciutat ara mateix, llavors potser seria millor... (Veus de fons.) Bé, no 
tenim constància que existeixi res actiu que funcioni, llavors no sé si ha existit o si l’han 
de posar aquí, li plantegem... 

El segon tema és que –i ho vaig dir aquell dia, ho vaig dir aquell dia– el tema de 
gènere i el tema gai, lèsbic, transsexual, bisexual. Són col·lectius que avui en dia 
pateixen especialment situacions de violència a la nostra ciutat, en alguns casos, física 
d’altres, psicològica, en què la policia local hauria de tenir un paper actiu. I, per tant, 
entenem que el consell LGTBI i la Comissió d’Igualtat de la ciutat haurien d’estar 
també presents en aquest espai de Consell Municipal de Seguretat. Entenem que com 
a col·lectius que pateixen avui en dia..., una de cada tres dones al nostre país pateix 
violència –i cal recordar-ho–, i cada dia hi han denúncies també per casos d’homofòbia 
a les nostres ciutats catalanes i, per tant, entenem que haurien també de participar 
com participen altres col·lectius que vostès, de forma adient, han situat aquí. 

I la Universitat de Girona, hi hauria de ser? No hi hauria de ser? Què..., també hauria 
de tenir un paper? És a dir, nosaltres..., tota la definició que fa, segurament, el que 
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plantejaríem és que deixés la porta oberta al fet que poguéssim incorporar..., sí, però 
els que he dit, els dos que he dit, jo li agrairia que els posés i l’altre, que deixem la 
porta oberta a anar-ho redefinint. 

I llavors, si em pot aclarir el concepte «prevenció», perquè diu «Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció». Prevenció de què? Perquè, clar, és un concepte, el de la 
«prevenció», que m’agradaria que ens aclarís. Nosaltres preferiríem que es digués 
«Consell Municipal de Seguretat» i ens entendríem perfectament, i aquest «prevenció» 
ens grinyolava una mica. Si ens ho pot explicar, ho entendríem millor. 

Dit això, i mostrant aquesta bona predisposició, sí que voldríem recordar que la nostra 
visió sobre la seguretat es continua situant a les antípodes de les que vostès 
plantegen en el seu dia a dia i, per tant, avui i en un dia com avui no li puc deixar de 
dir: llibertat titellaires, que deixin entrar a l’Angela Davis a veure el senyor Arnaldo 
Otegui i sobretot deroguin la llei mordassa. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Salellas. Senyor Calvo, 
té la paraula. 

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs 
nosaltres també manifestem la nostra posició favorable a la moció que presenta des 
del Partit Popular. Bàsicament per això perquè es tracta d’un consell on la participació 
ciutadana i de tots aquests agents farà que, de ben segur, es puguin tractar temes 
interessants per a la ciutat de Girona i per a la gent que hi viu. Evidentment, i com en 
qualsevol dels àmbits, l’expertesa és important i caldrà escoltar sobretot els tècnics i 
els professionals, a més, aquests seran els que hauran de portar a la pràctica 
finalment el que d’aquí en sorgeixi. Per tant, estem totalment d’acord amb el 
plantejament que es faci, que el tema de prevenció també ens ha generat alguna 
qüestió en aquest sentit, però em sembla positiu i reitero que la introducció d’elements 
de participació en el disseny d’aquestes polítiques i el nostre vot, conseqüentment, 
serà favorable. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Calvo. Senyor 
Alcalá, té la paraula. 

Sr. Joan Josep Alcalá i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. El Pla de 
govern preveu la redacció del Pla local de seguretat com a instrument de treball per 
impulsar la millora continuada de la seguretat. El pas previ a la redacció del Pla de 
seguretat és la comunicació a la Junta Local i aquesta es va aprovar a la reunió de 
l’octubre de 2015. L’esperit del Pla local de seguretat, tal com diu la Llei 4/2003, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, que parla de proximitat 
dels ciutadans, descentralització dels serveis públics, eficàcia, eficiència, planificació, 
avaluació, etcètera. Elements que sense les meses de seguretat o com la mateixa llei 
parla del consell de seguretat, són del tot necessaris com a òrgan de representació i 
participació permanent de la ciutadania en l’anàlisi i planificació, adequant el servei 
públic a la demanda social. 

Amb tot això, què vull dir? Doncs que ja hem començat a treballar en un compromís 
que tenim en el pla de mandat. El que presenta vostè avui és la creació del Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament, ens tot del tot necessari per a 
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l’elaboració del Pla local de seguretat, que, tal com vaig dir-li a la Comissió Informativa, 
hem començat a preparar, ja que, hi insisteixo, és del tot necessari la participació de la 
ciutadania, la mateixa llei ho diu, i parlem de 2003. Per la qual cosa, per coherència 
amb el nostre Pla de govern, li votarem a favor. 

Pel que respecta al punt tercer –el segon estem completament d’acord–, en què 
demana que el mes de juliol l’alcalde faci la presentació de la planificació dels treballs 
d’aquest consell, li demano un marge de temps. Si se’n recorda, en el Pla de mobilitat 
també li demanava no que em marqués les dates, sinó una mica de marge, ja que hem 
de valorar la composició dels membres, i aquí s’ha posat de manifest. Trobo 
precipitada d’aquesta moció, però no per això, hi insisteixo, li votaré en contra. 

Quan em va dir que presentaria una moció, li vaig dir que estàvem disposats a parlar, 
de fet, a la Comissió Informativa que vostè ens ho havia exposat, jo li vaig dir que 
parlaria de..., en aquell moment parlava de taules, podem dir-li..., el nom no fa la cosa. 
En la proposta que fa, ja li vaig comentar i aquí ara ja ho ha reconegut, que faltaven 
els Mossos, però també trobo, per exemple, l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, o 
representants d’entitats esportives, o col·lectius minoritaris donant una mica la 
resposta que plantejaven la CUP. També la possibilitat i també penso que faig la 
resposta pel tema de la universitat, la possibilitat que pugui participar una persona de 
reconeguda vàlua, o coneixements específics que en el tractament d’algun tema en 
concret així ho facin aconsellable, sigui convocada o autoritzada pel president del 
consell per iniciativa pròpia o a proposta dels membres. D’aquesta manera, fem un 
ventall molt més ampli que no de l’altra manera, que queda encotillat. 

Llàstima que no hagi volgut consensuar una proposta i que hagi volgut entrar una 
moció en un tema que estem completament d’acord. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Alcalà. Senyora 
Veray, té la paraula. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, intentaré contestar... Sincerament li he de dir, 
senyor Alcalà, que la seva part final de la seva intervenció m’ha deixat una mica 
al·lucinada, jo li dic sincerament, li dic sincerament. La senyora Pujola deia «arriba 
tard», bé, segons el senyor Alcalà m’he precipitat. Imagini’s els dos extrems. Sí, sí, i 
tant que arriba tard, però és que jo no he governat mai aquesta ciutat, em sap greu dir-
ho. 

Sincerament, jo agraeixo el suport i em podran votar a favor, senyor Salellas, jo 
agraeixo el suport de tots els grups, és veritat que el senyor Alcalà em va parlar d’unes 
meses, d’unes taules, hi estic totalment d’acord, però l’oposició no hi érem i jo crec que 
és el moment, perquè això és una moció sobretot sense cap càrrega ideològica, no té 
cap càrrega ideològica, parlem d’un tema molt sensible que és el tema de seguretat, 
però estem parlant de participació, de millorar i d’obrir la participació, és un..., per això 
dic, no té càrrega ideològica, parlem de participació aplicada a un àmbit que fins ara 
no hi havíem arribat i ens costava molt, perquè a la juntes locals de seguretat 
l’oposició no hi estàvem mai convidats, que era el tema de la seguretat. 

Per tant, en aquest sentit, vostè em parlava que estaven fent unes taules, que volien 
fer un pla local, però en aquestes taules nosaltres tampoc hi érem, ni la gent, ni els 
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veïns, ni els comerciants, ni totes les entitats i els consells que ara s’estan plantejant. 
Per tant, crec que és necessari crear aquest consell. 

El senyor Salellas em deia..., d’acord, comissió d’igualtat, el consell LGTB..., ho he dit 
bé, eh? Cap problema. Vostè em diu la universitat, jo tenia dubtes també sobre els 
bombers, per això no els vaig posar tots, per això –i aquí torno amb vostè, senyor 
Alcalá–, vaig escriure textualment entre comes «amb la possibilitat de ser ampliats si 
així ho consideren oportú els seus membres», perquè de cop també em van venir 
molts altres col·lectius que podíem tenir en compte, però vaig creure que si els 
ampliava encara més em dirien que jo ho volia ja dir tot. Llavors vaig dir, escolta, 
comencem amb un nucli inicial i, a partir d’aquí, parlem-ne entre tots i decidim si cal. 
Perquè potser hi ha col·lectius o persones concretes que no cal que estiguin com a 
membres permanents del consell, però en moments puntuals ens convindrà o 
considerem que és important convidar-les, perquè en un tema concret dins de totes les 
polítiques de seguretat són persones amb reconegut prestigi que ens poden ajudar. Jo 
crec que tot això, quan tinguem el consell creat, en podem parlar entre tots sense cap 
mena de problema. 

El tema de la prevenció, bé, perquè les mesures de seguretat no només és actuar 
sobre el que passa, sinó també és prevenir. De fet, jo crec que hauríem de treballar 
molt més els plans preventius per evitar després que ens vinguin els mals majors, 
d’aquí, doncs, consell de seguretat i prevenció, que també és veritat que és com 
l’anomenen a les altres ciutats on ja funciona i, a més, d’una manera satisfactòria. Vull 
dir, el nom no va més enllà, ni té cap més lectura d’aquestes. 

I una altra cosa, senyor Salellas, vostè em deia que efectivament estem a les 
antípodes del model de seguretat o de polítiques de seguretat que vostè defensa i que 
defenso jo, per això li he dit «avui no és una moció política», perquè aquí, en el si 
d’aquest consell, ja podrem confrontar què és el que defensen vostès, que és el que 
defenso jo, amb la resta de forces polítiques i amb la resta d’entitats, crec que això és 
el que és bo i que això és el que és maco, que tinguem aquest consell a l’hora també 
de confrontar i intentar arribar als punts d’acord com més, millor, sempre pensant en la 
millora de la seguretat de la ciutadania. 

I pel que fa, senyor Alcalá, vostè em deia la presentació d’aquest pla... No, jo el que 
demano no és que al juliol ja l’alcalde vingui i ens digui què farà tot el consell, sinó que 
ens expliqui la planificació dels propers sis mesos en el sentit de per on començarem. 
És evident que no farem el Pla local de seguretat, és que jo ni en parlo, simplement 
dic, escolti, el juliol perquè així segur que ens marquem tots que hem de crear aquest 
consell d’una manera ràpida perquè és important que ens hi posem a treballar. I, ja li 
he dit, és que no cal ni que el votem, el que ens expliqui, simplement que la ciutadania 
conegui que aquest consell s’ha creat nou, que aquest consell té moltes ganes de 
treballar i amb què prioritzarem els primers sis mesos de feina del consell amb relació 
a les polítiques de seguretat. 

I acabo, senyor Salellas, jo també vaig tenir els dubtes sobre el Consell de Joventut, 
però he entrat a la web, he mirat, segueix existint, segueix tenint els membres, deu 
estar inactiu, però existeix. Per tant, com que és responsabilitat del Govern donar 
explicacions sobre l’activitat d’aquest consell, no d’una pobra portaveu de l’oposició, 
però com que està creat i existeix, vaig considerar oportú i important que hi figuri, 
perquè els consells poden estar més aturats, la Taula de mobilitat estava molt aturada, 
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estava molt aturada i el 2011 vam aconseguir activar-la, doncs el que hem de fer és 
activar aquest consell i, per tant, que hi sigui present. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Veray. Bé, doncs si 
no hi ha cap més intervenció, procediríem a la votació de la moció. 

Vots a favor? 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció s’aprova per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal  C’s, senyors/es Míriam Pujola Romero, Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera 

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

 

 

14. Moció que presenta el grup municipal del PSC a favor d'una Salut Pública 
de proximitat, de qualitat i universal. 

Les  àrees  bàsiques  de  salut  i  població  a  la  ciutat  de  Girona  tenen  uns  ràtios 
excessius  de  targetes  sanitàries  (població  assignada)  en  relació  a  metges, 
pediatres,  dentistes  i  infermeres  per  habitant,  que  ocasionen  llistes  d'espera 
massa  llargues,  uns  serveis  millorables  i  una  situació  del  col·lectiu  mèdic 
deteriorada. 

Encara  que  la  societat  mèdica  i  l'Organització  Mundial  de  la  Salut  (OMS) 
estableixen  que  les  ràtios  adequades  per  tenir  una  salut  pública  de  qualitat  i 
universal a les Àrees Bàsiques de Salut i de Població han de ser inferiors a 1.200 
persones  per  cada  metge  o  metgessa  de  família  i  infermer  o  infermera;  i  de 
1.000 menors de 14 anys per a cada pediatra o pediatre; el fet és que a Girona se  
superen  de  manera  greu  aquests  índexs  recomanats.  L'administració  tant l'estatal 



 

  68

com la catalana, que mantenen uns criteris de ràtio més restrictius, fixen que el límit a 
1.500 targetes sanitàries per metge o infermer i de 1.200 menors per a cada pediatre. 

Àrees  bàsiques  de  salut  i  població  a  Girona.  Metges,  pediatres  i  infermers  per 
habitant. 

A  l’ABS  Girona  1  -  Santa  Clara  hi  ha  una  ràtio  de  1.505  habitants  (targetes 
sanitàries)  per  metge  de  família,  una  ràtio  de  1.203  menors  de  14  anys  per 
pediatre  i  una  ràtio  de  1.343  habitants  per  infermer.  A  l’ABS  Girona  2  –  Can 
Gibert del Pla hi ha una ràtio de 1.610 habitants per metge de família, una ràtio de  
1.127  menors  de  14  anys  per  pediatre  i  una  ràtio  de  1.275  habitants  per 
infermer.  A  l’ABS  Girona  3  –  Montilivi  hi  ha  una  ràtio  de  1.440  habitants  per 
metge de família, una ràtio de 976 menors de 14 anys per pediatre i una ràtio de 1.503 
habitants per infermer. A l’ABS Girona 4 – Taialà (CAP Dr. Vilaplana) hi ha una ràtio de 
1.800 habitants per metge de família, una ràtio de 1.360 menors de 14 anys per 
pediatre i una ràtio de 1.453 habitants per infermer 

Les quatre Àrees bàsiques de Salut i Població a Girona que per oferir un servei mèdic 
de proximitat públic i de qualitat han de superar dificultats a causa de les retallades en 
salut dels últims anys i de la massificació de targetes sanitàries per professional 
sanitari, fet que comporta una pèrdua de drets i de qualitat de vida pel  conjunt  de  la  
ciutadania  en  temes  bàsics  per  a  la  vida  de  les  persones. Algunes  de  les  
conseqüències  són  allargament  de  les  llistes  d'espera,  major temps d'estada al 
CAP per ser atès, reducció del temps de visita o obstacles per poder oferir la millor 
atenció professional possible en unes circumstàncies com les presents, entre d'altres. 

Les dades presentades en aquesta moció assenyalen una situació especialment greu  
a  l'Àrea  Bàsica  de  Can  Gibert  del  Pla,  on  cada  1.605  ciutadans  només tenen 
un metge de família i en la del Dr. Vilaplana, on hi ha un metge per a cada 1.800  
persones  i  un  pediatre  per  a  cada  1.360  menors  de  14  anys.  Alhora d'establir la 
ràtio adequada per a cada Àrea Bàsica cal tenir en compte, a més, criteris  diversos  
com  l'edat,  el  sexe  o  la  situació  econòmica  de  la  població resident en aquell 
territori concret. Per tant, en aquests barris cal exigir que les ràtios establertes per la 
mateixa administració es compleixin amb urgència i es denunciï la situació present 
com a greu. 

Una altra circumstància concreta a Girona a tenir en compte és el tancament del CAP 
al carrer Maluquer Salvador l'any 2003. Aquest CAP prestava servei al barri de  
l'Eixample,  circumstància  que  significà  el  canvi  de  l'espai  de  referència  i 
l'empitjorament  de  la  qualitat  del  servei  en  raó  de  proximitat  per  a  diferents 
gironins i gironines. El barri de l'Eixample, en conseqüència, seria convenient que 
recuperés un Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència a la zona. Si bé en el 
moment del seu tancament, el nou CAP de Montilivi i CAP Santa Clara havien de 
donar atenció als gironins i gironines de l'Eixample, el creixement demogràfic, 
l'envelliment  de  la  població  i  algunes  dificultats  d'accessibilitat  han  fet  que  els 
representants  veïnals  hagin  demanat  la  recuperació  de  l'atenció  sanitària  que 
donava  el  CAP  de  Maluquer  Salvador.  Atès  que  l'administració  té  terrenys  de 
titularitat pública a les antigues casernes, els socialistes de Girona pensem que és  
una  zona  d'interès  per  recuperar  el  CAP  de  l'Eixample  d'acord  amb  la 
progressiva superació de la crisi anunciada des del mateix govern a l'Ajuntament de 
Girona. 
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Un dels serveis oferts pels CAPs és el d'Atenció Domiciliària amb especial cura a 
l'envelliment  i,  conseqüentment,  a  l'augment  de  les  incidències  associades  a 
l'edat  i  a  la  prevalença  de  malalties  cròniques,  degeneratives  o  incapacitats. 
L'objectiu de l'Atenció Domiciliària és el conjunt d'activitats, de caire sociosanitari i 
d'àmbit comunitari, que es realitza al domicili de la persona amb la finalitat de detectar, 
valorar i donar suport i seguiment als problemes de salut de l'individu i la família per 
potenciar-ne l'autonomia i millorar-ne la qualitat de vida. Aquesta atenció s'hauria de 
fer extensible a aquelles persones grans que, tot i no patir un allitament o confinament 
a les seves llars, tenen dificultats per a l'accés al seu CAP corresponent. A Girona, 
alguns barris estan denunciant aquesta mancança, com  és  el  cas  de  Torre  
Gironella  o  Vall  de  Sant  Daniel,  entre  d'altres,  on  es produeixen casos que per 
envelliment o malaltia, haurien de rebre aquest servei i no en disposen. L'Ajuntament 
hauria d'establir criteris clars i facilitar a totes les persones  que  per  envelliment,  
malaltia  o  incapacitat  tenen  dificultats  greus  per accedir el CAP i exigir a les 
administracions corresponents que puguin disposar del Servei d'Atenció Domiciliària. 

En aquesta moció, es defensa que Girona té una necessitat concreta que és la millora 
del sistema de salut de primera referència o Àrees Bàsiques de Salut i de Població a 
causa de la massificació i falta de recursos professionals als Centres d'Atenció   
Primària   i   Consultoris,   fet   que   té   unes   conseqüències   en   el deteriorament  
del  dret  bàsica  a  la  salut  del  conjunt  de  la  ciutadania.  L'Equip Municipal de 
Promoció de la Salut treballa amb metodologia activa i participativa, cosa que és 
especialment interessant per requerir un informe complet des dels serveis  tècnics  de  
l'Ajuntament  de  Girona  una  diagnosi  exacte  de  grau  de satisfacció amb la salut de 
referència primària i el llistat de problemes o millores proposats des de la ciutadania, 
d'acord amb els criteris del Pla de Salut 2016-2020 a favor de la transparència i la co-
gestió amb la gent de la Generalitat de Catalunya. 

Per  tots  aquests  motius,  demanem  a  aquest  Plenari  l'ACORD  dels  següents 
punts: 

1.Fer un front comú gironí obert amb la representació de tots els grups, entitats i 
ciutadans per demandar una Salut primària pública i de qualitat. 

2.Encarregar  un  estudi  per  a  la  diagnosi  del  grau  de  satisfacció  i  del  llistat  de 
problemes o millores que els gironins i gironines demanden en relació a l'atenció en 
salut primària a la ciutat. 

3.Exigir  a  la  Generalitat  de  Catalunya  i  fer  totes  les  accions  necessàries  per 
situar les ràtios de targeta sanitària per sota les 1.500 entre metges i infermers i 1.200 
per pediatres a les quatres Àrees Bàsiques de Salut i Població a Girona. Demanar  
amb  especial  prestesa  solucionar  les  situacions  de  massificació  del CAP de Can 
Gibert i del Dr. Vilaplana. 

4.Iniciar el diàleg per defensar l'obertura d'un nou CAP al Barri de l'Eixample que 
podria ser a les casernes al carrer Emili Grahit. 

5.Millorar l'Atenció Domiciliària o col·lectiva per a la gent gran de la nostra ciutat 
ampliant a criteris d'envelliment i no només de mobilitat reduïda. 
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Passem al punt catorzè de l’ordre del dia, moció que presenta el Grup Municipal del 
PSC a favor d’una salut pública de proximitat, de qualitat i universal. Senyor secretari, 
procedeixi a llegir la part dispositiva. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Senyora Paneque, té la paraula. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies. Primer, demanar-los disculpes 
perquè no hauran pogut rebre la moció com originàriament la varem lliurar, que era 
amb una taula de dades perquè fos més comprensible i anés millor l’anàlisi i la vista 
d’aquestes dades. I ja aprofito, alcalde, i sé que ara no toca, però per demanar un 
prec, que sigui possible la incorporació de dades en forma de taula en les mocions, 
perquè el cert és que dificulta la lectura de les mateixes. 

Com que tots vostès hauran pogut llegir la moció i els punts d’acord, m’agradaria 
centrar la meva intervenció en per què presentem aquesta moció en aquest moment i 
quin és l’esperit que persegueix la mateixa. En aquests moments, tenim en marxa, 
s’està acabant de redactar el Pla de salut 2016-2020, aquest Pla de salut és 
l’instrument o el marc de referència de totes les actuacions que es faran a Catalunya 
des de la Generalitat en matèria de salut. Aquests plans s’actualitzen cada quatre anys 
i, per tant, hi som a temps encara d’introduir aquelles visions, aquelles prioritats que 
l’Ajuntament de Girona tingui sobre les polítiques de sanitat que es vulguin aplicar a la 
seva ciutat. Hem vist que en la llista de participants del congrés que es va fer a Sitges, 
on es va fer un primer recull, no hi apareix l’ Ajuntament de Girona, no sabem..., en tot 
cas, no hi apareix, ho varem estar consultant. I, per tant, pensem que és bo que 
l’Ajuntament transmeti quines són les prioritats en matèria de salut a la nostra ciutat. 
Entre altres coses perquè d’aquest pla general de política de sanitat 2016-2020 a 
Catalunya en derivarà el Pla territorial de l’àrea sanitària de Girona i aquest sí que serà 
el que marcarà fins a l’any 2020 quines polítiques aplicarem i quins equipaments 
sanitaris són necessaris per poder-les aplicar, per tant, pensem que de totes totes en 
uns moments on s’està debatent el futur sanitari de la nostra ciutat, l’Ajuntament de 
Girona hi ha de ser o no tindrem planificació a mig i llarg termini i ens n’haurem de 
lamentar. Feia unes mocions dèiem «arribem tard», esperem que en aquesta no 
arribem tard i puguem tenir una planificació com cal per a la ciutat amb equipaments 
sanitaris. 

Per tant, l’esperit de la moció és aprofitar aquest moment de revisió d’aquest marc de 
referència que marcarà aquestes polítiques i aquests equipaments. Hem vist moltes 
vegades l’equip de govern poc exigent amb la Generalitat a l’hora de reclamar les 
inversions. Per tant, és important que tant en educació com en sanitat siguem exigents 
i ens tindran al seu costat, al costat de l’equip de govern per ser exigents per tot allò 
que calgui a nivell d’equipaments a la nostra ciutat. 
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Proposem una ubicació concreta, ja els dic que d’això no en farem tema, si algun grup 
municipal pot trobar obstacle amb això. Per què hem proposat les casernes? Perquè 
és una ubicació que ja se n’havia parlat, perquè és una ubicació que tot i que no és de 
titularitat municipal sí que fa temps s’havien iniciat converses pel traspàs de la seva 
titularitat i perquè s’ubica en una zona de la ciutat que em sembla que és estratègica 
per tal d’atendre la població que ara mateix està massificant el CAP de Can Gibert i 
també la de l’Eixample per la pèrdua del CAP que hi havia a Maluquer Salvador, que 
es va tancar fa uns dotze anys per obertura del Montilivi. 

Però amb què ens trobem en aquests moments, dotze anys després? I aquestes són 
les dades que els deia que lamento que no puguin tenir amb les taules. Ens trobem 
que més enllà de ser una demanda ciutadana del barri de l’Eixample després del 
tancament de Maluquer Salvador, tenim taxes de natalitat superiors a la mitjana 
catalana, l’índex de creixement de la nostra ciutat ha passat de 0,75 a 0,99, tenim sis 
mil ciutadans gironins i gironines més que quan es va procedir al tancament de 
Maluquer Salvador, tenim enquestes de la mateixa Generalitat de l’any 2014 on ens 
determina, on ens diu que el metge de família i el pediatre són els especialistes de 
molt –amb molta diferència– més visitats pels ciutadans i ciutadanes. En els últims 
dotze mesos, per donar-los una dada, el 78 per cent de la població que ha visitat un 
facultatiu de la sanitat ha estat o de metge de capçalera o de pediatria. I tenim també 
dades de massificació d’alguns CAP de la nostra ciutat. Tenim recomanacions de 
diferents organismes on ens diuen que les ràtios recomanables serien de 1.500 
pacients assignats per metge de família i 1.200, per pediatre; ens ho diu Metges de 
Catalunya, Fundació Metges, la mateixa Organització Mundial de la Salut, diferents 
col·lectius mèdics, que aquestes són les ràtios recomanables. 

Què tenim en aquests moments a Girona? Tenim quatre equips d’atenció primària que 
es deriven en cinc CAP, un consultori local a Pont Major i el centre del Güell amb 
obertura de caps de setmana i vint-i-quatre hores. I quines ràtios tenim? A Santa 
Clara, tenim que se supera amb el metge de família, a Can Gibert, de molt, també 
estem superant les ràtios de metge de família, a Montilivi i a Taialà. I en el cas de 
Taialà, en el cas del Doctor Vilaplana, superem també les ràtios de pediatria. En 
aquest cas, em sembla, analitzant les dades, més per manca de facultatius, de 
pediatres, que no pas per un excés de població assignada al CAP. Això és el que 
estaria passant amb les dades que tenim a Can Gibert, on la massificació és molt 
evident. 

Amb totes aquestes dades a la mà, què és el que proposem a través d’aquesta moció? 
Millores al CAP de Can Gibert i al CAP Vilaplana o amb facultatius o rebaixant la 
població assignada, inici de les negociacions, tant per la banda de la Generalitat, com 
de l’Estat, si hi hagués d’haver aquest traspàs de titularitat de les casernes per poder 
planificar la construcció del CAP de l’Eixample, i millores també en atenció a la gent 
gran. Aquest és un aspecte que el mateix Pla de salut anterior, el que arribava fins al 
2015 deia que era un aspecte a treballar, l’atenció a domicili de la gent gran no només 
per raó de manca de mobilitat, sinó simplement per les dificultats de mobilitat pròpies 
de la vellesa, i estem parlant concretament de la vall de Sant Daniel i Torre Gironella, 
on els gironins i gironines que hi viuen manifesten les dificultats d’accedir al seu CAP 
de referència, que és el de Santa Clara, que a més a més té una dificultat d’accés 
bastant evident. 
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Per tant, el que demana aquesta moció és no només un compromís, que entenc que 
tindrem tots, amb el model de sanitat primària, sinó millores concretes en els diferents 
CAP de la nostra ciutat. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Paneque. 
Senyora Veray, té la paraula. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. La veritat és que la 
senyora Paneque ha fet una explicació molt vasta de la moció, la qual comparteixo en 
gran part el que ha dit. Sí que és veritat que la senyora Paneque ha fet, ha insistit molt 
en les converses que hem tingut, també m’insistia a mi, que era el tema de la 
planificació dels equipaments amb relació al Pla de salut 2016-2020 que està 
elaborant la Generalitat de Catalunya, perquè com ella recordava d’això en derivarà el 
Pla territorial de Girona. Però també és veritat que jo ja li vaig traslladar que llavors la 
moció demana moltes altres coses i fins i tot en un moment donat les barreja una amb 
l’altra. 

Per tant, jo li donaré suport a la moció, senyora Paneque, però sí que potser agrairia 
que anéssim a aprovar els punts aquells que vostè ha fet tanta insistència, que és dir, 
escolti, falta un centre d’atenció primària a l’Eixample, doncs siguem exigents amb la 
Generalitat, que en el Pla de salut que planifica els equipaments hi faci constar que es 
compromet a fer aquest CAP a la zona de l’Eixample. Jo ja li vaig avançar que 
nosaltres no som partidaris de fer-lo a les casernes, precisament crec que el CAP de 
l’Eixample s’ha de recuperar al centre de l’Eixample, que és on havia estat, no dic que 
sigui a Maluquer Salvador, però en una zona molt més de l’Eixample que a les 
casernes. 

El fet de reclamar, i demanar, i exigir, i ser insistents amb el centre d’atenció primària 
de l’Eixample, al qual per la campanya electoral vull recordar que tots ens vam 
comprometre, ho ha de fer oblidar que cal ampliar el CAP de Montilivi, el qual ja hi 
havia un projecte d’ampliació i la Generalitat de Catalunya amb l’entrada de 
Convergència i Unió l’any 2010 va deixar caducar la llicència d’obres que ja havia 
demanat en aquest Ajuntament. Dir-los, en aquest cas, que el meu grup parlamentari 
també ha presentat ja dues propostes de resolució al Parlament de Catalunya en 
aquest sentit. Una, demanant que es recuperi el projecte d’ampliació del CAP de 
Montilivi, perquè creiem que no el podem oblidar i és molt important que es faci. I, 
l’altra, demanant que es tingui en compte en la redacció d’aquest Pla de salut i del 
posterior Pla territorial de Girona, com explicava la senyora Paneque, que en el futur, 
com ja hi vam estar tots d’acord, faltarà un nou centre d’atenció primària a l’Eixample, 
sense especificar en quina zona, que, com ja li he dit, nosaltres creiem que això potser 
n’hauríem de parlar més a bastament tots plegats. 

Per tant, com deia, i ja acabo, nosaltres li donarem suport, creiem que és un tema molt 
important, que la planificació dels serveis i dels equipaments de salut és molt important 
i, a més, aprofitar quan s’està redactant el nou pla. Però sí que li demanaríem que, 
home, doncs això, que ajustéssim allò que realment volem demanar, que és el que 
vostè ens ha explicat, amb el que després, a l’hora d’escriure, demanem en els punts. 
Perquè, si no, bé, sembla que juguem a allò que, bé, jo faig molt incís en el fet que 
demano el nou CAP a l’Eixample, que és una cosa que sap que més o menys crearà 
tot el consens del món, perquè tots ho hem defensat, però després colo no sé què que 
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sé que a l’equip de govern això ja no li agrada tant. Bé, jo penso que ens faríem tots 
un favor si allò que expliquem i que diem, el motiu pel qual presentem la moció 
després és el que redactem i fiquem en la part dispositiva, que és finalment el que 
s’aprova o deixa d’aprovar-se en funció dels vots que té cada moció. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Veray. Senyora 
Pujola, té la paraula. 

Sra. Míriam Pujola Romero  (C’s): Gràcies, alcalde. Senyora Paneque, aquesta em 
sembla una molt bona moció i, de fet, en el debat que es va tenir en el barri de 
l’Eixample durant la campanya de les eleccions municipals, doncs és un dels temes 
que va sortir i és una demanda de la majoria de ciutadans d’aquell barri. Sí que és cert 
que des de l’Ajuntament no tenim competències per decidir si s’obre o no un nou CAP, 
però sí que sabem que és un tema d’especial rellevància. I jo li he portat aquí una 
entrada a la Mesa del Parlament, és una entrada que sé que ha fet el meu grup 
parlamentari, en concret, la vam fer el passat 23 de novembre, en les quals 
preguntaven a la Mesa del Parlament quines eren les raons per tancar el CAP del barri 
de l’Eixample, quines previsions tindria el nou Govern per tornar-lo a obrir i si existia 
algun pla d’actuació per a la seva obertura i, en cas afirmatiu, quin era aquest pla 
d’actuació. 

Tot i que nosaltres no tenim competència, senyora Paneque, sí que li haig de dir que 
creiem que hem de defensar allò va amb els nostres principis i, en aquest cas, com ja 
he dit abans en una altra moció, el meu partit defensa una sanitat pública i una sanitat 
de qualitat. I, per tant, creiem que hem de fer possible..., hem de fer tot el possible, 
perdó, per poder dotar Girona i els seus ciutadans dels recursos necessaris per fer de 
la nostra ciutat una ciutat amb un alt nivell de benestar i, per tant, nosaltres avui li 
votarem que sí a la seva moció. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pujola. Sí, senyor 
Granados, té la paraula. 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. 
L’estudi que presenta el Grup del PSC, en aquesta moció referent a les ( . . . ) 
bàsiques de salut a la població de Girona, fa evident que és una greu situació de la 
sanitat a nivell local, però hem de fer clars del perquè la situació i de quina és la 
diagnosi.  Actualment ( . . . ) la salut pública de Girona, com també arreu de Catalunya, 
per això fer evident que és fruit de la mala gestió dels governs tripartits del PSC al 
capdavant i de Convergència i Unió, que ha portat a terme molts d’aquests anys seguit 
de l’actuació  ( . . . ) , deteriorament i retrocessos en la sanitat pública. I ho torno a dir, 
la mala gestió política pública que ha produït distorsions en les relacions laborals 
d’institucions, l’INSS, ( . . . ) i l’assistència sanitària, en processos de privatització i 
externalització de serveis, amb grans retallades de personal sanitari i amb 
intervencions en els centres bàsics de salut, en els sous dels treballadors, en 
l’assistència sanitària domiciliària i en agreujar la situació de moltes persones usuàries 
fent interminables les llistes d’espera. S’ha anul·lat la participació democràtica de les 
associacions de persones usuàries dels òrgans de control corresponents, la falta de 
suport, l’atenció adequada a les persones amb dependència de la nostra ciutat deixant 
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de potenciar els serveis d’atenció domiciliària per donar una bona atenció a la gent 
gran i a les famílies, etcètera. I la llista seria molt més llarga. 

Cal dir que moltes vegades es resolen molts de problemes i les situacions a les àrees 
bàsiques de salut per la bona voluntat i l’esforç del personal sanitari per atendre els 
usuaris amb dignitat, malgrat aquesta situació, abans exposada, la CUP - Crida per 
Girona votarà a favor de la moció presentada pel Grup del PSC, perquè creiem que 
l’Ajuntament de Girona ha de ser un agent actiu constructiu del nou sistema sanitari 
públic, universal i de qualitat. ( . . . ) model passat suposa la col·laboració pública en 
detriment de la privada. Cal que aquest Ajuntament es defineixi públicament davant del 
Govern de la Generalitat perquè la gestió de la salut primària plenament pública i de 
qualitat, com també sigui dit, la creació de mecanismes d’òrgans de participació que 
permetin democratitzar el disseny, desplegament i avaluació de serveis públics 
vinculats a la salut de casa nostra. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Granados. Sí, senyor 
Calvo. 

Sr. Ricard Calvo i Pla  (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. El Grup 
Municipal d’Esquerra-MES compartim l’esperit de la moció i l’aposta per un model de 
salut pública, de qualitat i universal. Algunes de les demandes de la moció depenen 
del model de la Generalitat i, en aquest sentit, estem confiats que els actuals 
responsables de l’acció de govern de la conselleria de Salut, doncs, ja van anunciar 
que pretenien que no es fes negoci privat amb l’atenció sanitària pública i que es 
garantís la legitimitat social del sistema sanitari. 

Un dels compromisos del Govern és reduir un 50 per cent les llistes d’espera per la 
fase de diagnòstic i un 10 per cent les llistes d’espera quirúrgiques. Alhora pretenen, 
entre altres mesures, com reobertura de CAP o la revisió d’algunes de les 
externalitzacions. Sintonia màxima, doncs, amb l’esperit de la moció i amb les línies 
mestres de la conselleria de Salut del Govern de la Generalitat. I és per aquesta raó 
que ens mostrem confiats en la millora del sistema de salut públic i votarem a favor de 
la moció per posar-nos també al costat del Govern de la Generalitat en aquest 
aspecte, juntament amb la ciutadania i els professionals per assolir el que considerem 
uns nivells òptims de qualitat en el sistema. 

No volem deixar d’afegir, però, que per poder dur a terme una política sanitària 
d’excel·lència es necessiten recursos i que aquesta és una de les raons per les quals 
un dels objectius del Govern del país és assolir l’estat propi, disposar dels recursos 
que generem per poder-los revertir en el nostre estat de benestar. 

No vull acabar sense referir-me també breument al punt quart. Nosaltres també creiem 
imprescindible que l’Eixample disposi d’un nou CAP, però també agrairíem que no es 
decidís ja d’entrada la seva localització. Cal parlar-ne bé i a fons, veure quines són les 
propostes que fa el mateix veïnatge i calcular les distàncies entre els diferents CAP. 
Com també dèiem abans, creiem que des d’aquest òrgan polític no hem de fer gestió 
dels serveis sanitaris i, en tot cas, deixar que els tècnics valorin i que siguin ells els 
que acabin de decidir quin és el millor emplaçament. Entenem, però, que el que estem 
fent aquí és una proposta i no cap mandat imperatiu, per tant, votarem a favor de la 
seva proposta. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Calvo. Senyora 
Palau, té la paraula. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Un petit aclariment, jo hi 
era, dec ser una part molt petitona d’aquell munt de gent que hi havia, per això estava 
en el debat del Pla de salut. 

Miri, senyora Paneque, bé, la felicito, que hi hagi un petit canvi de posicionament del 
seu partit, perquè buscant a hemeroteques resulta que trobo que el 2003 quan es va 
decidir..., ho vull aclarir, no es va tancar, no es va tancar al CAP de Maluquer 
Salvador, es va fer un trasllat. Més que re per aclarir-ho: l’espai on hi havia el CAP 
Maluquer Salvador continua fent activitat pública amb altres aspectes, no d’atenció 
sanitària, però amb altres aspectes, sí. Doncs, quan es va fer aquest trasllat, buscant a 
l’hemeroteca, doncs trobo tres noms que segur que vostè coneix, que és el senyor..., 
amb tots els respectes, perquè a més són gent que he treballat amb ells i els respecto 
moltíssim, el senyor Nadal com a alcalde de Girona, la senyora Geli com a consellera 
de Sanitat i el senyor Cordón com a delegat de Sanitat. 

Dit això, vull deixar molt i molt clar que el nostre grup, el Govern, continua amb el 
compromís que va agafar el senyor –en aquell moment candidat– Carles Puigdemont, 
en el debat que va haver-hi a l’Eixample de comprometre’ns a estar amatents quan 
sigui necessari fer les gestions que des d’aquest Ajuntament li pertoquin, que serà la 
cessió de terrenys, quan el Departament de Salut, que sí que és la seva tasca, 
decideixi o cregui oportú fer un nou CAP a la zona de l’Eixample on es decideixi que 
sigui més adient o ampliar el que ja existeix. 

Els estava escoltant amb molt de respecte, de veritat, a tots vostès, i tenia un dubte de 
si estava assistint al Ple de l’Ajuntament de Girona o al Parlament de Catalunya, que 
amb molt d’honor també hi vaig assistir, perquè semblava un debat de política 
sanitària. Tots aquests temes que estan parlant, jo els respecto i els defenso, però no 
és aquí on ens toca; haurem d’estar amatents quan el Parlament debati, doncs, per 
parlar-ne. Tots nosaltres, cadascú de nosaltres tenim representants al Parlament de 
Catalunya, transmetem aquestes preocupacions als nostres representants d’allà 
perquè facin un debat de política sanitària i estiguem amatents. 

Total confiança amb el nou conseller de sanitat, estic convençuda que continuarà 
treballant per mantenir el nivell de qualitat o millorar-lo, si s’escau, de la sanitat pública 
de la nostra ciutat, com de tot el país. Però li anuncio, li anuncio que ens abstindrem i 
em dirà: «però si m’està dient que està a favor», però ens abstenim i sap per què? 
Perquè estem una mica cansats que ens facin mocions recordatòries. Nosaltres tenim 
al nostre Pla de govern que defensarem un nou CAP a l’Eixample, deixi’ns treballar, si 
us plau, portem sis-set mesos, ens queden tres anys i mig de legislatura, deixi’ns 
treballar i quan acabi la legislatura, passem comptes si ho hem fet o no ho hem fet. I 
per això ens abstindrem. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Palau. Senyora 
Paneque, té la paraula. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, per respondre, molt ràpidament a la 
senyora Veray. Efectivament, l’ampliació del CAP de Montilivi de cap manera s’ha de 
veure afectada per l’aprovació d’aquesta moció, ni per un futur cap a l’Eixample. Per 
tant, totalment d’acord. 
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A la resta de portaveus, donar-los les gràcies, i regidors i regidores, pel suport. 

I a la senyora Palau, sí que li haig de dir un parell de coses. També des del respecte i 
jo sé que vostè ha estat fent un esforç aquests dies per intentar fer que aquesta moció 
encaixés en el seu Pla de govern o en la seva visió, però, primer, vostè amb la 
professió que té i la responsabilitat que té no em pot dir seriosament que el debat 
sobre la sanitat a la ciutat de Girona no l’hem de tenir aquí. Escolti, la planificació de la 
sanitat a Catalunya, al Parlament, però de la ciutat de Girona, aquí. I l’estat dels CAP 
de la nostra ciutat els hem de debatre aquí, i crec que és el lloc oportú per fer-ho. 

Segon, sí que és cert que fa..., pot trobar declaracions que justifiquin el tancament com 
a CAP, em referia, no com a centre sanitari, sinó com a CAP. Però precisament li deia 
que en aquests anys hi ha hagut un creixement demogràfic, hi ha hagut un envelliment 
de la població... Jo crec que ho hem justificat molt bé amb dades per veure que hi ha 
la necessitat de recuperar aquest CAP de l’Eixample, més enllà que sigui una 
demanda ciutadana, a més a més, està justificat amb dades. 

I li haig de dir, senyora Palau, no volen recordatoris? Doncs facin, perquè vostès no 
porten uns mesos, porten cinc anys pràcticament. Per tant, si no volen recordatoris de 
mocions de l’oposició, actuïn i despleguin el Pla de govern i no es trobaran amb 
aquestes situacions. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Paneque. Bé, doncs 
procediríem a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, amb majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals d’Esquerra Republicana - MES, CUP - Crida per Girona, Partit Socialistes 
de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular de Catalunya, amb un total de 15 vots i 
l’abstenció del Grup Municipal de Convergència i Unió, amb un total de 10 vots. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents 

Abstenció: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil, Joan Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Vots a favor: 
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Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet. 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

PART DE CONTROL 

15.  DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats local, des de la resolució núm.  2016000001 a la núm. 2016000938   
corresponents al mes de gener de l'any 2016. 

Ara passaríem a la part de control, punt 15. Donar compte de les resolucions emeses 
per l’Alcaldia... Si us plau, si us plau..., si us plau..., donar compte..., tots tenim ganes 
d’anar cap a casa, però bé, escoltin un xic. Donar recompte de les resolucions emeses 
per l’Alcaldia de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial 
decret 2568, de l’any 86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals des de la resolució 
número 2016000001 a la número 2016000938, corresponent al mes de gener de l’any 
2016. Sí, senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, primer de tot, jo no tinc ganes 
d’anar cap a casa, diguéssim, tinc ganes d’acabar de fer la feina, senyor alcalde, i 
intentarem fer-la. En els decrets que ens han posat, n’hi havien del 2015 també, 
entenc que també els podem preguntar, perquè se’ns han relacionat..., com que vostè 
ha dit del 2016..., només del mes de gener, n’hi ha alguns que són referència al 2015, 
però estaven a dins dels decrets que hem pogut consultar avui. I, per tant, jo alguna de 
les preguntes que faré són decrets que he consultat aquest matí en el plec de 
documentació del Ple. 

La primera és al voltant de la justificació exacta de perquè ens gastem cinc-cents 
euros, si ens la pot argumentar algú de l’equip de govern, amb la inscripció de la ciutat 
al Club de Màrqueting Cultura del Patronat de Turisme Girona Costa Brava, en la 
relació no surt el motiu més enllà que el club ajuda a finançar el mapping, però si és 
una contrapartida, que com que el club ajuda a finançar el mapping, nosaltres en fem 
del club o si ens ho poden aclarir. 

La segona és si..., hem pogut comprovar que alguns gironins han tingut exempcions 
ha de pagar taxes per filmar a Girona pel fet de ser ciutadans de Girona. Ens agradaria 
saber si això és una relació, diguéssim, que ja donem per feta, és a dir, que tothom qui 
és de Girona ciutat no pagarà per gravar a la ciutat de Girona, o si és una qüestió 
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concreta de la casualitat de la persona que he anat a mirar, a aquesta persona li han 
bonificat, però la resta continua pagant. 

I la tercera és un motiu..., que ens donin també, que ens expliquin el motiu pel qual la 
ciutat de Girona es gasta 22.000 euros –22.000 euros– en l’organització del Trial 
Indoor que es fa coincidint amb fires, diguéssim, de Sant Narcís. Hem trobat que hem 
pagat 22.000 euros, més 8.000 que paga la diputació, a través de la diputació i del 
Patronat de Turisme, a l’empresa Octagon, que és l’empresa organitzadora d’aquest 
trial. Ens gastem 22.000 euros pagant-li a aquesta empresa, que, cal recordar-ho, és 
una empresa on hi va treballar el senyor Urdangarín i que és una de les que ha estat 
investigades en el sumari Nóos. Diguéssim que estaria bé saber si pensen continuar 
invertint 22.000 euros en el trial i també a través d’aquesta empresa o si buscarem 
alguna alternativa. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, quant al tema dels cinc-cents euros 
del Club de Màrqueting, bé, ja li contestarem. Perdoni que ara ho desconec i, en 
aquest cas, veig que no en som conscients. En tot cas, li contestarem, no pateixi. 

Sobre el tema de filmar a Girona, les taxes, no sé si havia alguna qüestió, la senyora 
Planas... També ho mirarem, perquè tampoc en teníem coneixement. 

Sobre el tema del Trial Indoor, del tema dels 22.000 euros, senyora Muradàs, té la 
paraula. 

Sra. Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, amb relació a aquesta activitat, comentar 
que sembla que portem divuit edicions de celebració del Trial Indoor, per tant, no és 
una activitat nova a Girona. És una activitat molt benvinguda per banda dels gironins i 
no només dels gironins, sinó dels voltants de Girona en temps de fires, i continuarem, 
nosaltres continuarem apostant per aquesta activitat com s’ha fet sempre. I podrà 
comprovar, en tot cas, si reconsulta les dades de l’Ajuntament en els anys anteriors, 
que l’aportació, en tot cas, no s’ha incrementat, sinó que ha estat sempre a la vora 
d’aquesta i fins i tot el que hem fet ha sigut baixar-la, com també els preus perquè fos 
més econòmica perquè la gent pogués entrar-hi i anar-hi en família. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget  (CUP-Crida per Girona): Sí, també amb relació a alguns 
decrets voldria preguntar com és que l’Ajuntament de Girona assumeix 2.500 euros en 
seguretat privada per quatre dies que va durar el Circ de Nadal; si això és una pràctica 
habitual que assumim nosaltres la seguretat privada d’un negoci, diguéssim, que és 
privat. 

Llavors també –l’altre dia parlàvem de protecció civil– hem vist concretament que ja 
se’ls ha comprat els uniformes a aquesta gent i que ens han costat 22.000 euros. 
Llavors, voldria saber si aquests uniformes és que són unipersonals, si és que se’n 
compra un per a cadascú. Perquè jo el que conec en altres ajuntaments el que es fa, 
diguem-ne, és que hi ha uns petos o algun tipus d’equipament que es pot passar d’un 
a l’altre i llavors només disposen d’aquest uniforme aquelles persones que realment 
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estan exercint i estan fent la feina. Llavors, em sembla que 22.000 euros amb 
uniformes, doncs, és un preu molt alt i llavors voldríem saber una mica quina 
explicació em donen. 

I llavors també recuperar una pregunta que vaig fer al darrer Ple, li vaig fer arribar, 
però encara no n’he tingut resposta, que és..., era també un tema decrets, que eren 
aquells vuit mil euros d’un pla d’indicadors de la ciutat. Bé, doncs recuperar aquest 
decret també, a veure si em pot donar una resposta avui. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Pel que fa al Circ de Nadal, senyora 
Madrenas, té la paraula. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Sí, efectivament, no sé la pregunta exacta de si era 
usual o no era usual, no sé què dir-li, si en altres llocs..., no, jo no sé si en altres llocs o 
no ho fan. És la segona edició que es fa aquí, del que es tracta és: estem intentant que 
aquest Circ de Nadal es constitueixi en el Circ de Nadal de Catalunya, creiem en la 
promoció i creiem en l’activitat i creiem que portarà molts beneficis per a la ciutat, 
creiem que és bo. S’han reduït altres activitats diferents que es podien fer –haver fet– 
d’altres anys, i és el pagament d’unes factures o de realitzar uns..., ajudar amb un 
atorgament d’uns serveis igual com es podria fer d’altres maneres. A mi m’és igual si 
se’n diu «seguretat» o se’n diu una altra cosa. Són aportacions molt reduïdes, es van 
reduir i ja es va acordar que cada any s’anirien reduint perquè al ser empresa privada 
era important donar el primer cop de mà per intentar que s’implementés i que es 
consolidés i mica en mica anar reduint les aportacions que s’anessin fent, i així és com 
ho tenim pensat de fer. Enguany han participat també la diputació amb unes quantitats 
més importants perquè creien que era una fórmula de dinamització cultural molt 
important per al territori i jo crec que, val, és una empresa privada..., no és així, és una 
fundació, si ho recorden vostès, que són els mateixos que organitzen els festivals de 
circ de Figueres i, per tant, és una fundació. I sí que crec que podem dir que fan una 
aposta importantíssima perquè la gent conegui el circ de debò, apartar-se d’estereotips 
que podien existir últimament, és un circ de moltíssima qualitat, que són referents a 
Europa. I crec que les aportacions que s’han fet, la veritat és que són en compensació 
pel que aporten per a la ciutat i per a la cultura –i el circ també és cultura–, crec que no 
és en absolut desfasat. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Madrenas. Pel 
tema dels equips dels agents del personal..., dels voluntaris de Protecció Civil, el 
senyor Berloso els contestarà. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): SÍ, gràcies, senyor alcalde. Bé, són qüestions 
d’opinions, vull dir, vostè diu que hi ha ajuntaments que només van amb peto i jo dic 
que hi han ajuntaments que estan molt més ben equipats que no pas els voluntaris de 
Protecció Civil de la ciutat de Girona. En el pressupost ho teníem, va ser pressupostat i 
crec que, vull dir, que el mínim que alguns voluntaris estan fent un esforç i una 
prestació importantíssima a la ciutat de Girona vulguin anar adequadament, diguem-
ne, uniformats, si és aquest el seu desig. 

Gràcies. 



 

  80

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Berloso. Pel que fa a la 
pregunta que em feia vostè sobre el tema..., que ja em va fer en el Ple passat, sobre el 
tema dels indicadors d’anàlisi i percepció ciutadana, és un encàrrec que es va fer a la 
senyora Maria Rigola Butinyà i l’objectiu és tenir una visió de la percepció dels 
ciutadans i ciutadanes de Girona sobre diversos aspectes de la vida de la ciutat que, 
alhora, ens poguessin servir de forma complementària amb altres estudis per fer 
radiografies de la percepció subjectiva de l’estat de la societat, més enllà dels 
indicadors que ja tenim de l’Observatori de la UMAT, les cartes de servei que ens 
poguessin oferir. Amb aquestes dades, s’intenta, doncs, donar una resposta concreta 
als problemes que més preocupen la ciutadana. Ara mateix s’està treballant amb 
l’empresa i amb la UMAT per definir els indicadors que han de servir per fer aquesta 
prova pilot. 

Senyora Paneque, és pel punt quinzè, entenem, de decrets d’alcaldia. D’acord, no, no, 
ho dic perquè..., per concretar, molt bé. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Ja sé que no és el torn que em tocava, 
però..., amb aquesta nova manera d’analitzar, però sí, és per decrets. És un decret de 
2016, però que també ens l’hem trobat barrejat, com deia el senyor Salellas, amb 
decrets de 2015. Però, en tot cas, és d’una partida de Govern obert que deriva, com li 
deia, de l’exercici 2014, en principi, l’objectiu..., per augmentar la transparència i tot el 
projecte de dades obertes. L’any 2015, el 20 de gener, es dota aquesta partida en 
36.544 euros i sembla que a finals de 2015 queden 26.000 euros que passen a una 
partida de 2016. Això hi ha un decret el 14 de gener, d’aquest traspàs, de 2015-2016. 
L’endemà d’aquest decret, el 15 de gener, hi ha una transferència nova d’una partida 
de 2015 que ve del Consorci de Normalització Lingüística, de l’Oficina d’Estudis 
Socials Europeus i de política lingüística. Ja ens sembla estrany que hi hagi aquesta 
barreja de partides que tindrien un altre ús o un altre objectiu cap a aquesta. Però és 
que finalment, i entenguin-me bé que el problema no és la finalitat última on van anar a 
parar aquests diners, el problema és el circuit que s’ha generat i que recursos que 
haurien d’estar destinats a altres utilitats van a parar finalment, el 19 de gener, 30.000 
euros al lleure esport, 10.000 sí que venien d’esport, 10.000 venien d’educació, que al 
mateix moment també venien de combustibles i carburants, però 10.000 vénen de 
l’Oficina de l’Observatori, de la partida de 2016, que alhora s’havia estat alimentant del 
Consorci de Normalització Lingüística. 

Vejam, ho dic perquè aquí el problema no és la finalitat, però és que ja ens hem trobat 
diferents exemples de circuits d’aquest tipus que l’únic que aconsegueixen és 
desvirtuar l’aprovació dels pressupostos que fem, perquè, és clar, si els grups 
municipals donem o no suport a uns pressupostos i al cap de quinze dies s’estan 
movent diners en petites quantitats amunt i avall i van a parar a usos que no eren els 
que estaven previstos en origen, em sembla que vostès estan pervertint en certa 
manera les aprovacions i les anàlisis dels pressupostos que fem aquí. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Paneque. En tot cas, 
ja li contestarem, ja aclarirem el perquè hi ha hagut transferència i tal, d’acord? Alguna 
qüestió més pel que fa a decrets? Gràcies. 

16.  DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per 
delegació de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa 
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l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 
8 de gener de 2016 (ordinària), 15 de gener de 2016 (ordinària), 22 de gener de 2016 
(ordinària), 29 de gener de 2016 (ordinària). 

 

Passaríem, doncs, al punt 16, donar compte dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local, per delegació de l’alcalde, president de la corporació, de conformitat 
amb el que disposa l’article 42 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, de data 8 de gener de 2016. Hi ha les ordinàries de 15 de gener, 22 de gener i 
29 de gener. Alguna qüestió? Sí, senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, és una qüestió breu. Deixi’m dir, 
per això, senyora Madrenas, que li hem preguntat si ho feia, en el tema del circ, amb 
altres coses, o espectacles, o activitats que passaven a la ciutat. O és una cosa ad hoc 
que feien. 

Això en referència al passat. I la pregunta que faré sobre la Junta de Govern és: hem 
vist que hi ha aprovació de les obres de l’antic Banc d’Espanya a la plaça Marquès de 
Camps perquè es faci un hotel, perquè es construeixi l’hotel abans que s’acabi l’any. 
Era per saber exactament si aquest projecte així, després de tants anys aturat, tira 
endavant, no tira endavant i fins a on se sap. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, senyora Madrenas, té la paraula. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Doncs miri, per exemple, en temes de fires a 
vegades s’ajuda alguna entitat en temes de seguretat o de mercats o no ho sé, a 
vegades es fan ajudes amb el tema de la seguretat. Referent a l’hotel, no es va 
demanar la pròrroga perquè no se’ls caduqui la llicència, però de moment no hi ha res 
previst concret de cap llicència entrada ni res. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies. Algun altre tema de 
Junta de Govern? Molt bé. 

17. PRECS I PREGUNTES 

Doncs passaríem al darrer punt de l’ordre del dia, que seria el precs i preguntes. Tal 
com havíem establert, doncs, home, varem pactar que ens passarien el llistat per no 
haver d’apuntar... Bé, senyora Veray, va, aquest cop li perdono, però si no, em passi el 
full, vull dir que..., (veus de fons) a la Junta de Portaveus. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): És una cosa molt concreta i sóc la primera, la 
recordarà perfectament. Fa pocs dies coneixíem la notícia pels mitjans de comunicació 
que deixaven de sonar les campanes de la catedral de nit. La primera explicació o la 
primera valoració que vam conèixer de l’equip de govern a través dels mitjans de 
comunicació era que no s’adequava al mapa de sorolls, que tenim, que passava els 
decibels..., bé, tota una explicació molt tècnica de l’ordenança. Però al cap de vint-i-
quatre hores també podíem llegir i consultar als mitjans de comunicació que vostè deia 
que era per raons de beneficiar el turisme a la ciutat de Girona. Sincerament, li he de 
dir que les dues versions en menys de vint-i-quatre hores no casen una amb l’altra. Si 
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ho fem perquè es compleixi una ordenança, ho fem perquè es compleixi una 
ordenança; si ho fem per beneficiar un establiment concret de turisme, ho fem per 
beneficiar un establiment concret de turisme. I, per tant, a mi m’agradaria que ens ho 
aclarís. Això, en primer lloc. 

I li faria un prec també, i és que ho revisin, que ho revisin. No he trobat encara cap veí, 
cap veí que m’hagi dit que està d’acord amb la decisió que vostès han pres i porten 
tota la vida vivint-hi, i gent que ha anat a viure de nou en aquesta..., perquè aquesta és 
una zona, la de sota de Sant Fèlix, que es van fer molts habitatges nous i, per tant, va 
anar-hi a viure gent que estava acostumada a viure a l’altra punta de Girona, i les 
campanes no els han molestat mai. És més, jo he viscut quasi trenta anys a la plaça 
del Vi i li he de dir que les campanes del rellotge de l’Ajuntament mai se m’hagués 
ocorregut ni a mi, ni a cap dels veïns de la plaça del Vi, de venir un dia aquí a 
demanar-li que no sonin a la nit. 

Per tant, penso que hi ha decisions que s’han de prendre amb una mica més de 
tranquil·litat, sense tanta precipitació, i sobretot parlar-ne. Em consta que dimecres hi 
ha una reunió de l’Associació de Veïns del Barri Vell, que també volen parlar d’aquest 
tema. Per tant, jo li deia, primer, la pregunta, que ens expliqui realment com ha anat 
aquest tema i per què prenen aquesta decisió, la versió oficial, real i formal, si us plau. 
I, la segona és el prec, que si us plau la revisin i, si pot ser, la tirin enrere i deixin que, 
com tota la vida ha passat en aquesta ciutat, les campanes de la catedral sonin durant 
tot el dia. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Veray. Per part del 
Grup de Ciutadans, senyor Vázquez. 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señor alcalde. Desde el Grupo 
Municipal de Ciutadans, queremos instar al equipo de gobierno de Convergència i 
Unió a que se apliquen las ordenanzas. En este caso hablamos de la ordenanza 
municipal de protección, control y tenencia de animales, ya que hemos recibido varias 
quejas de los vecinos acerca de la suciedad de los espacios públicos. Hablamos de 
los excrementos que podemos observar en la plaza Empúries, en el barrio de Sant 
Narcís, al lado de un parque infantil. Por tanto, pedimos que se nos facilite a todos los 
grupos un calendario de limpieza de los distintos barrios de la ciudad. 

Muchas gracias. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Vázquez. Per 
part del senyor..., no m’han passat el full. D’acord, gràcies. Senyor Martin, té la 
paraula. 

Sr. Manuel Martín Vertedor  (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde. Tinc dos precs. El 
primer, si es podria habilitar com a aparcament la zona de la plaça de l’Om quan es 
realitzin activitats a Girona com, per exemple, Temps de Flors. 

I el segon, el segon prec, millores en el parc infantil del carrer Montnegre. 

Gràcies. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Martín. Senyor 
Rodríguez, té la paraula. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Gràcies. Els clubs de futbol de Can Gibert i 
Santa Eugènia fa temps que comptaven amb el suport social per poder ajudar els 
esportistes i les famílies, i voldríem saber com està aquest tema, si és que se n’ha 
parlat per fer un suport social a aquells clubs esportius. 

I la segona pregunta seria que durant el 2015 els ajuntaments podien demanar ajuts al 
Consell Català de l’Esport per actuació d’adaptació a la seguretat i qüestions 
funcionals dels equipaments esportius, i no ens consta que l’Ajuntament de Girona en 
sigui beneficiari, d’aquests ajuts. Voldríem saber si hi ha hagut algun problema al 
respecte. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Rodríguez. Sí, senyora 
Riera, té la paraula. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Jo tenia un parell de preguntes. La 
primera sobre com està la situació de traspàs de la titularitat de la casa que hi ha al 
carrer Torrent número 5, a Mas Ramada. 

I la segona és referent al debat que va proposar l’Associació de Veïns de la Devesa, 
on es van presentar una sèrie de problemes la setmana passada, que ens van posar 
de manifest a tots els grups polítics de l’Ajuntament els problemes que es troben el dia 
a dia a la Devesa. Fa uns quants dies hem vist que s’ha aprovat un decret per posar el 
pla de xoc en marxa, i hi ha una reforma del paviment i de l’accessibilitat vial a la 
Devesa. I la pregunta era, bé, a la Junta de Portaveus que hi ha proposada per a la 
setmana que ve i la informació que ens donarà, i els veïns van manifestar moltes altres 
problemàtiques, com era la de llum, com era de l’accés dels vehicles, de vigilància i 
una mica tots aquests altres temes, a part de la pavimentació i l’accés, com es 
tractaran. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Riera. Senyora 
Paneque... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí. Ens han arribat algunes queixes de veïns 
de Torre Gironella, en concret del carrer Almogàvers respecte a com s’estan 
gestionant els passis de veïns de Barri Vell. Com saben, aquest barri tenen accés 
també al Barri Vell, però alguns veïns d’aquests carrers que els dic concretament i que 
estan anotats en la fulla que li hem donat, se’ls ha denegat. Llavors voldríem saber si 
és que hi ha algun malentès o hi ha alguna mena de discriminació o criteri que 
nosaltres desconeixem. 

Ens continuen arribant queixes també sobre la poda d’arbres i voldríem saber si ens 
poden passar la planificació de les pròximes setmanes, en concret, les que ens arriben 
vénen de Pare Coll, són molt insistents i és un carrer que es sol queixar de la poda 
d’arbres, ho hem hagut de portar al Ple diverses vegades. Per tant, els pregaríem si 
ens poguessin fer arribar la planificació que tenen de poda per a les pròximes 
setmanes. 
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I n’hi poso dues, alcalde, que no les trobarà a la llista, però perquè han succeït al llarg 
del Ple i com que la llista la portàvem preparada, doncs... (Veus de fons.) Una sobre el 
que ens ha passat en un dels punts d’acord del dia d’avui on hi anaven dos aspectes 
units per un sol punt d’acord i hem hagut de fer una abstenció i no hem pogut fer 
votació diferenciada, que ho tinguin simplement en compte perquè el cas és que eren 
dos temes diferents i ens hagués agradat fer una votació separada, simplement, com a 
esment, com que ha passat... 

I unir-nos també al prec o a la reflexió que ha fet la senyora Veray sobre el tema de les 
campanes. És cert que hi ha una incomprensió per part de la ciutadania i la més 
afectada que viu al barri sobre el perquè, i sobretot per què s’ha pres la decisió d’una 
manera trilateral, en aquest cas, i per què no s’ha comptat amb la seva opinió i amb la 
seva visió sobre el tema. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, doncs, senyora 
Paneque. Sí, senyor Toni Granados. 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida pe Girona): Gràcies, senyor alcalde. Una 
pregunta, el passat 14 de gener de 2016, es va posar en marxa el canvi de model de 
transport sanitari. Ens han arribat queixes greus del servei, tant d’usuaris i usuàries, 
com de treballadors i treballadores del transport sanitari. Tenint en compte les diverses 
informacions que han sortit a la premsa sobre el mal funcionament del transport 
sanitari i després de la resposta que ens va donar la senyora regidora Eva Palau en 
l’anterior Ple municipal del dia 25 de gener, que ens va manifestar que en cap moment 
el transport sanitari estava funcionant correctament, reiterem la pregunta: l’Ajuntament 
de Girona té prevista alguna reunió amb els responsables del transport sanitari perquè 
ens expliquin què està passant i què afecta el canvi de model el municipi de Girona? 
Es garanteix el mateix servei que teníem abans d’aquest nou model? 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Granados. Sí, senyora 
Costa. 

Sra. Ester Costa Fita  (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs jo 
també parlaré de la poda d’arbres que com que ja veig és molt repetit aquest tema, 
però com que no ens en sortim... Perquè no fa gaire en un ple se’ns va dir que sí, que 
era un tema que calia que s’aclarís i que es faria un calendari, que se citaria tots els 
regidors i veïns, etcètera, per fer una explicació perquè arriben moltes queixes, però 
fins al moment no hem rebut cap convocatòria. A veure, és que, és clar, vull dir, a mi 
em costa d’entendre com en un carrer que s’han queixat diverses vegades que fa anys 
que no es poda, de cop i volta es poda..., bé, pràcticament no deixen arbre en una 
vorera i a l’altra vorera, que era la que es queixava, precisament, a més, se li han tallat 
quatre branques. A més, és que, a veure, el fet que no es podi també passa que, quan 
cauen les fulles, molts teulats queden plens de fulles i els tapen els canals i això ha 
produït inundacions en algunes cases. I després també quan queden tapats els 
embornals perquè, a part que a vegades no es poden, no es neteja prou bé, també 
s’han tapat..., hi ha hagut inundacions en pàrquings. 
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A veure, és molt difícil d’explicar això que en un mateix carrer, en una vorera quasi no 
quedi arbre i a l’altra pràcticament no tallin quasi res, i que diuen que és que és així 
que s’ha de fer. Jo crec que públicament aquí s’hauria de fer alguna actuació i que la 
gent tingui una mica d’idea de quin és el motiu o els criteris o en base a què es poda o 
no es poda mai, perquè pel que està sortint aquí és evident que hi ha llocs que no es 
poda mai. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Costa. Senyor 
Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, sumar-nos al prec 
compartit pel Partit Popular, pel Partit dels Socialistes, no pas per Ciutadans, però, al 
voltant del tema de les campanes de la catedral. Aquesta setmana hem vist que vivim 
en una «hotelocràcia» a la ciutat, és a dir que els hotels decideixen allò que passa i 
allò que no passa a la nostra ciutat, o així ens ha semblat entendre-ho als mitjans de 
comunicació de les declaracions del senyor alcalde. I, per tant, nosaltres el que 
demanaríem és que si s’ha de fer un debat sobre les campanes o s’ha de decidir si 
sonen o no unes campanes que en aquest cas sortien escrits que parlaven que feia 
1.500 anys que sonaven, doncs si han de prendre aquesta decisió històrica, com a 
mínim, la prenguem amb els veïns que hi viuen i no només amb un hotel i una activitat 
concreta que sigui qui decideixi què hi passa i què no hi passa. Entre altres coses, 
perquè hi han altres hotels que no opinen el mateix en el mateix Barri Vell, i així ens ho 
han transmès, com a mínim, al nostre grup municipal i, per tant, ens agradaria saber 
en quin punt estem. 

El segon punt és un tema que li vam transmetre a la reunió que vam tenir la setmana 
passada amb vostè i que ens preocupa molt, que és de les declaracions seves, senyor 
alcalde, en què directament diu que no farà cas a allò que aprovi el Ple quan sigui una 
moció que no sigui de la seva conveniència. El que va passar fa quinze dies quan vam 
aprovar una moció referent a la Fundació Princesa de Girona, vostè llavors diu que 
com que no li agrada, malgrat es va abstenir i no va impedir la seva aprovació, que 
hagués sigut tan senzill com que votés el seu grup municipal que no, no ho portarà a 
terme. Clar, nosaltres li hem posat facilitats i li vam dir maneres de dur-la a terme que 
crèiem que era la seva obligació com a president d’aquest Ple acomplir allò que 
democràticament decideix aquell Ple, i vostè de moment de l’únic que hem sabut de 
vostè en les mocions en anteriors plens és que les que no li agradin no les complirà. 

Tercer punt. No ens van respondre i potser sí avui que ens poden respondre per què 
ens vam gastar un 33 per cent més del que estava pressupostat amb el Parlament 
Cultural Europeu a la ciutat i quins indicadors tenim de retorn d’aquella activitat en què, 
si ho recordeu, en lloc de trenta mil euros que s’havia dit que ens gastaríem, ens en 
vam acabar gastant quaranta mil, ha tingut a la ciutat aquella activitat que va passar 
bastant desapercebudeta des de la nostra humil opinió. I ja està, perquè la quarta ja 
l’ha respost abans. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Salellas. Per part del 
grup... (Veus de fons.) Perdoni, Laia. Endavant senyora Pèlach. 
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Sra. Laia Pèlach Saget  (CUP-Crida per Girona): En primer lloc, un prec. Ens 
agradaria que des del Govern s’elaborés una guia de comerços del medi ambient, 
s’havia fet ja –i jo diria que encara existeix– un enllaç, però un enllaç que no porta 
enlloc, una guia sobre comerços de productes de segona mà i reparació, doncs poder 
revisar aquesta guia, actualitzar-la i incorporar-hi fins i tot altres criteris lligats, 
diguéssim, amb la protecció del medi ambient o amb els beneficis que aporten 
aquestes empreses per a la protecció del medi ambient. 

També en temes mediambientals, un altre prec amb relació a si fos possible situar 
papereres de reciclatge a les escoles, no només en l’interior, també als patis. Des de 
les escoles jo crec que es fa un treball molt important per fomentar el tema del 
reciclatge, però, en canvi, després es troben que al pati de l’escola, per exemple, no 
sempre existeixen aquestes papereres. Aquí, a l’Ajuntament, es va fer una aposta en 
aquest sentit, doncs traslladar també aquesta aposta per a les escoles, on s’hi està 
fent un treball educatiu molt important en aquest sentit. 

L’altra és una pregunta. Ha sortit recentment als mitjans de comunicació que 
l’Ajuntament es gasta trenta mil euros per vigilar les tasques de neteja d’una empresa 
que nosaltres contractem en el seu moment, una empresa en què nosaltres hi 
participem. Llavors una mica saber, doncs, quin és l’objectiu d’això i si això no hauria 
de repercutir o no ho hauria d’assumir la mateixa empresa. Jo entenc que nosaltres 
quan contractem una empresa ja ho fem pressuposant, diguéssim, que aquesta 
empresa ha de fer allò que li pertoca. Per tant, no sé com es justifica el fet que després 
nosaltres hàgim d’estar de gastar-nos una altra quantitat de diners controlant si fa bé o 
no fa bé la feina. Si no la fa bé, què passarà? Els Posarem una multa? No ho sé, vull 
dir, com es menja això? Com ho justifiquem? 

Llavors una altra pregunta és amb relació a..., queda pendent la contractació de 
l’adjunt a conseller delegat d’Agissa, llavors saber com està aquest tema. Fa molts 
anys que queda pendent també i ens sembla que és un tema important, i així almenys 
en algunes converses vostès ho han manifestat també, doncs poder que hi posem fil a 
l’agulla. Com està aquest tema. 

També un prec per..., l’altre dia va sortir el tema de les fonts i hi ha gent que ens 
insisteix en el tema. Llavors una solució que proposo és, en tot cas, limitar molt, 
diguéssim, els tancaments de fonts quan hi hagi un risc real de glaçada. Aquest any no 
sé si ha hagut cap dia en què realment hi hagués aquest risc real i llavors intentar 
afinar al màxim perquè les fonts sí que tenen un ús públic i jo crec que es fa difícil 
valorar quines el tenen i quines no el tenen, un ús social. Llavors, doncs, intentar afinar 
molt amb aquest tancament de fonts. 

Finalment, un que l’he afegit també a última hora, perquè ja que ha sortit el tema del 
Circ de Nadal, doncs, mira, si fem aquestes aportacions, com a mínim, condicionem-
les, condicionem-les..., aquestes aportacions, condicionem-les al fet que compleixin la 
normativa municipal. Perquè bé recorden, suposo, que en el darrer Ple precisament va 
sortir a la llum que el Circ de Nadal va incomplir el tema de la normativa 
d’escombraries i vam veure l’espectacle que havia deixat a nivell de deixalles en el seu 
entorn. I, per tant, com a mínim, si fem aquestes aportacions que jo qüestionaria, però 
en qualsevol cas vostès tenen la potestat de decidir-ho, doncs com a mínim 
condicionem-ho al fet que compleixin la normativa municipal. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pèlach. Senyor 
Terés... 

Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, 
començaré aquesta tanda de precs i preguntes amb un agraïment perquè va arribar 
l’aparcabicis a l’Espai Rosaleda de la Devesa i, per tant, els veïns ens ho han 
comunicat així i estem contents que s’hagi fet efectiva aquesta instal·lació. 

Dit això, voldria sumar-me, doncs, al prec, per dir-ho d’alguna manera, o queixa, amb 
relació a la moció Princesa de Girona, per dos motius. Un queda clar, és a dir, aquest 
Ple va aprovar una moció que feia referència..., i ho dic perquè m’agradaria explicar 
que aquella moció al que feia referència és al fet que hi ha una fundació privada sobre 
la qual no tenim potestat que no té en compte un doble posicionament d’aquest Ple 
amb relació al fet que el títol Princesa de Girona no representa la majoria de la 
ciutadania, perquè els seus càrrecs electes així ho han dit, ho ha dit per dues vegades. 
I, per tant, el que demanàvem és que el posicionament d’aquest Ple condicionés la 
participació del mateix Govern en les activitats d’aquesta fundació, al fet que fes un 
canvi de nom, per respecte al doble posicionament que hi havia hagut en anteriors 
plens. Fem aquesta petició, en aquest Ple hi ha una votació, el seu grup s’absté, per 
tant, s’aprova aquesta moció i sentim després que no se’n farà cas i que se seguirà 
participant de les activitats d’aquesta fundació. 

Doncs no ho entenem, no ho entenem sobretot perquè no respecta el que diu aquesta 
moció, però tampoc entenem que es digui públicament que no es farà cas d’una 
moció. Avui mateix i a la majoria de plens dediquem unes quantes hores a debatre 
sobre mocions, posicionaments polítics que intenten definir l’actuació de l’àmbit públic 
en aquesta ciutat i si el que hem d’escoltar és que no es farà cas d’aquestes mocions, 
potser ens ho podem estalviar. No seria la nostra intenció, el que volem és que els 
debats serveixin d’alguna cosa i que els mandats democràtics que surten del debat i 
de les votacions d’aquest Ple serveixin per a alguna cosa. 

Dit això, l’altre tema que volíem fer referència és un tema que ens han fet arribar des 
dels veïns de la Rambla. Van ser coneixedors que la Universitat de Girona posaria a 
subhasta un edifici de la seva propietat que està al carrer Argenteria i que..., o sigui, la 
Universitat de Girona, d’aquest bloc de pisos, en disposa de tres, que van servir per 
residència d’estudiants, però la planta baixa i al primer pis els té arrendats a un comerç 
que tenia per dir-ho així la condició en el seu arrendament de facilitar l’accés per 
poder-hi instal·lar el Tarlà i que és el pis on la mainada puja acompanyats de les seves 
famílies a fer girar el Tarlà i això. Els veïns ens fan arribar a la preocupació que, si es 
ven aquest immoble, és possible que això que va condicionat al lloguer, per tant, 
aquesta venda pot condicionar aquest lloguer, s’acabi perdent l’opció d’instal·lar en 
aquell espai el Tarlà; un Tarlà que cada vegada és més present perquè apareix quatre 
vegades l’any en diferents ocasions. Per tant, en feien arribar aquesta preocupació, 
veure si seria possible «mediar» amb la Universitat de Girona perquè s’inclogués una 
clàusula..., jo ara desconec la legalitat i aquesta possibilitat, però que hi hagués una 
clàusula en la compravenda que condicionés aquesta subhasta a un propietari que es 
comprometés a facilitar l’accés a aquest espai o buscar un emplaçament alternatiu que 
fos igual de satisfactori. 

I per últim, un prec que té relació amb una anterior demanda que ja es va fer en aquest 
ple, jo mateix, amb relació al portal de dades obertes. Aquest és un Govern que 
sempre que pot fa bandera de la transparència, però, en canvi, a dia d’avui l’enllaç que 
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fa referència..., és una pregunta que no està en la relació de preguntes escrites i que, 
per tant... (Veus de fons.) Sí, si us plau. No funciona l’enllaç que fa referència a la 
retribució anual dels membres del consistori, l’enllaç està trencat. Quan s’arregla 
enllaç, per dir-ho així, manualment, el llistat que s’obté és un llistat caduc, és un llistat 
en què hi apareixen retribucions de regidors de 2006 o 2007 em penso que és fins a 
2014. Creiem que el normal seria actualitzar aquestes dades, ja tenim tot un exercici 
complet de 2015, per tant, el normal seria que fes referència als càrrecs electes 
actuals i no als d’anteriors mandats. Això, per una banda. 

I, per l’altra, creiem recordar que és vigent la nova Llei de transparència que obliga a la 
publicació del registre d’interessos d’activitats i béns, i això segueix sense estar públic 
i, per tant, voldríem preguntar quan es pensa fer públic. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Terés. Sí, senyor Pere. 

Sr. Pere Albertí i Serra  (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. El 19 de gener 
passat vaig assistir a una sessió del Plenari del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 
Transsexuals i Bisexuals, va ser una sessió molt interessant perquè, entre altres 
coses, es va aprovar –i deu constar en acta– que la caseta de la Devesa i amb les 
activitats que fomenta aquesta entitat de l’Ajuntament, fomentés activitats escolars 
lligades a la lluita contra l’homofòbia en els centres escolars i a la ciutat en general. 
Però això no es el que em va preocupar, i aquí hi ha el prec. Algunes de les entitats 
presents varen fer esment que en el seu moment se’ls va..., havien acordat amb el 
consistori disposar d’un lloc de reunions específic. El consistori sí que és veritat que 
els facilitava poder-se reunir en centres cívics, etcètera, però ells, donada l’especial, 
diguem-ne, sensibilitat o l’especial característica d’aquest col·lectiu molt sensible com 
abans esmentava el senyor Salellas, demanaven un centre específic per poder 
atendre consultes que cada cop els arribaven amb més abundància. I, per tant, el prec 
era a veure si vostès tenen pensat per a aquestes entitats lligades a aquest consell 
municipal, disposar d’alguns centre específic. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Albertí. Sí, senyor 
Calvo. 

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Tres qüestions. Una primera és que amb relació 
als taxistes que ens comenten que el servei que donen vint-i-quatre hores al dia, quan 
es tracta de la nit, tenen problemes per poder accedir a uns banys públics. Seria 
possible la instal·lació d’alguna mena d’aparell d’aquests que són mòbils, diguéssim, 
sobretot per a la parada que hi ha a l’estació. 

Una segona qüestió seria que hem vist que hi ha molta incidència de famílies que 
passen a veure els infants que estan acollits a la Llar La Misericòrdia Puig d’en Roca i 
que l’accés per a aquestes famílies els és complicat, atès que l’autobús puja cada 
hora. Si seria possible establir un sistema de demanda o de millorar la temporalitat 
d’aquest accés. I també aquí dalt, just davant de la Llar La Misericòrdia, hi ha una 
plaça d’aparcament que quan hi ha un vehicle estacionat impedeix la visibilitat per a 
tots els cotxes que surten del pàrquing i s’incorporen a la carretera. Si seria possible 
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estudiar la possibilitat de moure els contenidors o d’anul·lar fins i tot aquesta plaça 
d’aparcament. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Calvo. Senyora Roca... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, la 
revista Girona Cultura no és de caràcter bimensual, però en algun moment s’havia 
parlat sobre l’augment de la freqüència d’aquesta revista i de fer-la que sortís cada 
mes. Voldríem saber la posició de l’equip de govern al respecte. 

També voldríem preguntar sobre l’estat del trasllat de la Biblioteca Ernest Lluch a la 
Casa de Cultura. Sabem que s’han trobat unes restes, però volíem saber una mica 
quan es té previst que es pugui fer aquest trasllat, perquè la gent ho demana i ho 
necessita. 

Aquesta pregunta fa referència a l’Escola de Música Moderna. Ens agradaria saber si 
hi ha previst un nou emplaçament per a l’Escola de Música Moderna, sabem que tenen 
moltes matrícules, sobrematrícula, i que no poden atendre tots els usuaris que 
voldrien. I també voldríem saber si seria possible una vinculació més estreta entre 
l’Escola de Música Moderna i l’Escola Municipal de Música. 

Això és un prec. El dia 25 de setembre, la Junta de Govern Local va constituir la 
Comissió del Nomenclàtor, però a dia d’avui encara no s’ha reunit. Ens agradaria molt, 
us preguem que es reuneixi abans perquè ha de fer molta feina i la ciutat també ho 
espera. 

Fins a l’any 2009, l’Ajuntament de Girona tenia el costum de distingir destacats 
membres de la societat gironina a través d’uns premis molt estimats que eren els 
Premis Athenea, i van deixar de donar-se. Creiem que és una iniciativa interessant que 
es podria recuperar. Ens agradaria saber què pensa l’equip de govern sobre això. 

I per últim, tal com han dit la senyora Veray, la senyora Paneque i el senyor Salellas, la 
qüestió de les campanes. Avui hi havia una enquesta al Diari de Girona que deia que 
1.017 gironins volen que les campanes sonin i 241 volen que no sonin. Ens agradaria 
saber com ha estat el procés de decisió de silenciar les campanes durant la nit i vista 
la polèmica que s’ha suscitat, doncs si tenen prevista alguna acció o algun 
procediment de consulta per decidir aquestes coses a partir d’ara. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Roca. Bé, doncs 
començarem i com que veig que hi ha bastanta unanimitat, començaré jo a contestar 
això de les campanes i després li passaré la paraula al regidor senyor Ribas. Vejam, 
senyora Veray, jo vaig dir tres coses en referència a les campanes. Vaig dir, primer, 
que aquí ens havíem limitat a aplicar la norma, que hi ha una ordenança que no hem 
aprovat nosaltres, que ve de molt antic que parla dels sorolls i, per tant, ens vàrem 
limitar a aprovar la norma, que evidentment, doncs, entenia que aquesta..., com és 
així, perquè esdevé d’una queixa que formula un establiment turístic del Barri Vell. I, 
en aquest sentit, jo no estic per la «hostelocràcia», és una paraula molt ben trobada, 
però no ho estic per «hostelocràcia», simplement vaig dir: «Escolti, vejam és un tema 
que s’ha de mirar i, en tot cas, si és per al foment del turisme, doncs mirem-ho, això 
mirem-ho.» Ho vaig dir, per tant, no ho negaré, ho vaig dir, però mirem-ho. I tercer punt 
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vaig dir molt clarament: «Bé, malgrat tot això, si realment hi ha un problema i els veïns 
volen que sonin les campanes, escoltarem els veïns.» Com així farem. Per tant, no em 
barregin, jo vaig dir les tres coses. Si els mitjans de comunicació al final en recullen 
una, és clar, això, m’entén, jo ho sento però tinc dos companys meus alcaldes, perquè 
això va ser a Olot en una trobada que fèiem sobre el turisme de congressos, tinc dos 
companys que estaven al costat meu i que varen sentir les tres coses. 

Bé, sobre el tema de les campanes, els contestarà amb molt més criteri perquè ell ha 
portat amb molt més coneixement el tema, el regidor senyor Carles Ribas. Però jo els 
voldria dir que aquest és un tema que ha generat polèmica en molts i molts municipis, 
si volen, els dic la llista, en llocs que han silenciat les campanes i fins i tot llocs on no 
es demana que es silenciïn a la nit només, sinó que es demana que es silenciïn durant 
tot el dia, per tant, aquest és un tema que hi ha hagut queixes per a tots els gustos. Jo 
ara li deixaria la paraula..., li passo la paraula al regidor senyor Carles Ribas, que els 
contestarà el tema més concretament, perquè ell l’ha viscut més directament. 

Gràcies. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament 
l’anterior alcalde, Carles Puigdemont, va rebre la queixa de diversa gent, no només del 
món de l’hostaleria, sinó d’alguns veïns respecte al so –jo no parlaré de soroll, sinó el 
so– de les campanes de la catedral. Això va haver-hi una petició expressa que 
miréssim a veure els decibels que produïa aquest so, l’impacte en decibels. En aquest 
aspecte, l’equip tècnic de l’Ajuntament de Girona va emetre l’informe que fou requerit 
per part de veïns i es va constatar que efectivament aquest so, no parlaré de soroll ni 
re, sinó aquest so superava en catorze punts els decibels que la normativa marcava, 
que és 40 o 45, depenent de si és so directe o so ambiental. 

A partir d’aquí, posem de manifest que l’Ajuntament no té cap mena de potestat 
respecte a aquest tema, perquè depèn de capítols de la catedral en aquest aspecte i, 
per tant, doncs el que intentem és actuar com a mediadors quan se’ns planteja la 
possibilitat de judicialitzar el tema. A la vista de l’experiència que hem tingut a Sant 
Medir i a altres municipis, el que vam creure convenient nosaltres era que intentéssim 
asseure capítols per explicar-los quina era la problemàtica que hi havia i a veure si 
trobàvem alguna alternativa, en el benentès que ens demanaven la..., o que el veí 
demanava que es tanquessin les campanes de les deu de la nit fins a les nou del matí. 
A partir d’aquí, vam veure que això ho trobàvem una exageració, una exageració total, 
el que vam és asseure’ns i, primer de tot, estudiar la viabilitat, que hi és –que hi és i 
s’està treballant en aquest tema–, d’amortir el so de les campanes de determinades 
hores de la nit, com han fet altres ajuntaments, però que requereix una inversió tècnica 
vers la mateixa configuració del mecanisme del campanar i evidentment sí que es 
podia arribar a aconseguir amortir en determinades hores, sobretot en aquest toc civil 
que va des de les dotze i cinc fins a les set menys cinc del matí. 

A partir d’aquí, el Capítol ens va plantejar aquesta possibilitat, vam dir: «Home, si ha 
d’atenuar o evitar judicialitzar el tema, doncs millor actuar en aquest sentit, siguem 
prudents, però anem estudiant alternatives per tornar a incorporar el toc civil dintre del 
propi ( . . .  ) de la ciutat de Girona.» Aquesta ha estat la realitat del treball. A mi sí que 
em sorprèn llegir un article, no sé si era avui o ahir, d’una persona que deia que des 
que s’ha assabentat que..., no pot dormir... (Veus de fons.) Home, tres mesos que no 
toquen, fa tres mesos que el toc civil no toca, és a dir, o porta tres mesos sense dormir 
o no sé quina és la sensació. 
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Però la realitat és que el que volem és amb capítols treballar seriosament a veure si de 
veritat ( . . . )  això comporta una inversió econòmica i com li vaig dir a un representant 
dels veïns que me’l vaig trobar i em va comentar el tema, ells em deien: «Doncs, 
portem-ho als jutjats, que siguin els jutjats que determinin el que s’ha de fer.» Si 
aquesta és la petició, l’alcalde ho acaba de dir, és a dir, nosaltres estarem amatents al 
que decideixin els veïns, si al final els veïns consideren que ha de ser un jutge que 
dictamini envers aquesta qüestió, serà un jutge. Nosaltres vam considerar que 
judicialitzar –i aquí n’hi ha més d’un que té experiència en aquest camp– a vegades 
fonamenten escrits negre sobre blanc que són excessivament objectius i si hi ha un 
informe que superes els decibels et pot portar que t’obliguin a tancar. I, en canvi, trobar 
alternatives més assossegades, més calmades, d’intentar amortir el so, enteníem que 
era molt més positiu fer això que no arrossegar una realitat amb una sentència que 
sempre ens portaria, jo crec, més problemes posteriors que no pas treballar-ho amb 
calma i amb assossec. Que potser hem errat amb comentar-ho, amb explicar-ho més, 
amb fer més visible el tema? Podem reconèixer aquesta errada, es va considerar que 
la qüestió s’hauria de resoldre amb més promptitud, estem treballant amb aquesta 
qüestió i és el que se’ls comentarà als veïns a la propera reunió de dimecres. 

Moltíssimes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Ribas. Bé, doncs 
passaríem ara a contestar la pregunta del senyor Manuel Vázquez, del Grup de 
Ciutadans, sobre el tema de l’aplicació de l’ordenança municipal de protecció i tinença 
d’animals, i sobretot de la problemàtica dels excrements observats a la plaça Empúries 
del barri de Sant Narcís al costat d’un parc infantil. Senyor Ribas... 

Sr. Carles Ribas i Gironès  (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo només li voldria 
comentar que ha acabat la seva intervenció parlant d’un calendari de neteja. Si entra a 
la plana web de l’Ajuntament, hi ha l’apartat de Girona+Neta i allà podrà veure per 
carrers, per cada un dels carrers de la ciutat de Girona, quin és l’horari establert per a 
cada un d’aquests mateixos on es neteja quan hi passa el camió o quan la neteja es fa 
manual. Per tant, el calendari ja està posat, si clica a sobre de cada un, podrà 
observar-ho i ho podrà veure. 

Quant a l’excés d’excrements, que és una realitat, evidentment, i que no en defujo, 
evidentment haurem d’aplicar l’ordenança pròpiament de sancionar, en aquest cas, 
aquella gent que no recull, si el trobem, l’excrement d’un gos que ha passat o de 
qualsevol animal. Aquí es treballarà en dos nivells, si em permet avançar-li, un és a 
aconseguir que la gent censi el seu gos, que això ja és una tasca prou complexa i 
dificultosa i, la segona, jo des que vaig entrar a la regidoria de sostenibilitat he 
demanat quelcom que per mi seria fonamental, que és la policia mediambiental. Porto 
demanant-ho des de fa molt de temps, no només per aquest àmbit, sinó per a àmbit de 
protecció. Fa un moment, parlàvem de les 1.700 tones de deixalles a bosc, si hi 
hagués algun... (Veus de fons.) És una qüestió de... Però algú me l’està apagant 
contínuament... (Veus de fons i rialles.) Ja veig que no volia que el contestés. 

En definitiva, reforçarem tot allò que sigui factible, és un tema complex no només a la 
plaça Empúries, sinó a tota la ciutat, el grau d’incivisme és alarmant, jo ahir em 
passejava per un altre espai, que és la llera de l’Onyar i realment feia pena. I allà vaig 
veure gent passejant els gossos que no es dignaven ni a recollir l’excrement pensant 
que allà és..., no ho sé, un espai natural que el poden deixar com a record per a 
tothom. Evidentment haurem de reforçar i farem una campanya de reforç, i serà una 
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campanya..., espero que sigui prou significada per intentar aconseguir que aquest 
hàbit es perdi. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Ribas. Bé, doncs 
procediríem a contestar les preguntes formulades pel Partit dels Socialistes. Saber 
com està la situació del traspàs de titularitat d’una casa del carrer Torrent número 5. 
Senyor Berloso... 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Vejam, el traspàs 
d’aquesta casa..., aquesta casa no és propietat de l’Ajuntament, és propietat del 
departament d’herències de la Generalitat. No s’ha iniciat cap documentació o cap 
procés perquè passés a l’Ajuntament, perquè ningú ens l’ha demanat. Per altra banda, 
si és que hi ha alguna associació d’allà, del barri, que estigués interessada, ho 
miraríem, però tots tenen cabuda en el centre cívic. Per tant, obrir nous locals que no 
tenim pressupostats, tenint espais en el centre cívic, primer tindran d’ocupar-se els 
espais que hi han disponibles als centres cívics. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Berloso. La següent 
pregunta és com s’han gestionat els passis per poder accedir al Barri Vell de Torre 
Gironella, carrer Almogàvers... Senyor Alcalá, si us plau. 

Sr. Joan Josep Alcalá i Quiñones (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Vostès saben que 
és dificultós entrar al Barri Vell i que hi ha tota una sèrie d’impediments, vàrem fer un 
pla de mobilitat específic per al Barri Vell, ara ho tenen a l’estudi ho tenen els veïns  ( . 
. . )  que ho estan analitzant o que vàrem fer ja alguna reunió, i ara ells ho estan 
analitzant. Arribat a aquest punt, hi ha hagut una demanda d’una persona d’un barri 
dels afores de la ciutat, el qual hi havia una necessitat que vaig considerar que era 
interessant donar-li, perquè a més venien amb algun informe en què m’ho demanaven; 
en aquest cas, se li va donar aquesta autorització. Hi ha un altre cas, que suposo que 
és el que se li ha adreçat a vostè, d’una altra persona, en la qual per si de cas, em 
demanava el seu home ( . . . ) , per si de cas, podria tenir aquest accés. Clar, jo li vaig 
dir que estaríem pendents de l’aprovació del Pla de mobilitat i després ho definiríem. 
Demanava una mica de temps per poder solucionar-li el problema aquest per si de 
cas. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Alcalá. La següent 
pregunta és si es poden habilitar com a aparcament la zona de la plaça de l’Om quan 
es realitzen activitats a Girona com, per exemple, Temps de Flors i altres. 

Sr. Joan Josep Alcalá i Quiñones (CiU): Bé, de fet, dintre d’aquesta zona ja mirem 
d’aprofitar el màxim d’estacionaments per facilitar que la gent s’hi pugui apropar. Ho 
mirarem, mirem d’afinar una mica més. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, la següent pregunta és les millores 
en el parc infantil del carrer Montnegre. 
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Sr. Joan Josep Alcalá i Quiñones (CiU): També. Bé, de fet, anem revisant tots els 
parcs, miraré aquest en concret a veure quines mancances són i si hi ha algun 
problema, ho solucionarem. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Alcalá. La següent 
pregunta es referia sobre el tema de la reunió que es va fer del Pla especial de la 
Devesa. Senyor Ribas... 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament es 
va arribar a un compromís amb tots els portaveus més el representant d’Iniciativa per 
Catalunya Verds i de Compromís, que muntaríem una reunió amb l’alcalde de la ciutat 
de Girona i així estem pendents de l’agenda, col·locar-la, si pot ser, aquesta mateixa 
setmana o a molt tardar dilluns o dimarts de la que ve, per tindre la reunió i exposar 
aquell pla de xoc que afectava en especial el tema dels vehicles. I jo sé que demà els 
tècnics de l’Ajuntament de diferents àrees es reuneixen també per debatre envers 
aquesta qüestió i les activitats i mirar d’evitar aquesta entrada de vehicles quan no la 
tenim controlada, que és els dies de mercat, i que evidentment aprofiten fins i tot 
marxa endarrere per entrar a la Devesa, que és el que es va parlar en el seu moment. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, la següent pregunta és dels clubs de 
futbol de Can Gibert i de Santa Eugènia, comptaven tenir un suport social per als 
esportistes de les famílies del barri. Voldríem saber com està aquest tema. Senyora 
Muradàs... 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcalde. Comptaven i 
compten, el projecte s’està treballant, s’està treballant des d’esports, educació i serveis 
socials i, per tant, bé, quan estigui més tancat, s’ha començat fent una diagnosi i ja 
parlarem amb els dos clubs. Pel que respecta a la següent pregunta que també... 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): També li correspon a vostè, sí. 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sobre les ajudes o les sol·licituds al 
Consell Català de l’Esport, faré la consulta perquè ara mateix ho desconec i ja 
l’informaré. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Muradàs. 
Insistien, igual com diversos grups polítics, sobre el tema del calendari que es pensa 
seguir amb la poda d’arbres. El senyor Ribas té la paraula. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Evidentment ja els 
vaig manifestar que no hi havia cap protocol, ni cap calendari, ni absolutament re en 
aquest Ajuntament des de fa molts i molts anys. És a dir, hi ha un tècnic que té un 
criteri que és el criteri que fa servir i evidentment el que jo vaig demanar des de bon 
principi, que calia fer dues coses. Primer de tot, és un catàleg d’espècies, perquè s’ha 
d’acabar en aquesta ciutat que tinguem espècies invasores plantades a qualsevol 
espai de la ciutat que ens generen molts més problemes veïnals que no pas la bellesa 
en si mateix del mateix arbre. Si no recordo, per exemple, molt proper al Col·legi Pla, 
intentin trepitjar en determinat període de l’any, com se’ls enganxaran les sabates al 
terra. A partir d’aquí, evidentment s’ha de fer aquest catàleg i s’ha de començar a 
reposar i a treure aquella espècie invasora i començar a col·locar aquell arbrat que 
evidentment sigui autòcton, propi de la zona 
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Amb independència d’això, jo el que faré és ja com que és el segon o el tercer Ple... 
Ah, un matís, un matís, i ho dic per la gent de la CUP - Crida per Girona, jo no podo els 
arbres, només em faltaria fer això ara, ja en faig prou de coses com perquè a sobre 
m’hagin de dir per què he tallat més una banda més que he tallat una altra. Aquí hi han 
els criteris tècnics i jo els intento i els procuro respectar moltíssim, perquè evidentment 
com que no m’atreviré a pujar ni a cap escala, ni a cap grua per intentar podar els 
arbres o intentar-ho fer d’una manera o d’una altra, primera, perquè no en sé i, 
segona, perquè crec que no em toca a mi fer-ho.  

Però evidentment el que faré és el que deia, aprofitant aquesta queixa que em 
trameten, que uns els han despullat totalment i els altres se’ls deixa que creixin 
lliurement, el que faré és –i ho acabo de demanar ja per Whatsapp, aquesta és la gran 
facilitat que té la tècnica– convocar-los a tots els portaveus a una reunió per parlar de 
la poda dels arbres i quin és el límit o no límit i els criteris tècnics que es fan servir. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Ribas. Bé, llavors aquí 
la pregunta aquesta del perquè ens..., no, perdoni, la creació de la guia de botigues 
que respectin el medi ambient. Senyora Glòria Plana, té la paraula. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Sí, per la part de comerç estem ara revisant... 
(Interferències.) Perdoneu, eh? 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Hi ha masses mòbils. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Estem revisant els diferents plans de dinamització a 
diferents barris i entrarem també tot el que és la guia de comerços i sobre el medi 
ambient. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Plana. Bé, hi 
ha el tema de l’auditoria aquesta del perquè ens gastem trenta mil euros per controlar 
els treballadors de la neteja. Contesta la senyora Maria Àngels Planas. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Dir que el 
mateix contracte ja ho porta com a millora i jo crec que és obligatori que l’Ajuntament 
sàpiga si es fa bé la feina i, per tant, jo crec que ho fem amb altres contractes com, per 
exemple, la del consistori, tenim ( . . . ) que controla la neteja del consistori. Vostès 
saben que a vegades..., que moltes vegades ens ha estat efectiu perquè hem 
solucionat qüestions en les quals no es feien bé les coses. Llavors, quan fan l’auditoria 
ens ho diuen i llavors és quan nosaltres..., bé, i ells també, ho traslladen a l’empresa. I, 
per tant, jo crec que hem de seguir fent i ens hem d’acostumar que això ha de ser 
d’aquesta manera. 

Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Maria Àngels Planas. 
Bé, llavors el tema de les papereres de reciclatge, senyor Ribas, de les escoles. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, ho trobo una 
idea excel·lent, intentaran afegir-se i col·locar-se a les escoles. De totes les fraccions 
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o...? Bé, suposo que feia referència una mica a tot, per tant... (Veus de fons.) Bé, ja 
parlarem. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, el senyor Toni Granados formula la 
repregunta que ja es va fer en l’anterior Ple sobre el transport sanitari i el seu canvi, el 
canvi que ha fet la Generalitat en el que afecta la ciutat de Girona. Contesta la senyora 
Palau. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Granados, no me 
mira, no m’escolta ja, està cansat. A veure, a mi em sap molt greu però no és 
competència meva, però ara li vaig a explicar una cosa. Jo crec que vaig ser bastant 
respectuosa l’endemà de contestar-li al Ple que tot semblava que anés bé i van sortir 
notícies em sembla que als dos diaris de Girona de les queixes dels usuaris, i jo vaig 
parlar amb vostè, i jo sóc la primera que no m’agrada veure aquestes queixes. 

Dir-li que hi ha una taula de transport sanitari constituïda per ordre del Parlament en la 
qual jo vaig demanar explícitament si podia anar-hi perquè es reuneix els dimecres, si 
podia assistir a aquestes reunions i em van dir que no, perquè és una ordre del 
Parlament com es constitueix aquesta taula, que està formada, en aquest cas, per uns 
representants de l’empresa adjudicatària que és el transport sanitari, del Servei 
d’Emergències Mèdiques, del CatSalut i de representants tècnics. 

Llavors, sí que es va reunir dimecres i no sé si és gaire normal, però li vull llegir, per no 
deixar-me cap punt, el Whatsapp, que em vaig..., jo vaig estar en contacte després de 
la reunió, vaig dir «digueu-me com heu quedat» i els punts que es van tractar i que es 
van acordar, ho llegeixo per no deixar-me’n cap. Doncs va ser... Sobretot el problema 
tinguin clar que és amb el transport programat, el transport urgent funciona bé. S’ha 
reforçat el nombre de vehicles, s’ha creat un circuit de gestió d’incidències dels que 
tenen els centres sanitaris per tal de poder-les fer arribar el més ràpidament a 
l’empresa adjudicatària, s’ha augmentat..., s’ha reforçat, perdó, el número d’operadors 
que hi ha al centre coordinador per tal de poder rebre les trucades molt més 
ràpidament i poder gestionar recursos adients, d’acord? I es fa un seguiment acurat de 
l’empresa adjudicatària fent aquestes reunions d’aquestes meses de transport 
setmanalment. 

Mentrestant estàvem aquí, mentre vostè m’ha fet la pregunta, i perquè veig que és 
lícita aquesta preocupació que tenim davant del nou model de transport sanitari, m’he 
posat en contacte amb la doctora Anna Fontquerni, que és la coordinadora del Servei 
d’Emergències Mèdiques a tota la província de Girona, i amb un representant, que 
perdonin que mantingui l’anonimat, del CatSalut, i els ofereixo a vostè, senyor 
Granados, i els representants que vulguin, us ofereixo..., perquè estan d’acord a seure 
un dia amb algun representant de cada un dels grups municipals i parlar del tema, 
perquè jo és un tema que m’interessa, perquè com a regidora de salut m’afecta, però 
m’afecta des d’una segona línia perquè no hi puc participar directament en totes les 
gestions que es fan. Llavors, aquestes dues persones que sí que hi participen, que 
estan en aquesta mesa, m’ofereixen l’opció de poder seure un dia amb els que vostès 
em diguin i parlar-ne obertament de com està, cap a on van i entre tots intentar aplicar 
millores. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Palau. Bé, i ara 
contestaré jo el tema aquest de la moció de la Princesa de Girona que formulen dos 
grups polítics municipals. A veure, jo reiteraré el que ja vaig dir aquí i a fora d’aquí. La 
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Princesa de Girona, la qual no tinc l’honor de conèixer, no representa –i això ho he dit i 
ho mantinc i que consti en acta–, no representa, no és representativa de la ciutat de 
Girona, això ho dic i ho mantinc, no tinc cap problema. Jo vaig dir i vaig mantenir, a 
més a més ho havia dit en l’últim Ple, que per mi altres noms serien molt més 
escaients i molt més adequats i en concret, hi havia una part a la part expositiva que 
no a la dispositiva, doncs el fet de suggerir el nom de Carles Rahola. Bé, no em 
semblaria malament, és que..., però jo els voldria dir que a vegades ens posem amb 
temes que no són de la nostra competència, i això és així, els agradi o no els agradi. I 
jo el que vaig dir i, escoltin, senyor Salellas i senyor Terés, jo el que vaig dir és que la 
ciutat de Girona i jo com el seu alcalde, el que no renunciàvem és a unes feines que fa 
una fundació privada i que beneficien els ciutadans de Girona. Escolti, jo vaig dir això, 
jo vaig dir això. Per tant, aquest és el... 

A més a més, aquest és un tema..., vostè dirà: «És que la moció l’obliga, perdoni, és 
un tema que no és competència de la corporació local –i, si no, podem comentar-ho 
amb el secretari– decidir si la Fundació Princesa de Girona ha de canviar el nom. No, 
no, escolti, deixi’m parlar a mi, vostè ha parlat tant com ha volgut i, a més a més, ha dit 
que li agradava estar aquí, doncs miri, ara jo també li he trobat el gust i també 
m’agrada. D’acord? Doncs ara també m’agrada i llavors ara dallò... (Veus de fons.) 
Escolti’m, molt bé, senyor Salellas, però jo li he dit això, que, escolti, que estem parlant 
de competències, és que això és com si demanem la Lluna, doncs la Lluna no la 
podem tenir perquè no és competència de l’Ajuntament de Girona, tenir la Lluna! 
Escolti, li estic dient això, els estic dient això. I, a més a més, els estic dient que Girona 
no pot renunciar a això. Altra cosa és que estic d’acord que no representa..., hi estic 
d’acord..., si és que on s’ha de signar? On s’ha de signar? No serà a mi que dallò. 
Simplement, he dit que estan fent..., vaig dir que feien una tasca important i que, per 
tant, en aquest sentit, reverteix a la ciutat de Girona. Bé, ja ho matisarem, si és que 
realment els cou tant tot això. Però, escolti, jo no renuncio a la tasca que fa la..., 
perquè és que és una fundació privada, com moltes n’hi ha a la ciutat, com moltes n’hi 
ha a la ciutat, m’entén? Vull dir que, és clar, que porta el nom que no els agrada? 
Doncs a mi tampoc m’agrada, què vol que li digui? M’entén? Vull dir que és que és 
així. Però, en tot cas, és un benefici per a la ciutat. En fi, és la meva resposta i, per 
tant, aquí, en tot cas, matisarem aquest fet, estic d’acord que el podem matisar, però 
que sàpiguen que jo no renunciaré, com a alcalde, als beneficis de la dallò. Després, si 
us plau, després, després, perquè és que si no ara s’allargaria molt. 

Bé, el tema del 33 per cent del Parlament Cultural Europeu de sobrecost. Bé, sobre 
això... (Veus de fons.) El Parlament Europeu de la Cultura saben que és un tema que 
està sota el paraigua del Consell d’Europa i que l’anterior alcalde i avui president de la 
Generalitat, el senyor Puigdemont, va fer venir aquí i que, a més a més, va portar gent 
de reconegut prestigi d’arreu d’Europa a Girona, a Girona ciutat. Per tant, aquí vàrem 
trobar que nosaltres vàrem ser els que vàrem demanar..., perquè em penso que això 
havia d’anar a Barcelona i després es va desplaçar aquí, els que vàrem trobar del tot 
adequat poder fer venir aquest Parlament Europeu de la Cultura a la ciutat de Girona. 

Pel que fa als costos, en tot cas, em corregirà la regidora Maria Àngels Planas si 
m’equivoco, sé que al final els costos varen ser de 60.000 euros en total, però que 
aquí hi havia una subvenció de 30.000 euros de la Diputació de Girona i que hi havia 
una aportació de la Unió Europea de 25.000 euros, per tant, a la ciutat de Girona 
només li ha costat 5.000 euros. El que passa que sí, que ho varem pagar tot. (Veus de 
fons.) És que si ara li dono la paraula, també li hauré de donar després, ja li dono 
després al final, d’acord? 
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Vejam, el següent punt és la contractació de l’adjunt de conseller delegat d’Agissa. Sí, 
senyor Ribas, té la paraula. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. És un tema que ja 
estan perfilades les bases i justament els hem de passar al seu grup igual que a la 
resta de grups per comentar-ho. Si bé em permetran que el darrer canvi que hi ha 
hagut en la figura de l’alcalde i tenint present que jo era president del consell per 
delegació de l’anterior alcalde, per l’alcalde de Girona, el que he demanat és que 
convoquin una reunió amb l’alcalde de Salt i Sarrià i l’alcalde de Girona a fi i efecte de 
posar també i donar tota la informació necessària a l’alcalde de Girona de la realitat 
que ens trobem. I evidentment després tinc una petició del senyor Terés immediata per 
tindre una reunió com a membre també del consell arrel de com havia anat l’anterior 
reunió en la qual vam debatre. Ha de ser una qüestió que al llarg de la setmana que ve 
tindran sobre la taula la proposta dels requisits pròpiament que nosaltres valorem que 
hauria de tenir aquesta figura, i posar-se en dansa la convocatòria del nou consell 
d’administració a fi i efecte d’aprovar-ho i obrir el període de contractació. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Ribas. Em penso que 
la següent pregunta també va per vostè, és limitar el tancament de les fonts només 
quan hi ha risc de glaçada. Perdó, senyor Alcalá, disculpi. 

Sr. Joan Josep Alcalá i Quiñones (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Senyora Laia 
Pèlach, té raó, de fet, ja vaig donar instruccions que comencessin a obrir les fonts 
aquelles que estaven en zones de la ciutat que eren un punt més càlid. Hem tingut un 
hivern o estem tenint un hivern molt i molt càlid i vaig donar les instruccions perquè les 
comencessin a obrir. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Alcalá. I l’últim és un 
prec que és condicionar l’aportació per al Circ de Nadal o altres al compliment de la 
normativa municipal. Senyora Madrenas... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Sí, si de cas, com que ha hem esbrinat una miqueta 
el que va passar quant a organitzadora del circ, jo crec que els podré explicar amb 
calma com van passar les coses. De totes formes, tinguin en contra que ens donen..., 
que els ho concretaré, perquè ara tampoc no les recordo, un número d’entrades que..., 
per a serveis a les..., bé, per a famílies o per a persones que es reparteix des de 
serveis a les persones, que també és una aportació que fan. Però crec que podran 
veure que van complir perfectament, per tant, no hi havia res a dir. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Madrenas. Bé, 
pel que fa a l’edifici del Tarlà, que comentaven sobre el tema de la venda, no sé si... 
Senyora Madrenas... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Doncs, primer que agraeixo que m’ho poseu en 
coneixement perquè no n’estava al cas i evidentment crec que és important que ho 
tinguem en compte. Parlarem immediatament amb la universitat, crec que heu dit que 
es tracta d’una subhasta o que ho posaven en pública subhasta. (Veus de fons.) 
Perfecte. Doncs mirarem el què, perquè evidentment sí que si es canviés la..., sí que 
es poden buscar altres ubicacions i que no passa res, però, home, seria ideal que es 
mantingués aquesta perquè és com la tradicional i la de sempre. I, per tant, ens 
posarem de seguida a mirar aquest tema. I gràcies, us ho agraeixo. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): També el senyor Terés feia una 
pregunta que era el tema del portal de dades obertes del perquè no apareixia el link i, 
a més a més, no hi havia el registre de béns. Vaig per aquí, eh? Bé, en tot cas, ja li 
contestarem perquè ara desconeixem el dallò. 

Sobre local de gais, transsexuals i lesbianes, doncs, que apuntava el senyor Pere 
Albertí, senyor Berloso, té la paraula. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Vejam, totes les 
associacions saben que tenen un espai al centre cívic corresponent del seu sector, el 
que passa que no tenen un despatx amb exclusiva, tenen un armari i poden utilitzar les 
sales que hi han als diferents centres cívics o especialment al centre cívic està el seu 
sector. En aquesta associació, tal com ha dit vostè, que té unes característiques 
especials, m’estranya el que dallò, perquè saben que estem pendents que aquí al Cine 
Modern, local que hi havia hagut a l’emissora, més petit, i que actualment ocupa els 
naturistes de Sant Daniel, que tenen d’anar..., s’està arreglant la casa dels mestres de 
Sant Daniel, que és allà on estaven ells, que s’estan acabant les obres, que aniran cap 
allà i aquest local el tenim compromès amb ells i ho saben, i ho sap el senyor Mota, 
que és el vicepresident del Consell Municipal de LGTB. M’estranya que diguessin això, 
que no en dubto, vull dir que ja està previst. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Berloso. Quant al que 
fa referència als serveis de vàters per als taxistes a l’estació de tren... Sí, senyor 
Ribas, serveis de vàters per als taxistes a l’estació de trens. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Bé, és un tema recurrent, ens ho mirarem. Jo si vol 
demà mateix li faig un truc, però hi havien problemàtiques quant a la gestió en si 
mateix, però jo demà m’hi poso i mirem a veure de trobar una sortida. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Ribas. La freqüència 
de la Línia 2 del bus a la parada de la residència del Puig d’en Roca... 

Sr. Joan Josep Alcalá i Quiñones (CiU): Gràcies, senyor alcalde. He estat mirant les 
dades d’usuaris que hi han en aquest tram de la L-2, que és la línia més llarga que hi 
ha a la ciutat i el nombre d’usuaris de mitjana, al dia, és, a la llar d’infants, l’utilitzen 
quatre persones i al geriàtric, vuit persones. La línia del bus puja deu vegades, tampoc 
hem detectat que hi hagi..., no aglomeració, perquè evidentment no hi ha aglomeració, 
però que hi hagi un volum més important de persones en unes hores determinades per 
la qual cosa condicionés què hi hagués més freqüència. De totes maneres ho 
analitzem, jo una vegada vaig comentar-ho també aquí al Ple que estem estudiant la 
possibilitat de poder-ho fer a la demanda. Pensin que cada vegada que l’autobús puja 
cap amunt està entre cinc i deu minuts i potser no troba ningú, per tant, és una línia 
que s’ha de donar el servei i que l’estem donant, el que passa és que la periodicitat és 
d’una hora per manca d’usuaris. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Alcalá. Entenc que la 
següent pregunta potser també és per vostè, aparcament de la zona de [#, 04.34.56] 
del Puig d’en Roca... 
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Sr. Joan Josep Alcalá i Quiñones (CiU): Sí. Ho revisarem i, en tot cas, les solucions 
que habitualment fem és senyalitzar-lo com a aparcament de motos perquè d’aquesta 
manera permet..., si hi ha la necessitat, potser s’ha d’eliminar, però és perquè hi hagi 
més seguretat, en posem de motos i ja està. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Alcalá. Sobre el tema 
de la revista de Girona, senyora Roca, ho miraré i veurem el perquè, doncs..., li diré 
alguna cosa. 

Sobre el tema del trasllat a la Biblioteca Ernest Lluch, senyora Madrenas... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Sí, em faria por ara dir-li una data que no és. En 
principi, a la primera fase, que saben vostès que es va veure aturada perquè es van 
trobar unes restes arqueològiques molt interessants i que ara ja s’ha acordat que es 
cobrirà, però tota aquella part serà vista, vull dir que estarà molt bé, però ara es reprèn 
la finalització d’aquesta primera fase. I era el que he iniciat dient «no vull ser 
imprudent», crec que eren tres mesos, però demà els ho confirmaré, la finalització de 
les obres. El que també miraré de precisar-los és després com està organitzat el tema 
del trasllat. 

Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Madrenas. Sobre el 
tema de l’escola de música moderna, jo tinc de tenir una reunió un dia d’aquests molt 
aviat, m’han demanat hora de visita, per tant..., bé, en tot cas, jo els ho concretaria. I 
sobre la vinculació amb l’escola, també en parlarem. 

Sobre el tema de la Comissió del Nomenclàtor, que em deia que no havia començat a 
treballar. Bé, doncs ens ho mirarem i, per tant, mirarem el que hi ha. 

Igualment sobre el tema dels premis Athenea que vostè comenta sobre recuperar-los. 

Bé, doncs estaríem de l’ordre del dia del Ple, però com que jo sóc una persona de 
paraula, senyor Salellas, després, senyor Terés, diguin. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Jo breu, molt breu. És que jo si 
vaig dir això del Parlament Cultural Europeu és perquè hi ha un decret que diu que 
vam gastar-nos 40.000 euros en això. Llavors això dels 30.000 euros que ens en 
tornen 25.000, a mi no em lliga amb el decret que jo vaig llegir abans de venir a l’últim 
Ple, per això ho vaig preguntar, si no, no hagués fet la pregunta. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): El que està clar és que la diputació... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): No estic parlant de la diputació, 
senyora Planas, estic parlant... (Veus de fons.) Sí, però vostè m’ha dit que només 
havíem posat 30.000 euros i jo li dic que hi ha un decret que diu que n’hem posat 
40.000. Els vaig preguntar per què havia passat això. No m’han donat resposta. Els 
agrairia que si s’ho poden tornar a revisar, que ho revisin, perquè no lliga el que vostè 
diu amb el que deia un decret que jo vaig consultar en el passat Ple. 

Segon, això de la figura d’adjunt, senyor Ribas, no és una..., vull dir, és una qüestió 
que surt en el plec de 2013, per tant, no és una qüestió que l’alcalde ara no hi sigui o 
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que hagi canviat l’alcalde, com ens ha semblat entendre de la seva intervenció, ja hi és 
des de 2013, per tant,  facin ( . . . ) 

I el tercer punt, senyor Ballesta, i crec que amb això coincidiré amb el senyor Terés, 
vostè ha estat explicant tot un teòric acord que no s’adiu amb el que diu la moció 
concretament que es va aprovar que no sé si tens el text, Martí, tu aquí i que ara en 
Martí t’ho llegirà perfectament. Crec que el que li reclamem i nosaltres ho vam fer a 
través d’una petició per escrit a Secretaria que incloïa que convoqués una reunió a 
quatre bandes –equip de govern, Esquerra Republicana, CUP - Crida per Girona i 
Fundació Princesa de Girona–, que aprofito per tornar-li a reclamar, per tractar com 
desenvolupem precisament i expliquem el punt que està aprovat, i ja està. No és que 
nosaltres canviem el nom de cap fundació, senyor Ballesta, és una altra cosa el que 
diu la moció. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyor Terés... 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, en aquest sentit i jo crec que ho havia 
explicat a la pregunta que he fet en aquest Ple, per aclarir-ho. El punt a què fa 
referència diu: «Condicionar la participació institucional de l’Ajuntament de Girona 
envers les activitats que realitza la Fundació Princesa de Girona a un canvi de nom de 
la mateixa.» Això, aquest punt, que es va aprovar gràcies a la seva abstenció, és un 
punt que no s’extralimita de les competències municipals, és condicionar la participació 
institucional de l’Ajuntament de Girona, no estem obligant que canviïn el nom, 
simplement demanem que per respecte al posicionament que aquest Ple ha fet per 
dues vegades dient que el títol Princesa de Girona..., imaginem que hi hagués una 
fundació que es digués «Girona és franquista», segurament tots veuríem claríssim que 
l’Ajuntament no hi ha de participar. El que estem fent és demanar que aquesta 
institució, aquesta fundació privada respecti aquest acord. Que no ho vol fer? Està en 
la seva llibertat de fer-ho, el mandat que donava aquesta moció, que és una cosa que 
es pot complir perfectament, és no participar institucionalment d’aquestes activitats 
mentre d’aquesta fundació no respecti el mandat democràtic que ha sortit d’aquest Ple. 
Creiem que això és un tema d’estricta competència municipal i que, per tant, és de 
fàcil compliment, sobretot tenint en compte que es va aprovar. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, en tot cas, em comprometo a fer 
aquesta reunió que en tant que m’han reclamat i tal, doncs la farem i, per tant, em 
comprometo a portar-la a terme. D’acord? 

Bé, doncs donem el Ple per acabat. 

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són les 
12:10 de la nit. Ho certifico. 

 

 

José Ignacio Araujo Gómez 

 


