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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 18 DE DESEMBRE 
DE 2017. 
 
A la Ciutat de Girona, a les sis i dos minuts de la tarda del dia divuit de desembre de 
dos mil disset es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l'alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb 
l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar 
sessió extraordinària. 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
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. 
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ORDRE DEL DIA 
 
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 
 
1. Expedient 2013005320. Donar nova redacció a l’article 26 i a l’Annex III de l’Acord / 

Conveni de condicions de Treball de l’Ajuntament de Girona. 
2. Expedient 2017047367. Aprovació Pressupost General  exercici 2018. 
 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda. Donaríem 
començament, si els sembla, a l’ordre del dia del Ple extraordinari. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
1. Donar nova redacció a l'article 26 i a l'Annex III de l'Acord/Conveni de 
Condicions de Treball de l'Ajuntament de Girona. 
 
Les condicions de treball del personal que presta serveis a l'Ajuntament de Girona, 
es regeixen per la normativa general d'aplicació i per l'Acord/Conveni de Condicions 
de Treball vigent en situació de pròrroga i que va entrar en vigor a l'any 2010. 
 
En data de 13 d'abril de 2016 es va constituir la Mesa General de Negociació de les 
matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari i laboral de 
l'Ajuntament de Girona, d'acord amb el què disposa l'article 36.3 del RDL 5/2015, de 
30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 
Que en data de 28 de novembre de 2017 es va subscriure amb els representants 
sindicals de l'Ajuntament de Girona els acords arribats en la Mesa de Negociació en 
les diverses sessions que han tingut lloc en dates de 24/04, 27/06, 07/07, 17/07, 
31/07, 03/11 i 28/11 i per donar nova redacció a l'article 26 i l'Annex III de l'actual 
Acord/Conveni de Condicions de Treball de l'Ajuntament de Girona i que, incorporats 
als acords adoptats quedarà amb la següent redacció: 
 
"Les parts signants d'aquest acord, amb l'objectiu d'afavorir la creació de llocs de 
treball, manifesten la voluntat  d'eliminar en tot quan sigui possible la realització  de 
serveis extraordinaris/hores extraordinàries, tot potenciant els mecanismes 
necessaris. Per això, es procurarà que en el cas que existeixi un elevat nombre de 
serveis extraordinaris/hores extraordinàries en alguna àrea o departament, s’estudiï 
la possibilitat de reorganització de l'esmentat servei o la possibilitat de cobrir els 
serveis mitjançant contractacions temporals o estables. 
 
Tindran la consideració de serveis extraordinaris/hores extraordinàries aquells pels 
quals els empleats públics puguin ser requerits, en casos excepcionals, per portar a 
terme treballs fora de la jornada habitual per imprevistos o causes de força major que 
pugui sorgir. En la resta de casos, per necessitats específiques del servei i, sempre 
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que sigui possible, l'oferiment de serveis extraordinaris es farà a tot el personal que 
estigui en condicions de fer-los. 
 
Per aconseguir un control i una reducció en la prestació dels esmentats serveis 
extraordinaris, s'estableix la necessitat d'autorització prèvia per part de l'Àrea 
d'Hisenda i Règim Interior. 
 
En tot cas, no es podran realitzar més hores anuals per serveis extraordinaris/hores 
extraordinàries de les que legalment estiguin permeses, i  que per al personal laboral 
seran 80 hores anuals, i pel personal funcionari estaran dins dels límits que es 
deriven de la directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de 
novembre, llevat de les treballades per prevenir o reparar sinistres i altres fets 
extraordinaris i urgents, i les que siguin compensades mitjançant descans dins els 
quatre mesos següents a la seva realització. 
 
El temps de treball considerat com a serveis extraordinaris/hores extraordinàries serà 
compensat preferentment amb temps de descans. 
 
S'estableixen diferents tipus de serveis extraordinaris/hores extraordinàries: 
 
Servei diürn: És el servei extraordinari efectuat fora de l'horari normal de l'empleat/da 
públic/a de dilluns a divendres a partir de les 06:00 hores i fins a les 22:00 hores. El 
preu serà el que s'identifica en l'Annex III i la compensació en temps de descans serà 
d'una hora i quaranta-vuit minuts per cada hora extraordinària realitzada. 
 
Servei nocturn: És el servei extraordinari efectuat fora de l'horari normal de 
l'empleat/da públic/a de dilluns a divendres a partir de les 22:00 hores i fins a les 
06:00 hores. El preu serà el que s'identifica en l'Annex III i la compensació en temps 
de descans serà de dues hores i vint-i-quatre minuts per cada hora extraordinària 
realitzada. 
 
Servei festiu diürn: És el servei extraordinari efectuat fora de l'horari normal de 
l'empleat/da públic/a en dissabte, diumenge i/o festiu estatal, autonòmic o local a 
partir de les 06:00 hores i fins a les 22:00 hores. El preu serà el que s'identifica  en 
l'Annex III i la compensació en temps de descans serà de dues hores i vint-i-quatre 
minuts per cada hora extraordinària realitzada. 
 
Servei festiu nocturn: És el servei extraordinari efectuat fora de l'horari normal de 
l'empleat/da públic/a en dissabte, diumenge i/o festiu estatal, autonòmic o local a 
partir de les 22:00 hores i fins a les 06:00 hores. El preu serà el que s’identifica en 
l'Annex III i la compensació en temps de descans serà de dues hores i vint-i-quatre 
minuts per cada hora extraordinària realitzada. 
 
Servei en dies d'especial rellevància: És el servei extraordinari efectuat fora de 
l'horari normal de l'empleat/da públic/a i que es presti en les següents dates: 
 
01 de gener, matí i tarda 05 de gener, tarda i nit 06 de gener, matí 
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Divendres Sant, tarda i nit 
23 d'abril (si coincideix en festiu), matí i tarda 11 de setembre, matí i tarda 
29 d'octubre, matí, tarda i nit  01 de novembre, tarda i nit Focs Fires St. Narcís, tarda i 
nit 24 de desembre, tarda i nit 
25 de desembre, mati i tarda 31 de desembre, tarda i nit 
 
El preu serà el que s’identifica en l'Annex III i la compensació en temps de descans 
serà segons el següent detall: 
 
Servei diürn: Una hora extraordinària realitzada donarà dret a dues hores i deu 
minuts en temps de descans. 
 
Servei nocturn: Una hora extraordinària realitzada donarà dret a dues hores i 
cinquanta-tres minuts en temps de descans. 
 
Servei festiu diürn: Una hora extraordinària realitzada donarà dret a dues hores i 
cinquanta-tres minuts en temps de descans. 
 
Servei festiu nocturn: Una hora extraordinària realitzada donarà dret  a  dues hores i 
cinquanta-tres minuts en temps de descans. 
 
Per als exercicis successius, el preu hora de les hores prestades en dies considerats 
d'especial rellevància es calcularà a raó del preu hora extraordinària vigent en cada 
moment, incrementades en un vint per cent. 
Modificar la redacció de l'article 26 i l'Annex III de l'Acord/Conveni de Condicions de 
Treball de l'Ajuntament de Girona, d'acord amb els acords presos en el sí de  la Mesa 
General de Negociació. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc hi hauria un primer 
punt de l’ordre del dia que és… El senyor secretari ens el llegirà. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Proposta d’acord que en el seu 
punt primer estableix modificar la redacció de l’article 26 i l’annex 3 de l’Acord/Conveni 
de condicions de treball de l’Ajuntament de Girona, d’acord amb els acords presos en 
el si de la Mesa General de Negociació. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ens ho 
substanciarà la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, tal com ha dit el 
secretari, en aquest punt portem la modificació de l’article 26 de l’Acord/Conveni de les 
condicions de treball de l’Ajuntament de Girona. Dir que les condicions de treball del 
personal que presta els seus serveis en aquest Ajuntament de Girona es regeixen per 
la normativa general d’aplicació i també per l’Acord/Conveni de les condicions de 
treball que està vigent actualment en pròrroga, i que va entrar en vigor l’any 2010. 
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El 13 d’abril del 2016 es va constituir la Mesa de Conveni per tractar d’aquelles 
matèries i condicions de treball comunes, tant el personal funcionari com el personal 
laboral.  
El 26 de novembre del 2017 es va subscriure un acord a què vàrem arribar entre les 
parts, els sindicats i nosaltres, a la Mesa de Negociació. Després de diferents reunions 
a un període de temps el que es va acordar és aquesta reivindicació per part dels 
sindicats per incrementar el preu de l’hora extraordinària. 
 
L’objectiu amb aquest acord era…, bé, que el que s’intentarà és eliminar al màxim 
possible les hores extraordinàries potenciant aquells mecanismes necessaris per 
procurar que si hi ha algun servei que es veu que realment són molt les hores 
extraordinàries que s’han de fer, es farà un estudi amb la possibilitat de reorganitzar-lo 
i veure si realment el que es necessita és potser la contractació de personal temporal i 
estable. 
 
Per aconseguir aquest control en les prestacions d’aquests serveis extraordinaris, 
s’estableix la necessitat de l’autorització de l’Àrea d’Hisenda i Règim Intern, i també 
que estigui signat amb coneixement del regidor delegat de l’àrea corresponent. 
 
No es podran realitzar més hores extres anuals, extraordinàries, que les que legalment 
preveu: per al personal laboral, en aquest cas, són vuitanta hores i per al personal 
funcionari no hi ha aquest límit, només està limitat pel que deriva de la directiva del 
Parlament Europeu. I sí que es preveu que si hi ha uns sinistres, unes urgències, 
doncs, que es puguin fer efectives si és necessari i que es compensarà en els quatre 
mesos següents. 
 
El que sí que es deixa clar en aquest acord és que el temps aquest considerat com a 
extraordinari preferentment es prefereix que es compensi amb temps de descans, si és 
possible. I també s’estableixen diferents tipus de serveis extraordinaris segons el 
servei sigui diürn, sigui nocturn, sigui festiu diürn o servei festiu nocturn. 
 
També s’ha establert, que això sí que és nou en el conveni –no és cap modificació, 
sinó que és nou–, el servei de dies d’especial rellevància, que són aquests dies 
extraordinaris, que es fan hores extraordinàries, però que són realment festius i 
rellevants. Són l’1 de gener, el 5 de gener, el 6 de gener, el divendres sant, el 23 
d’abril, l’11 de setembre, el 29 d’octubre, l’1 de novembre, els focs de les Fires, el 24 
de desembre, el 25 de desembre i el 31 de desembre, que es consideren dies festius 
rellevants…, bé, que la gent vol estar amb la família, s’entén. 
 
No enumeraré el preu de cada hora extra per a cada torn, perquè això ja ho posa a 
l’expedient i ho podeu veure a l’expedient on explica el preu/hora que queda per a 
cada un dels grups que formen el personal de l’Ajuntament de Girona i també la 
compensació amb les hores de descans.  
 
I, per tant, el que avui portem és aquesta modificació i que esperem la seva aprovació. 
Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Paneque, sí. Endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC - CP): M’han avisat que el meu «micro» no 
funcionava. Gràcies. Efectivament, aquest és un acord que hem de recordar, i vull 
agrair-ho també, que sorgeix davant la necessitat explicitada a la Diada de la Policia 
Municipal d’aquest any 2017, encara, on es posa de manifest que la manca de plantilla 
fa que s’hagin de suplir alguns serveis amb un excés d’hores extraordinàries i que, per 
tant, hi ha d’haver un reconeixement en preu i en clarificació, com ha dit la regidora. I 
arran d’aquesta reivindicació, i, per tant, agraeixo també als representants sindicals de 
la Policia Municipal, no tots presents a la Mesa de Negociació, doncs, que iniciessin 
aquesta reivindicació i aquest inici de lluita per aquesta millora per als treballador i 
treballadores d’aquest Ajuntament. 
 
Vull agrair també als delegats sindicals de la Mesa de Negociació –en algunes 
reunions vaig tenir l’oportunitat de ser-hi present–, perquè aquesta negociació va ser 
francament llarga i complexa, però finalment varen ajudar en les diferents assemblees 
a entendre que entre una millora, que jo crec que és evident, i el res, doncs, valia la 
pena treballar per aquest acord que millorava en part, doncs, les condicions no només 
de les hores extraordinàries, sinó que especificava per primera vegada en el conveni 
quins eren aquests dies d’especial rellevància. 
 
Aquests dies, més enllà que siguin festius, la reivindicació que hi havia al darrere és 
que hi pogués haver una millor conciliació entre la vida laboral i familiar. Hem de 
recordar que en alguns serveis de l’Ajuntament de Girona les mobilitzacions es poden 
donar d’una manera obligatòria i, a més a més, amb molt poc temps de marge i que 
dificultava molt, doncs, la planificació de la seva vida familiar, sobretot dels que tenien 
fills i filles a càrrec. 
 
Per tant, des del nostre punt de vista, aquest és un avenç. Efectivament, encara hi ha 
reivindicacions, doncs, per poder-hi donar sortida, però ens sembla un avenç, i a més 
a més, acceptat per tots els sindicats de l’Ajuntament, i, per tant, el nostre vot serà 
favorable. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres 
per explicar que ens abstindrem en aquest punt; ho farem per un parell de motius 
bàsicament. El primer, perquè entenem –com ara explicava la regidora Paneque– que 
no és ni molt menys un conveni en què es garanteixin tots els drets que segurament, 
doncs, els treballadors i treballadores del conjunt de l’Ajuntament voldrien. Malgrat els 
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sindicats hagin acceptat, no per això vol dir que sigui l’òptim ni el que nosaltres 
voldríem, per començar.  
 
En segon lloc, perquè com a mínim a la comissió el que es va explicar es va explicar 
que era una cosa que s’havia treballat amb tots els treballadors i que era una proposta 
sortida de tots els treballadors –posteriorment, ara la senyora Paneque explica que és 
una proposta que surt bàsicament del Dia de la Policia Municipal i d’una… Bé, jo és el 
que he entès que explicava la regidora Paneque fa un moment. És el que he entès, si 
no, ja em rectificarà en un posterior torn si vol la regidora Paneque. I nosaltres 
entenem que no pot ser que enfoquem les negociacions dels treballadors a partir de la 
demanda d’un col·lectiu que sempre li creem una especificitat pròpia, que, evidentment 
la té, però que n’hi ha, diguéssim, nosaltres creiem que s’ha de formar o s’ha de fer de 
forma molt més global el que són les negociacions. 
 
I, finalment, perquè ja ho vam expressar a la Comissió d’Hisenda la setmana passada, 
entenem que els dies escollits i proposats i pactats a nosaltres no ens convencen, en 
trobem a faltar. Per exemple, el Dia del Treballador, per nosaltres, el dia 1 de maig, 
hauria de ser en aquesta llista. Entenem que és un dia important, que passen moltes 
coses a la ciutat també. Se’ns va explicar que aquests dies es consideraven 
extraordinaris perquè eren dies que passaven moltes coses a la ciutat. Per nosaltres el 
dia 1 de maig precisament que sapiguem hi ha mínim dues manifestacions sempre 
que transcorren. Hi ha també curses populars com, per exemple, la del Sàhara. I hi ha 
altres activitats que passen i que requereixen la presència i el servei en aquest cas de 
la Policia Municipal. Nosaltres entenem que hi haurien de ser. I, en canvi, mostrem 
dubtes sobre la necessitat que el divendres sant, que és un dia que sí que és festiu, 
evidentment, però entenem que des de la laïcitat del nostre Ajuntament no hauria de 
ser posat com un dia extraordinari, sinó com un diumenge més, que, evidentment, té o 
es percep diferent d’un dilluns, un dimarts o un dimecres. És un dia festiu i ho 
continuarà sent, però que enteníem que no feia falta que fos considerat extraordinari. 
Sabem que això és un acord a què s’ha arribat amb la mesa i que, per tant, doncs, el 
respectem i per això ens abstindrem avui en la votació. Però per aquests elements que 
he exposat, nosaltres no farem un vot afirmatiu. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Maria 
Mercè Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC - MES): Sí, moltes gràcies. Nosaltres hi donarem 
suport. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Planas, 
si vol…  
Per al·lusions? Digui, senyora Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC - CP): Més que per al·lusions, per aclarir: he volgut 
tenir un reconeixement als delegats sindicals que no estan presents a la Mesa de 
Negociació, però que sí que van iniciar aquesta reivindicació. Però he continuat dient 
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que la resta de delegats sindicals, sobretot els presents a la mesa, òbviament, varen 
demanar i era de justícia, i així ho vam entendre, que allò que es pactés per a la 
Policia Municipal fos extensiu a tots els treballadors. Per tant, em sembla que 
l’explicació era clara, però per si de cas… Doncs, un agraïment a tots els delegats 
sindicals, però s’ha de reconèixer que l’inici d’aquesta reivindicació va ser per part de 
la Policia Municipal. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, jo en la mateixa línia, dir que en la Mesa de 
Negociació hi ha tots els representants sindicals i no tots representen la policia…, bé, 
tots representen tots els treballadors, però sí que n’hi ha alguns més representatius de 
la policia i altres menys, i es va arribar un acord en el qual tothom va estar d’acord.  
 
I que sí que al principi potser les negociacions varen començar a reivindicar-ho la 
policia, però quan comencen unes reivindicacions potser comença una part, però 
llavors segueix l’altra, que també estan descontents potser amb el que es tenia en 
aquells moments. I, per tant, al final va ser extensiva a tots els treballadors, i també 
amb acord d’aquells delegats sindicals que representen la resta de treballadors de la 
casa i no només la Policia Municipal. Només per aclarir-ho. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, passarem a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de la 
redacció de l’article 26 i l’annex 3 de l’Acord/Conveni de condicions de treball de 
l’Ajuntament de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta d’acord és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
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Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles  Ribas  Gironès, Eva Palau Gil, Cristobal Sánchez 
Torreblanca i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   
Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
Abstenció:  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
2. Aprovació pressupost general exercici 2018. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 
 
Format el Pressupost per a l'exercici 2018 per part de l'Alcaldia - Presidència, segons 
disposa l'article 168 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 18 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, dictaminat per la Comissió Informativa d'Hisenda,  i informat 
per l'Interventor  de la Corporació, l'Alcalde - President proposa al Ple Municipal 
l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Girona per a l'exercici 2018  
que es presenta equilibrat i per un import de 113.449.933,60 euros. 
 
2n.- Aprovar inicialment la plantilla de personal per a l'any 2018, document annex al 
pressupost, de conformitat amb el que disposa l'article 168.1 c) del  RDL 2/2004. 
 
3r.- Aprovar inicialment els pressupostos dels organismes autònoms i estats de 
previsió de despeses i ingressos de les societats íntegrament municipals que formen 
part del Pressupost General, així com el pressupost consolidat, per a l'exercici 2018 
que importen: 
 

− Patronat Call de Girona: 453.225,00 euros 
− Organisme Autònom d'Educació Musical: 793.600,00 euros. 

 
Estimació d'ingressos i despeses societats íntegrament municipals: 
 

− Iniciatives i Projectes Municipals Sa: 2.200.000 euros 
− Transports Municipals del Gironès SA: 5.140.000 euros  
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Pressupost consolidat: 117.340.733,60 euros 
 
4t.- Annexar de conformitat a l'article 122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic, al Pressupost General els pressupostos per a l'exercici 2017 
dels consorcis adscrits a l'Ajuntament de Girona i pels imports següents: 
 

− Consorci del Ter: 210.346,51 euros 
− Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials: 1.254.525,00 euros 

 
5è.- Exposar al públic el present expedient, en els termes assenyalats a l'article 169 
del RDL 2/2004,  l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 
 
A tal efecte, únicament s'admetran les reclamacions que es presentin contra el 
pressupost durant l'exposició pública, per les persones o entitats que tinguin la 
condició d'interessat i fonamentin la reclamació en algun dels conceptes taxats que 
determina l'article 170 RDL 2/2004, 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. Així mateix, de conformitat al que preveu l'article 169.1 RDL 2/2004, 
el pressupost es considerarà aprovat definitivament si durant el termini d'exposició 
pública no es presenten reclamacions. 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 2 de 
l’ordre del dia. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Proposta d’acord esmenada 
que en el seu punt primer estableix aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament 
de Girona per a l’exercici 2018, que es presenta equilibrat i per un import de 
213.449.933,60 euros. 
 
Segon, aprovar inicialment la plantilla de personal per a l’any 2018, document annex al 
pressupost, de conformitat amb el que disposa l’article 168.1 del text refós de la Llei 
d’hisendes locals. 
 
Tercer, aprovar inicialment els pressupostos dels organismes autònoms i estats de 
previsió de despeses i ingressos de les societats íntegrament municipals que formen el 
pressupost general, així com el pressupost consolidat per a l’exercici 2018 en els 
termes següents: Patronat Call de Girona, 453.225 euros; Organisme Autònom 
d’Educació Musical, 793.600 euros. 
 
Estimació d’ingressos i despeses de les societats de capital íntegrament municipal: 
Iniciatives i Programes, Societat Anònima, 2.200.000 euros; Transports Municipals del 
Gironès, SA, 5.140.000 euros. 
 
Pressupost consolidat, 117.340.733,60 euros. 
 
Quart, annexar de conformitat amb l’article 122.4 de la Llei 40/2015, de règim jurídic 
del sector públic, al pressupost general els pressupostos per a l’exercici 2017 dels 
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consorcis adscrits a l’Ajuntament de Girona i pels imports següents: Consorci del Ter, 
210.346,51 euros; Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials, 1.254.525 euros. 
 
Cinquè, exposar al públic el present expedient en els termes assenyalats en l’article 
169 del text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Recordin que en 
aquest punt un cop hagi fet l’exposició la tinenta d’alcalde, vam acordar en Junta de 
Portaveus que tindríem una miqueta més de temps perquè puguin fer les seves 
valoracions. Per tant, endavant, senyora Planas. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el que avui 
portem a aprovació del Ple de l’Ajuntament, el pressupost per a aquest exercici 2018, 
que està integrat, com s’ha dit, pel mateix pressupost de l’Ajuntament, però també pels 
pressupostos dels seus organismes autònoms: el Patronat del Call i l’Escola de 
Música. 
 
També portem a aprovació la previsió d’ingressos i despeses de les societats 
mercantils Iniciatives i Projectes i Transports Metropolitans de Girona, que són de 
capital íntegrament municipal. 
 
També a l’annex dels pressupostos hi ha els consorcis adscrits a aquesta corporació, 
com és el Consorci del Centre d’Acolliment i Serveis Socials i el Consorci del Ter. 
 
Juntament també amb el pressupost, portem a l’aprovació la plantilla, com cada any, 
del personal, l’actualització també de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de 
Girona, així com les bases d’execució del pressupost. 
 
Avui presentem aquest pressupost de l’any 2018, que, com ja s’ha dit, és de 
113.449.934 –l’hem arrodonit–, que suposa un increment de més de 4 milions d’euros 
respecte al pressupost de l’any passat. Aquí el que vull començar és destacant en 
primer lloc l’entesa que hi ha hagut amb el Grup Municipal del PSC, a qui jo vull agrair 
el seu suport al pressupost. Des d’un primer moment ha mostrat la voluntat per arribar 
a aquesta entesa, i que ens permetrà continuar tirant endavant aquells projectes que ja 
vàrem engegar mentre formaven part de l’equip de govern. 
 
Aquests pressupostos són una radiografia de la política municipal i ens defineixen com 
a govern. I de l’anàlisi del pressupost queda palesa la combinació entre la rigorositat i 
l’ambició que ha marcat des del primer dia la nostra acció de govern. 
 
Aquests pressupostos continuen fixant la seva prioritat en el servei a les persones i 
això implica no només atenció als més desfavorits, sinó també tenir cura en especial 
de les famílies, des de les polítiques destinades als infants fins a les adreçades a la 
gent gran, passant pels joves, i tenint en compte també les diferents tipologies de 
famílies que tenim a Girona. Vetllar pel servei de les persones significa vetllar pel seu 
dia a dia, pels serveis que utilitzen, és a dir, és aixecar les persianes de la ciutat. És 
per això que les dues àrees que presenten un increment més acusat per a aquest 
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exercici són els Serveis Socials i l’Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient, Participació, 
Seguretat i Cooperació. 
 
També podreu veure en el pressupost que l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior també 
mostra un augment considerable, això és a causa de la racionalització de la despesa: 
ens ha portat a aglutinar petits contractes que hi ha en les diferents àrees de 
l’Ajuntament. Això ho fem i anem estudiant any rere any. Aquest any hem fet un estudi 
del control climàtic i del manteniment per fer una sola licitació. 
 
També any rere any els subministraments i els diferents costos relacionats amb el 
manteniment de les instal·lacions ens han anat incrementant perquè també any rere 
any hem anat obrint nous espais dedicats al ciutadà, com ara és l’Espai Jove, el Jordi 
de Sant Jordi, el local social de Palau, entre altres, perquè cada any hi ha obertures de 
nous locals. 
 
Són costos que moltes vegades semblen invisibles, però que realment existeixen i que 
s’han de comptabilitzar en el pressupost. 
 
El pressupost que portem aquest any és millor que el que teníem el 2017 i això ja no 
només pels més de 4 milions d’euros d’increment, sinó també gràcies a l’eficiència de 
la gestió en l’Administració que hem estat aplicant aquests últims anys, que hem tornat 
a generar de nou un estalvi en la despesa corrent de 718.000 euros. 
 
Aquí és on es veu realment reflectida aquesta rigorositat en la gestió, prioritzant 
l’austeritat en les polítiques municipals, la racionalització de les despeses, aconseguint 
millors preus, acumulant contractes… I aquest estalvi l’apliquem directament a les 
inversions, aquests 718.000 euros. 
 
Els pressupostos de l’any 2018 segueixen la tònica dels darrers anys i responen a tres 
grans objectius: el primer és una política fiscal de contenció, malgrat que aquest any 
hem hagut d’aplicar un increment de l’IPC gironí, continuem portant a terme aquesta 
política de contenció, perquè l’Ajuntament continua assumint la majoria d’increments 
d’aquest servei.  
 
En segon lloc, l’altre objectiu és la cobertura de les necessitats de la gent més 
desfavorida i de les famílies.  
 
I el tercer objectiu és incentivar els sectors productius, que poden permetre la 
dinamització econòmica, com són les indústries culturals i creatives, el foment de la 
indústria de la bicicleta i de la tecnologia i també del coneixement.  
 
Com els repetim cada vegada que tenim oportunitat, aquests són els tres grans motors 
per a les accions polítiques del nostre govern, que situen el benestar de les famílies i 
la dinamització econòmica com a objectius principals; benestar de les famílies i 
dinamització econòmica són molt importants. 
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I, bé, ara jo us he exposat les línies generals d’aquest pressupost i ara explicarem les 
principals aportacions d’aquest pressupost. Pel que fa als ingressos, hem dit que són 
4.300.000 euros que tenim d’ingressos, 1.700.000 euros provinents de les 
transferències de l’Estat, que nosaltres ja els havíem pagat, i, evidentment, les 
aportacions provinents dels impostos directes i indirectes i de les taxes que he 
comentat. 
 
Aquest increment d’aquests 4.300.000 euros s’ha invertit principalment en dos 
capítols: en el capítol I, que és el de despesa de personal, i al capítol II, que és el dels 
béns corrents. Pel que fa a la despesa de personal, ha incrementat 300.000 euros i hi 
hem de sumar el mig milió d’euros que tenim en el fons de contingència per fer front 
als possibles increments del sou dels treballadors de la casa –estem esperant els 
pressupostos de l’Estat, que són qui els estableixen. I els 3.200.000 euros de 
despeses de béns corrents.  
 
Pel que fa a aquestes despeses de personal, bé, estan relacionades…, és els 
treballadors de la casa i representen respecte al total del pressupost –ho dic perquè 
ens fem una fotografia del que és el pressupost de l’Ajuntament–, un 35 per cent del 
total del pressupost de l’Ajuntament, els recursos humans. I amb aquests 300.000 
euros que he explicat que incrementem plantilla com pot ser la Policia Municipal, 
agafant quatre agents més, contractem dos agents mediambientals més, un tècnic 
d’habitatge, entre altres coses. 
 
També pel que fa al capítol II, que és les despeses de béns corrents, en tants per 
cents representa un 43 per cent del pressupost.  
 
I, llavors, també tenim el capítol IV, que representa un 9 per cent del pressupost, que 
com vostès saben són aquelles partides d’aquest capítol que van destinades una bona 
part a subvencionar activitats que realitzen les entitats en el camp de l’esport, en el 
camp del tercer sector, en el camp del turisme, en el de la cultura, entre altres camps.  
 
Per tant, vostès veuen que la suma d’aquests tres capítols representa el 90 per cent 
del nostre pressupost i és el que costa aixecar les persianes de la ciutat de Girona 
cada dia, mantenir aquests serveis de què «disfrutem» tots els ciutadans, i fins i tot els 
hem anat incrementant any rere any.  
 
Un tall d’exemple de curiositat de neteja de la ciutat de Girona, la inversió que s’hi fa 
són 14 milions a l’any, més d’1 milió d’euros al mes. I, bé, tot i així moltes vegades 
diem: «Hem de seguir netejant més, hem de seguir treballant per tenir una ciutat cada 
cop més neta.» 
 
Pel que fa a les inversions, representen 6.817.980 euros, una xifra lleugerament més 
alta de la de l’any anterior, i alguna de les inversions que portem són plurianuals. 
Aquestes inversions plurianuals ens donen una visió de la ciutat àmplia i estratègica 
del nostre Govern i també la necessitat de noves adequacions: ens hem d’adequar, la 
ciutat, a les noves realitats que dia a dia van canviant. 
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Projectes plurianuals que portem? Doncs, les obres de l’edifici de l’antic cinema 
Modern, el futur museu d’art modern i contemporani, la rehabilitació de l’edifici de 
l’antiga UNED, el tancament de la pista coberta de l’escola Cassià Costal, el carrer del 
Carme, la travessia de Santa Eugènia, la Punta del Pi –segona i tercera fase–, la 
biblioteca de la Casa de la Cultura i el carrer Muntanya. També n’hi ha altres com és el 
carrer Riu Freser o el carril bici de la plaça de Salt o el menjador social del Mercadal. 
 
El que els acabo de dir són els grans projectes, però també hi ha inversions que són 
de menor magnitud i que realment també milloren considerablement el dia a dia de la 
nostra gent, que sí es veu afectada perquè corresponen al manteniment de les 
instal·lacions de la ciutat. Inversions, per exemple, a les escoles, inversions als 
equipaments esportius, el Pla d’asfaltatge, de 155.000 euros, el Pla de voreres, 
adequació dels lavabos públics i també fer-ne de nous, el Pla de mobilitat i de 
seguretat. I també continuem amb el 1.200.000 euros de pressupostos participats. 
 
Bé, aquestes –no les he enumerades totes– són a grans trets les inversions que 
portem.  
 
I també el que us explicaré és per àrees l’increment més significatiu de les àrees. Pel 
que fa a Cultura, aquest any serà la consolidació del projecte museístic de la ciutat, 
amb les obres de l’inici del museu d’art modern i contemporani, que ja està previst mig 
milió d’euros aquest any, i la mateixa quantia per a l’any 2019. També començarem 
amb els treballs del Modern, que aquest any s’ha estat treballant en el projecte, per 
reconvertir-lo en un espai de creació artística. 
 
Pel que fa a l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i 
Cooperació, el pressupost total d’aquesta àrea és de 23.600.000 euros. I podem 
destacar que 1 milió d’euros correspon al tancament temporal de la incineradora de 
Campdorà, com vostès ja saben. També 427.000 euros els destinem a la neteja viària i 
més de 266.000 euros, a la recollida d’escombraries. 
 
També crec que hem de destacar d’aquesta àrea la inversió de 100.000 euros a 
diferents execucions per dignificar el parc de la Devesa, que hi sumem els 236.000 
euros que ja destinem al manteniment del parc de la Devesa. També els 30.000 euros 
del projecte Vora. I també es faran diferents actuacions de millora en l’eficiència 
energètica per mitigar al canvi climàtic. 
 
Pel que fa al servei dintre de la mateixa àrea, tenim el Servei d’Espais Naturals, aquí 
destinem 2.100.000 euros; aquest any 174.000 euros més que l’any 2017. Aquí hem 
de destacar els 925.000 que es destinen a l’adaptació de zones verdes –aquest any 
l’hem incrementat en 75.000 euros– 100.000 euros d’adquisició de plantes, 800.000 
euros en el manteniment dels jardins –15.000 euros més que l’any 2017. Aquests 
increments són per expandir i consolidar la infraestructura verda de la nostra ciutat, 
també potenciar els seus serveis, ja siguin ambientals, socials o culturals. El que 
penso que hem d’entendre que la qualitat ambiental equival també a qualitat de vida. 
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Pel que fa a l’Àrea de Serveis Socials, és l’àrea a la qual més recursos hem destinat 
sempre: aquest any 2018 tindrà un pressupost de 6 milions i mig d’euros, amb un 
increment d’uns 450.000 euros: l’increment més important són 300.000 euros, 
corresponents a la partida prevista en el servei d’atenció domiciliària i de 
teleassistència, que el total de la partida són 1.550.000, una part important, i altres 
serveis d’assistència a la gent gran, que també hi destinem 230.000 euros. 
 
En aquest pressupost que us presento continuem reflectint l’objectiu principal de la 
nostra acció de govern, que és tenir cura dels col·lectius més vulnerables –com he dit 
abans–, la gent gran, els infants, els joves, és a dir, per nosaltres és molt important les 
famílies. 
 
En aquest sentit, també vull destacar que hi ha partides importants que corresponen, 
per exemple, a la subvenció de les famílies monoparentals. Com també saben vostès, 
aquestes ajudes estan destinades a alleugerir la càrrega fiscal de l’IBI d’aquesta 
tipologia de famílies, que les hem equiparat a les famílies nombroses. 
 
En la mateixa línia de suport a aquestes famílies també destinem mig milió d’euros als 
ajuts a la infància i als joves. 
 
També a les diferents partides que veureu del pressupost, hi ha partides destinades al 
suport a les persones, com ara 570.000 euros destinats als drets fonamentals de les 
persones. 
 
Pel que fa a l’Àrea de Promoció Econòmica, en aquesta àrea s’aposta per fomentar 
aquells nous sectors productius que han de ser claus en el desenvolupament 
econòmic del nostre territori i és aquí on prenen joc les indústries culturals i creatives, 
bé, aquí ja n’hem parlat altres vegades d’aquest cofinançament del PEC, i també el 
foment de la indústria de la bicicleta i la tecnologia i el coneixement. 
 
Bé, el que jo els he explicat és a grans trets, el pressupost comporta més coses, però 
jo els he explicat a grans trets aquest pressupost per a l’any 2018, que com ja he dit al 
començament el que pretén és el benestar de les famílies, benestar de les famílies no 
només a nivell personal i a nivell familiar, sinó també a nivell social, tant pels serveis 
que posem al seu abast com per la qualitat ambiental d’aquesta ciutat.    
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Veray… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, 
agrair a la tinenta d’alcalde l’explicació del pressupost, que, efectivament, totes les 
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dades que ha donat reflecteixen la realitat del pressupost i, per tant, no li portarem la 
contrària en relació amb els números que ella ha explicat. 
 
I també saben que…, sempre m’han escoltat dir que no hi ha inversions dolentes a 
una ciutat, sinó prioritats diferents en relació amb allò que cal fer. I en aquest cas 
nosaltres considerem que caldria prioritzar la ciutat de Girona. Sí que és veritat que el 
capítol II, que és el gran gruix d’un pressupost, en aquest cas del pressupost de la 
ciutat de Girona, el tema de serveis socials, de polítiques socials, en podem dir el nom 
que vulguem, o sigui, les ajudes a les persones, a les famílies i als col·lectius més 
vulnerables fa anys, no només amb un govern de Convergència i Unió, sinó també ja 
amb els últims tripartits, que sempre s’ha fet un esforç per intentar anar incrementant 
el que s’hi destina. Per tant, en aquest sentit això és una cosa bona i crec que també 
s’ha de posar en relleu. 
 
Sí que és veritat que nosaltres pensem que s’hauria de fer un esforç més gran i que 
potser hi ha altres partides que en aquests moments no s’haurien de prioritzar i seguir 
prioritzant en serveis socials. Però també –i m’ho han sentit defensar sempre– no hi ha 
millor política social que la creació d’ocupació, i, per tant, nosaltres pensem que on 
hem de posar els esforços en aquests moments també a la ciutat de Girona és en tot 
allò que ajudi a crear més llocs de treball a la ciutat de Girona per donar més 
oportunitats i, per tant, que cada vegada menys famílies i menys persones necessitin 
una ajuda directa també de l’Administració local.  
 
I per què dic això? Doncs, perquè, sincerament he de dir que… No parlaré dels grans 
números, perquè la senyora Planas els ha dit i són els que són i, per tant, són més de 
113 milions. Bé, tot això no és que no m’ho sàpiga o no hi doni importància, sinó que 
són els números que són, per això vaig una mica directa al gra. 
 
Ens ha sorprès que en la part de promoció –i en parlava ara al final la senyora Planas 
en la seva intervenció–, doncs, home, si una fa els números, en l’apartat de promoció 
econòmica, que la partida més general de promoció econòmica supera els 600.000 
euros, si una resta el que es destina a «Girona, temps de flors» i a pagar el que s’ha 
de pagar, queden 175.000 euros. Sincerament creuen que amb 175.000 euros o una 
inversió de 175.000 euros durant tot un any és la gran promoció econòmica o els grans 
projectes de promoció econòmica que es poden fer en aquesta ciutat? Jo sincerament 
crec que no, que caldria invertir-hi més. 
 
Ens ha sorprès molt que l’«Aixecar persianes» té zero euros. Jo sincerament no sé si 
és que no ho hem sabut mirar bé o ha sigut un fallo meu no preguntar-l’hi abans del 
Ple a la senyora Planas, però el que surt aquí és «Aixecar persianes» zero euros. Bé, 
surt zero euros, jo és el pressupost que tinc davant. Tema que també em preocupa. 
Amb el tema de promoció turística passa una mica com el de promoció econòmica: un 
cop has restat tots aquells programes que tenim de cada any i que, per tant, és el dia a 
dia de la ciutat, el que realment invertim de nou, més enllà del tema de la bicicleta, que 
és al que ha fet referència la senyora Planas, també queda amb menys recursos dels 
que nosaltres hi destinaríem. 
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I també continuen amb una filosofia que tenen vostès a l’hora de presentar les 
inversions d’aquestes grans partides genèriques que després durant l’any vostès van 
variant i van canviant en funció del que els convé. I crec que a ningú li sorprendrà, 
perquè si una mira al llarg de l’any les modificacions de crèdit que arriben a portar en 
el Ple, es veu claríssimament que hi ha, doncs, traspàs de diners d’una partida a 
l’altra. No és que m’ho inventi jo: una agafa el resum de l’any al desembre i veu que en 
aquest Ple ens han portat en més d’una, de dues, de tres, de quatre i de cinc ocasions 
modificacions de crèdit. Jo ja sé, i a més sóc una defensora que un pressupost és una 
cosa viva, és una cosa tancada i que durant l’any surten urgències o surten coses que 
fan que un hagi de modificar les partides. Però crec que part de la culpa d’aquestes 
modificacions que durant l’any ens presenten de modificació de pressupost ve donada 
de partides genèriques, que saben que cada any els demano poder-les, doncs, filar 
més prim o poder posar sobre el paper en què es gastaran. I em refereixo, doncs, a les 
partides genèriques de mobiliari urbà, del Pla d’asfaltatge, del Pla de voreres, del 
sistema informàtic… Que els he de dir que això del sistema informàtic és una cosa que 
ja a mi personalment m’impacta perquè, precisament, no ens caracteritzem per tenir 
un gran sistema informàtic en aquest Ajuntament, i la inversió que hi ha cada any en 
els pressupostos és una barbaritat comparat amb el que després pressupostem que 
destinarem a altres coses. 
També els he de dir que, home, jo només veure 100.000 euros al projecte del Modern 
em fa mal, a mi em fa mal. I m’explicaran que estem pendents de rebre una subvenció, 
que si ja teníem diners guardats d’altres anys…, tot el que vulgui, però cada any ens 
diuen el mateix. El Modern encara no s’ha començat, estem igual que estàvem, fa més 
de deu o dotze anys que estem esperant a veure què fem amb l’antic cinema Modern i, 
per tant, podem ja dir que tenim el nou Modern, podem tenir el nou Modern, 
sincerament em preocupa. En canvi, altres projectes de coses que ens han vingut més 
tard, com és l’equipament de la UNED, en el qual la primera inversió ja són 200.000 
euros. Com és que la primera a la UNED ja són 200.000 i al Modern, que fa tants anys 
que l’arrosseguem encara en tenim només 100.000. Bé, partides genèriques, com 
deia, com el Pla de sanejament i altres…  
 
Ens preocupa que un tema que n’hem parlat molt en aquest Ple i que crec que ho hem 
posat de relleu tot els partits polítics que és els problemes d’accessibilitat que tenim a 
la ciutat de Girona tinguin només una partida genèrica de 75.000 euros. Crec que amb 
75.000 euros no podem solucionar els problemes d’accessibilitat que encara hi ha a la 
ciutat; això sí que hauria de ser una prioritat, aquesta partida sí que hauria d’estar 
molt, molt més elevada del que és i potser deixar altres per a més endavant. Perquè el 
tema de l’accessibilitat no és una cosa nova, fa molts anys –fa molts anys– i no és 
normal que encara estiguem en les condicions que estem en aquesta ciutat, quan jo 
estic convençuda que per a tots és una prioritat. Doncs, aquestes prioritats després 
s’han de demostrar i s’han de plasmar, en aquest cas, en els pressupostos.  
 
També els he de dir que –bé, ho contraposo una mica, i ho he dit al principi, no hi ha 
inversions dolentes, simplement hi ha inversions que una les prioritzaria diferent o li 
sobten–, en canvi, per millora de lavabos, senyalització –després la senyora Planas 
ens explica que és que en volen fer de nou–, però el que diu aquí és a senyalització 
n’hi destinen 100.000, i al Pla d’accessibilitat només 75.000? A vostès no els sona una 
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mica estrany senyalització de lavabos 100.000, Pla d’accessibilitat 75.000? Home, 
potser d’entrada ja hauríem de canviar l’ordre, no? I 100.000 a accessibilitat i 75.000 a 
això altre. 
 
Bé, paguem la gran aportació del senyor Puigdemont, que és l’adquisició del Santos 
Torroella; 500.000 euros que estic convençuda que podríem fer servir per a altres 
coses molt més profitoses en aquesta ciutat. 
 
I també ens sorprèn una mica…, però això és un tema que jo no dec haver preguntat: 
la separació que hi ha entre… –perdó– al pressupost del procés participatiu dels 
barris, entre el milió i els 200.000. Suposo que és un tema tècnic, no?, que els 200.000 
van per a subvencions i, per tant, han d’anar a un altre capítol. Això sí que és un dubte 
meu i fallo meu no haver-l’hi preguntat, però suposo que és una raó tècnica que estigui 
en dues partides separades; per tant, cap problema, el total és 1.200.000. Malgrat –i 
els insisteixo en el que els he dit als darrers anys– tornem a deixar en mans dels 
barris, en mans dels veïns, diguéssim, primer poca inversió, perquè 1.200.000 euros 
pot semblar molt però per a una ciutat de la dimensió que ja té Girona ens segueix 
semblant poc, si deixem a les seves mans i només amb aquestes partides, el que els 
barris han de decidir que és allò que volen prioritzar i després ens trobem en aquells 
debats que rivalitzen entre dues parts del barri perquè una part vol una cosa i l’altra vol 
l’altra. I ens tornem a reivindicar que el Govern hauria de posar sobre la taula també 
quines són les seves prioritats als diferents barris i no deixar-ho tot en mans dels 
veïns, no perquè no vulguem que els veïns opinin, al contrari, sinó perquè el que no 
volem és que se’ls traslladi una responsabilitat que no haurien de tenir i això creï 
tensions en el mateix barri, com ens ha passat en alguna ocasió. 
 
En aquest sentit, també volia comentar que hi ha una partida que jo li he de dir que 
ens ha sorprès molt. Jo no sé si és que es pensen que hauran d’enviar moltes cartes 
perquè tenen clar que el 2018 vostès seguiran governant Catalunya i seguiran fent 
il·legalitats i hauran d’enviar moltes cartes. Però, clar, una partida de 500.000 euros de 
correus quan estem a l’era digital i als enviaments telemàtics a una li sorprèn i molt. 
Miri, els mateixos regidors jo crec que en paper ja no rebem res, tot és telemàtic. Per 
tant, li he de dir que jo més de 500.000 euros –és que és mig milió d’euros, eh?– en 
tema de correus quan estem en un moment en què tot hauria d’anar cap a un altre 
camí, on volem ser una ciutat moderna, una smart city i tal, no sé què, home… 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, han passat els 
deu minuts, però acabi, ho dic perquè estigui situada. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): …–sí, ja acabo–, li he de dir que ens ha sorprès; 
aquesta partida sí que li he de dir que ens ha sorprès. Així com altres assumim, per 
exemple, el fons de contingència assumim que estem pendents, doncs, de saber com 
acaba el tema dels sous dels funcionaris i, per tant, en aquest sentit se’ls ha 
d’assegurar; com deia, la de correus ens ha sorprès, i molt. 
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Per tant, els deia, nosaltres no és el nostre pressupost, no el compartim, hi ha coses 
bones i altres no tan bones, però sobretot hi ha diferents prioritats de les que tindríem 
nosaltres, i, per tant, no hi donarem suport. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, la senyora 
Pujola…  
 
Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): Gràcies, alcaldessa. Regidora, des del meu 
grup nosaltres ja sap que hem estat predisposats a tenir totes les reunions que fossin 
necessàries, i tant és així que nosaltres vam posar les nostres condicions sobre la 
taula no els primers, però gairebé dels primers. I aprofitant aquest marge de temps que 
la reunió ens donava, doncs, li vam fer una proposta d’inici de converses que nosaltres 
vam basar en temes quantitatius, que creiem que eren fàcilment assumibles pel seu 
equip de govern, com també unes fases qualitatives. 
 
Nosaltres els vam posar sobre la taula unes condicions que bàsicament podem 
agrupar en quatre punts diferents. El primer és el respecte a les lleis i sentències. El 
segon punt és el restabliment de relacions amb les institucions de l’Estat per guanyar 
estabilitat i reprendre així l’ordre institucional, doncs, que ens permeti el correcte 
funcionament d’aquest Ajuntament i també de la nostra ciutat. El tercer punt era la 
neutralitat institucional. I el quart i últim punt era la neutralitat dels espais públics. 
 
Nosaltres des del moment que li va facilitar aquest document, senyora Planas, 
sincerament no hem tornat a tenir resposta. Vam fer la reunió, li vam entregar el 
document i no hem tingut resposta, doncs, a aquestes propostes que nosaltres li fèiem 
per poder negociar. 
 
Entenem, regidora, que un ajuntament democràtic fonamenta el seu funcionament en 
una estabilitat, en un ordre institucional, en unes lleis i que creiem que si un equip de 
govern no és capaç de subscriure aquests principis bàsics d’ordre, de respecte i de 
convivència amb les institucions i amb els ciutadans, independentment de com pensin, 
regidora Planas, no poden tenir el suport d’aquest grup. Per tant, regidora, ja sap que 
nosaltres no hi donarem suport. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque, pel PSC. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC – CP): Sí, moltes gràcies. Permetin-me que 
comenci amb una petita reflexió i llavors ja entraré de ple en el pressupost, perquè a 
ningú se li escapa que aquest plenari, l’aprovació dels pressupostos jo crec, doncs, 
que és el plenari més important al llarg de l’any perquè es marquen no només 
quantitats econòmiques, sinó de consolidació d’un pla de govern i les polítiques que es 
practicaran durant l’any següent. I un es podria preguntar després del trencament del 
pacte, per què el PSC, des del primer moment, i així ho ha dit la regidora, es va 
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comprometre a poder parlar d’aquest pressupost i a arribar a acords amb aquest 
pressupost del 2018. 
 
Buscant textos ja una mica antics, el 2 de gener del 2002, quan l’alcalde Nadal 
s’acomiadava d’aquest Ajuntament i d’aquest plenari, va recordar en aquell moment 
amb solemnitat que durant tots els anys que ell havia estat alcalde hi havia hagut 
consensos i avenços de regidors i regidores gironins de colors diversos i que mai 
s’havien traspassat les fronteres del respecte mutu i de la cortesia. Quim Nadal ho 
explicitava amb una idea que jo comparteixo plenament, que compartim des d’aquest 
grup municipal, i és que a Girona hi ha aquesta llarga tradició de persones amb colors 
polítics ben diferents, però que estan compromesos amb els valors del municipalisme, 
que són corporatius, són institucionals, però sobretot són comunitaris. I estic segura 
que tots els regidors que conformem aquest plenari estem d’acord que en la 
immediatesa i en la proximitat de les nostres responsabilitats és on es fonamenta i on 
realment trobem el cor del treball fet i que fem tots plegats, n’estic convençuda, per a 
aquest Ajuntament i aquesta ciutat. 
 
Aquesta és una tasca que va dirigida a les persones, als nostres conciutadans, però 
que també forma part d’un patriotisme que construïm les persones des de les ciutats i 
sobretot des del municipalisme. En les circumstàncies actuals interpreto que el deure 
dels regidors d’aquest Ajuntament és dedicar-nos precisament a això, als valors 
comuns d’aquest municipalisme. I que som capaços, n’estic convençuda, de poder 
compartir pel bé de la ciutat i perquè aquest Ajuntament funcioni bé. I en aquest sentit, 
hauria estat raonable i haguéssim trobat raonable que tot això s’hagués respectat amb 
el màxim compromís, i tal vegada això hagués servit per emetre un missatge des de la 
ciutat de Girona que succeís el que succeís es conservaria aquesta manera tan 
genuïna i jo crec característica de la nostra ciutat de fer política i que no es trencava, i 
ser capaços de bastir ponts a favor de tots els ciutadans i ciutadanes. Aquest ha estat 
el nostre propòsit a l’hora de negociar aquests pressupostos, que –com dic– hi donem 
una importància fonamental en tots els plens de l’any, i això és el que ens ha mogut.  
 
I vull reconèixer al Grup Municipal de Convergència i Unió que han estat capaços 
també d’arribar a aquests acords de nou. I en concret a la regidora d’Hisenda Maria 
Àngels Planas, a qui vull agrair la voluntat de diàleg i de seriositat en la gestió 
municipal. 
 
Tenim, efectivament, alguns projectes compartits que estan escrits i manifestats en el 
Pla de govern i només en vull donar quatre exemples. El primer, que ja ha estat 
esmentat, la reforma del carrer del Carme, no només com a inversió que ens 
connectarà Girona est amb la plaça Catalunya, sinó també per resoldre els problemes 
d’inundacions que hi ha en un tram concret d’aquest carrer. Contribuir també al 
desenvolupament comercial, i pensem que aquesta és una inversió interessant i que 
compartíem amb l’equip de govern. 
 
Un segon exemple és la culminació de les fases 2 i 3 de la pujada de la Puntat del Pi, 
al barri de Montilivi, que és al final una culminació d’una transformació d’un espai en 
fragmentació que articula barri, articula ciutat. Efectivament, al barri al Montilivi, jo 
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m’atreviria a dir que aquest era l’últim espai de fragmentació que hi havia i, per tant, 
aquest també era un projecte compartit i que pensàvem que era necessari que es 
veiés finançat en el capítol VI. 
 
Mantenir finançament per al projecte «Girona, ciutat universitària» era per nosaltres 
també una demanda important, perquè entenem que aquest projecte té l’encàrrec de 
connectar les dues institucions més importants a la nostra ciutat, com són l’Ajuntament 
i la universitat.  
 
I finalment, per esmentar-ne quatre, l’increment en capítol I, per tal d’implementar 
l’increment de plantilla de la Policia Municipal i també una partida específica de 
videovigilància, que pensem que és una política interessant juntament amb la policia 
de proximitat. 
 
El pla de mandat, com deia, especificava una voluntat clara de desenvolupar Girona 
com a marca de ciutat i també com a ciutat de barris. I aquests pressupostos 
mantenen aquesta voluntat de construir Girona des del conjunt complet dels seus 
barris. I hem tingut especial vigilància que les inversions tant en capítol VI com en 
capítol II estiguessin equilibrades i centrades en les persones. Per posar alguns 
exemples, la intenció de continuar desenvolupant el Pla integral i social de les 
Pedreres, que saben que per nosaltres no només és l’eliminació de l’última zona de 
barraquisme de la ciutat, sinó que es recupera un espai amb un gran interès cultural, 
mediambiental i patrimonial.  
 
I en aquests pressupostos hi ha també, com s’ha dit, un compromís amb les polítiques 
d’igualtat dirigides a les persones en situació més vulnerable o que requereixen l’ajut 
de l’Ajuntament de Girona, de la institució. Com s’ha dit, la partida de drets 
fonamentals tindrà els recursos més elevats que hagin tingut mai uns pressupostos 
municipals per tal de combatre situacions d’exclusió social.  
 
S’incrementa també en 300.000 euros el servei d’atenció domiciliària, on s’atenen més 
de 2.000 usuaris i on no només hi ha gent gran, sinó que també es fa una atenció a la 
dependència.  
 
S’incrementa també l’aportació, a través de capítol VI, del consorci de la Sopa per a la 
lluita contra el sensellarisme, en aquest cas amb una millora de les instal·lacions, 
absolutament necessària. 
 
Hem ampliat també una partida a la UMAT per tal de començar a iniciar aquells 
treballs de memòria històrica que tots els grups municipals havíem valorat 
positivament i que, a més a més, hi ha alguna moció aprovada a la qual s’ha de donar 
compliment. 
 
S’assegura la continuïtat del projecte d’educadors de carrer a diferents barris, que 
pensem que està donant molt bons resultats aquest primer any i que, per tant, mereix 
aquesta continuïtat no només en educació, sinó en civisme i també en participació. 
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I es manté també el compromís de crear l’oficina d’eficiència energètica, amb un tècnic 
especialitzat –això ho veiem a la relació de llocs de treball– i amb recursos per donar 
informacions al conjunt de la ciutadania; havíem destinat recursos aquest any per a la 
pobresa energètica i s’ha d’ampliar al conjunt de la ciutadania sobre estalvi i 
sostenibilitat. 
 
Per tant, deia abans que valoro en especial l’esforç que aquests pressupostos 
contribueixen a Girona com a ciutat de barris i de persones. I aquests pressupostos 
inclouen també el desenvolupament d’espais vertebradors; no només el volíem centrar 
en les persones, sinó en aquestes fragmentacions que hi ha a nivell de ciutat: la 
construcció, per exemple, del menjador comunitari –no ens agrada dir-ne social, 
senyora Planas–, però el menjador comunitari de l’espai del Mercadal, a la plaça Jordi 
de Sant Jordi, amb el qual, doncs, ens sentim plenament compromesos; la millora de 
la connectivitat del barri de Torre Gironella per la banda d’Alfons XII; l’ampliació del 
centre cívic de la gent gran de Taialà, una ampliació absolutament necessària; el 
centre cívic de Pla de Palau; millores al centre cívic de la plaça Assumpció, en concret 
amb la construcció de la cuina –una reivindicació del barri que ens semblava justa 
d’atendre–, i l’obertura del nou centre obert al carrer Valladolid. O, per finalitzar, una 
partida específica per a un equipament a Girona est que pensàvem vinculat a joventut. 
El nostre vot, doncs, serà favorable, perquè ens sembla que cal prioritzar el 
desenvolupament de tots aquests projectes dels quals he fet menció i que són 
importants per a milers de gironins i gironines amb noms i cognoms. Són un conjunt de 
propostes que fan que aquest mandat tingui una coherència i una estabilitat essencial 
per a la nostra ciutat amb uns objectius clars que contribueixen a fer ciutat de barris 
amb una cara humanista. 
 
I, finalment, no per menys important, però és cert que en els últims dies ens va arribar, 
i a l’equip de govern també, per part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
la demanda d’arribar al 0,7 per cent en la partida de solidaritat i cooperació, i hem 
arribat a l’acord que hi hagi un increment –que vostès veuran en el pressupost– de 
16.000 euros en aquesta partida i el compromís de la partida de drets fonamentals de 
destinar 70.000 euros a un projecte conjunt entre Drets Socials i Solidaritat i 
Cooperació, que no només iniciarà un treball transversal jo crec que interessant, 
perquè finalment en l’àmbit de refugiats hi ha molts àmbits de contacte entre serveis 
socials i cooperació, per tant, els semblava un treball molt interessant transversal, i a 
nosaltres també ens ho va semblar. I en concret parlàvem que es pogués fer un treball 
en país d’origen dels menors no acompanyats, que estan arribats –com sabem– d’una 
manera molt alarmant arreu de Catalunya, però a la nostra ciutat també. 
 
I, finalment, el compromís de poder cobrir aquesta mitja plaça de tècnic, que encara no 
sabem molt bé la fórmula jurídica, però que estem compromesos a treballar amb 
l’equip de govern per cobrir aquesta mitja plaça de tècnic que per casuístiques que hi 
ha hagut en el servei s’ha perdut en els últims mesos.  
 
Per tant, el nostre vot serà favorable. I agrair novament la predisposició de l’equip de 
govern. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la senyora 
Pèlach, per CUP - Crida per Girona. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, en primer lloc, m’agradaria dir 
que la proposta que estem votant ara crec que és la que amb les esmenes que han 
arribat, diguéssim, a partir de les tres de la tarda; jo li agrairia, si us plau, que quan a 
última hora ens fan canvis, el mínim que podrien fer és posar-nos sobre la taula les 
modificacions que ens fan, perquè al final no m’estranya avui que la senyora Veray 
tingués els dubtes, perquè realment a part de la proposta que ens van fer inicialment i 
altres esmenes que ens han fet arribar posteriorment, de la proposta que votem avui al 
que vam votar fa una setmana a la comissió informativa, hi ha tantes diferències que al 
final ja un es perd, sincerament. Per tant, li agrairia que com a mínim ens ho fessin 
saber, ens han fet unes modificacions, han arribat més tard, com a mínim ens ho facin 
saber, ens ho posin sobre la taula i ens expliquin quines modificacions hi ha hagut. 
 
Nosaltres votarem que no a aquests pressupostos, ja els ho avanço. En primer lloc, i té 
una mica a veure, doncs, també amb això que comentava fa un moment, és que cada 
vegada la veritat és que ens sentim menys cridats a participar, diguéssim, de les 
propostes del Govern. Va començar una legislatura en què vam fer un esforç, vam 
posar una sèrie de propostes sobre la taula, fins i tot amb alguns regidors, doncs, vam 
estar debatent sobre algunes d’elles; en aquell moment fins i tot, doncs, vam tenir la 
possibilitat de negociar els pressupostos, i les coses es feien en uns terminis i amb uns 
tempos que permetien realment aquesta negociació. Fins i tot, en aquells moments 
vam arribar a alguns acords amb vostès quan, evidentment, estaven en minoria, tot i 
que ara en teoria també ho estan, i, per tant, estaven disposats a parlar de les coses. 
En canvi, la veritat és que en aquesta darrera etapa el que veiem és que…, bé, 
nosaltres ens sentim realment decebuts, no?, pel que fa a la incapacitat de diàleg amb 
el nostre grup. Crec que en l’últim Ple vam fer bastant evident aquesta incapacitat o 
aquesta indisponibilitat per part seva de parlar o de negociar amb el nostre grup. 
 
I el cert és que aquests pressupostos des del primer moment –tampoc se n’han 
amagat, sincerament– són uns pressupostos que s’han plantejat ja des d’un pacte amb 
el Partit Socialista de Catalunya i això des del primer moment ens ho han dit, i, per 
tant, bé, és la seva opció. En qualsevol cas ens sorprèn, doncs, quan en teoria hi ha 
aquest trencament que contínuament sigui aquesta la prioritat i, per tant, d’alguna 
manera deixin de banda la resta de grups municipals per poder-hi dir la nostra. 
 
Ja sabem nosaltres també que, de fet, aquest pacte inicial també inclou –i segurament 
deu ser una part important del pacte– aquest manteniment del càrrec de confiança del 
Partit Socialista de Catalunya. I, de fet, és la vella sociovergència en estat pur. I, per 
tant, doncs, des del primer moment han reconegut aquest acord i, per tant, han 
evidenciat el poc interès a arribar a acords amb els altres. 
 
En qualsevol cas, el que avui ens trobem sobre la taula –suposo, perquè no he tingut 
temps de mirar aquesta última proposta, espero que no hagi canviat gaire– és que 
tenim un pressupost continuista, un pressupost que respon a un model convergent de 
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ciutat, que, evidentment, està molt allunyat del model transformador cupaire. I, per 
tant, nosaltres, com li he avançat, hi votarem en contra.  
 
Però el cert és que ens…, no sé si dir que ens ha sorprès, però sí que ens sorprèn –sí, 
ho podríem dir– que el PSC hagi renunciat a fer oposició política i es conformi amb 
aquest continuisme que no suposa cap avenç en polítiques socials: no avancem ni en 
ocupació, no avancem en cooperació, no avancen en educació, no avancem en 
accessibilitat, no avancem en participació, i en habitatge ben poc, sincerament. Em 
sorprèn que veient tot això…, i fins i tot alguns dels exemples que parlava de serveis 
socials responen a uns increments dels preus de contractes. 
 
Vostè fa un moment, senyora Planas, feia esment que hi havia contractes que s’havien 
reduït els preus; també n’hi ha que han augmentat i ara diuen que augmenten les 
partides de serveis socials, però respon a aquest augment de contracte. Un exemple 
claríssim és el de teleassistència. Per tant, entenem, doncs, que s’ha decidit donar 
suport des del PSC no tan sols per…, o no per un augment realment en polítiques 
socials, sinó perquè s’ha prioritzat una cadira. 
 
Jo em pregunto, per exemple, després d’aquest discurs filosòfic que ens ha fet la 
senyora Paneque, li preguntaria què ha canviat del 2016 quan tot aquest discurs jo 
crec que devia ser el mateix, aquesta voluntat municipalista o no sé com ho ha dit, 
doncs, per què llavors no pactava els pressupostos i en canvi ara resulta que sembla 
que sigui inherent a vostè. 
 
Bé, en tot cas, crec que val la pena analitzar les propostes que ens posen sobre la 
taula i explicar una mica també quines són les nostres. 
 
Estic d’acord amb la senyora Veray en aquesta ocasió amb el tema de l’accessibilitat. 
Aquests 75.000 euros que destinen a accessibilitat, al Pla d’accessibilitat, venen –i 
potser el senyor se’n recordarà– del pacte que vam arribar del tema de les zones 
verdes i blaves, des de llavors han decidit mantenir aquesta partida, però, en canvi, en 
cap moment han apostat per augmentar-la. És una partida que evidentment no permet 
desenvolupar el Pla d’accessibilitat que fa temps que tenen aprovat i que està molt 
lluny de desenvolupar-se plenament, perquè amb 75.000 euros cada any realment 
quedem molt lluny de poder-ho fer. 
 
A nivell de cultura, continuem amb aquesta aposta per l’exhibició i incloem temes com 
el Festival de Circ o el Festival Mapping o un increment a Temporada Alta, en el qual 
evidentment el nostre grup no hi podria estar d’acord, perquè en algunes d’aquestes 
propostes ens hi hem oposat considerablement. I, en canvi, creiem –i aquesta seria la 
nostra proposta– que cal avançar en temes de creació, de descentralització o de 
formació cultural. Nosaltres els hem fet vàries propostes, no només aquest any, sinó 
en anys anteriors també, d’apostar per partides de cultura als barris i no han volgut 
avançar mai en aquest sentit. I també ens preocupa..., no fa gaire van aprovar una 
moció sobre el Consell de les Arts i voldríem saber en aquest pressupost com queda 
reflectit, bé, estem votant avui el pressupost, com queda reflectit en aquest pressupost. 
I també amb el tema del Modern m’agradaria saber..., perquè de moment veiem la 
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partida, però, en canvi, trobem a faltar encara debatre de nou sobre el fons d’aquest 
tema. 
 
A nivell de sostenibilitat, veiem que una partida molt important realment respon a 
aquest cost que hem de pagar per un model de gestió de residus que no aposta pel 
reciclatge i, en canvi, sí per la incineració. Això no ho van explicar en el seu moment a 
la ciutadania, que aquesta aposta per la incineració ens acabaria passant factura i ara 
veiem que suposa un cost molt alt i una inversió molt gran que s’ha de fer en aquest 
sentit. I, en canvi, vostè parlava de les inversions en canvi climàtic, però jo li vull dir 
que tot i tenir un PACES aprovat que suposa una sèrie d’inversions, hem reduït 
dràsticament les inversions: aquesta partida ha passat diria que de 75.000 o de 
65.000, ara no ho recordo exactament, a 10.000, la inversió en canvi climàtic. Per tant, 
sí, són 10.000, però clar, és que estava molt més alta. Per tant, m’agradaria saber 
aquesta priorització que vostè parla. 
 
En educació, cada any veiem que hi han petits ajustos i que va reduint. Són petits 
ajustos, sempre ens diuen que, clar, són ajustos tècnics i tal, però jo em pregunto: en 
alguna ocasió aquests ajustos revertiran de nou en educació? Doncs això sembla que 
no. 
 
I similarment passa en l’Àrea de Cooperació. Doncs ara la senyora Paneque sembla 
que té més informació, perquè jo fins ara sé que aquest tècnic de..., teníem un tècnic 
sencer, diguéssim, a jornada completa a cooperació, per diversos motius ara només 
tenim una mitja jornada i fins i tot són incapaços de nou d’arribar al mínim del 0,7 per 
cent, quan vostès van aprovar una moció que plantejava passar del 0,7 per cent que 
era el mínim i tendir cap a l’1 per cent, i continuem reduint aquest percentatge destinat 
a cooperació. 
 
En termes d’habitatge, jo la veritat, tenim un informe sobre la taula, em va costar tenir-
lo, però ara ja el tinc, que és un informe que vostès van contractar, que ens ha fet una 
empresa i que resulta que fa una sèrie de propostes. I jo em pregunto com pensen tirar 
endavant aquestes propostes, si és que les pensen tirar endavant, si no, no entenc 
quin sentit té aquest informe, que passen per potenciar la borsa de lloguer social, 
ampliar el parc d’habitatge públic, activar habitatge buit... Com pensen fer totes 
aquestes propostes si no destinen pràcticament més recursos a habitatge? Doncs 
nosaltres proposaríem noves partides perquè entenem que habitatge és una prioritat i, 
per tant, cal potenciar també això. 
 
A nivell de seguretat veiem que hi han diverses partides que estan 
sobredimensionades, veiem que continua sent una aposta per un model policial que no 
compartim. Cada any destinem 50.000 euros, per exemple, en càmeres de 
videovigilància, que m’agradaria saber realment quina anàlisi de resultats tenen 
aquestes càmeres i també potser seria un moment de convocar el consell de seguretat 
per poder fer aquest balanç i veure si realment aquestes apostes, per exemple, de 
50.000 euros cada any en càmeres de videovigilància suposa una millora de resultats, 
a més a més de l’aposta a nivell de nombre d’agents, que ja ens l’han comentat. 
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Veiem a més que les inversions no arriben a tots els barris, hi han diversos barris en 
els quals no es fa cap mena d’inversió. I ens preocupa sincerament aquestes 
inversions –ja vaig acabant– plurianuals que vostès diuen que és que és una mirada a 
llarg termini, però, clar, si volen fer una mirada a llarg termini que implica fins i tot 
governs o anys en els quals vostès no saben si estaran governant, el mínim que 
podien fer era pactar-ho i parlar-ho d’una manera tranquil·la i serena amb la resta de 
grups de l’oposició, amb quins suports i amb quina legitimitat vostès hipotequen 1,5 
milions d’euros el 2020, per exemple. 
 
Amb aquesta idea acabo, perquè crec que això permet reafirmar-me amb allò que deia 
al principi, que vostès molt de parlar d’estendre la mà, però els fets demostren que 
realment poc interès hi tenen. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora Roca, 
veritat? Sí, per Esquerra - MES. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Senyora 
Planas, miri, hi ha una cosa que no sé si vostè sap, que és molt difícil de fer que és 
corregir un text que no has escrit tu, és una de les coses més difícils que hi ha, pots 
intentar arreglar-lo una miqueta, pots posar connectors, pots canviar paràgrafs, però 
és molt més fàcil fer-lo de nou. I a més a més intentes arreglar-lo, però el resultat no 
és mai bo, no és mai un bon text. I evidentment això és el que ens passa a nosaltres 
amb els pressupostos que vostès presenten, no són nostres, no és el nostre estil, no 
és la nostra música, no són els nostres objectius. 
 
Així a l’engròs hi ha una cosa que és molt difícil de corregir, si és que vostès 
volguessin corregir-la, evidentment, que ja ha quedat molt clar que és el seu text, són 
els seus pressupostos i no volen canviar res. El que és tan difícil d’arreglar és que per 
nosaltres hi falta accent social i nosaltres considerem que l’enfocament de les prioritats 
està mal pensat. Nosaltres tenim de veritat dubtes seriosos que la ciutat de Girona 
necessiti exactament aquests pressupostos. Creiem que en general encara contenen 
moltes despeses supèrflues i nosaltres el que volíem, el que preteníem fer, que li 
vàrem explicar, és agafar una part d’aquests diners, d’aquestes despeses que 
nosaltres no compartim i destinar-les a barris i a inversió social. I li vàrem presentar 
unes quantes propostes, vostès ja les coneix, però jo les explico per la resta de 
regidors i regidores i per la ciutadania. 
 
Les primeres propostes de millora segons nosaltres, que vam fer, eren de caire social 
perquè la gent tingués realment una vida més digna. Era una partida de 200.000 euros 
per ajudar a la rehabilitació d’habitatges, a canvi que els propietaris posin el seu 
immoble al mercat de lloguer tradicional. I això ho fem com a mesura per facilitar 
l’accés a l’habitatge. Nosaltres considerem que l’accés a l’habitatge és una 
problemàtica que aquesta ciutat està desatenent i per això nosaltres posàvem aquesta 
part en els pressupostos. I una altra proposta de caire social també era que a partir del 
mapa de la pobresa, que aviat el tindrem, doncs la implementació d’un pla contra la 
pobresa i la precarietat, dotat també amb 200.000. 
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El segon grup de propostes tocaven l’economia, d’una banda, diversificar, ho hem dit 
moltes vegades nosaltres en el Ple, les partides destinades a la promoció turística 
d’aquest Govern, d’aquest Ajuntament s’han multiplicat per deu en els últims sis anys, 
per deu, és molt. I nosaltres no volem descuidar el turisme, de cap manera, però 
optem per fomentar nous sectors i per diversificar la nostra economia i proposàvem 
reorientar 100.000 euros per fomentar noves indústries d’alt valor afegit i d’elevat 
complement (...) social: el Parc Científic, per exemple, empreses d’economia verda, les 
start-up, que són empreses que sí que tenen un risc alt, però que també tenen molt 
d’atractiu. 
 
I sense moure’ns de l’economia proposàvem també dotar amb 50.000 euros una nova 
partida anomenada –a nosaltres el nom ens agradava i la idea també– «univerciutat», 
que havia de tenir com a finalitat enfortir els llaços entre universitat i ciutat. Sempre 
parlem de Girona i la UdG, però és que a l’àmbit metropolità de la ciutat de Girona hi 
tenim ja tres universitats, la UdG, la UOC i la UNED i formen una part indestriable de la 
nostra realitat econòmica i social. 
El tercer grup de propostes feia referència a cultura de base i equipaments estables. 
També n’hem parlat molt perquè evidentment són les necessitats que a parer nostre té 
la ciutat i per això, doncs, evidentment fins que no les tinguem resoltes les anirem 
repetint. Insistim a instar el Govern a reorientar despeses en grans festivals i 
esdeveniments cap a centres cívics i cultura de base. Pensem que els equipaments 
que fan cultura dia a dia, les programacions estables i la cultura als barris són el pilar 
d’un model que aposta per l’excel·lència, però també per l’equitat i pels creadors 
locals, importantíssims. 
 
I per últim dues peticions concretes i molt importants per nosaltres, se n’ha parlat, el 
compliment del 0,7 per cent en solidaritat i cooperació, era un compromís. I també 
insistim sempre una partida per als comerços emblemàtics. 
 
Bé, vostè ens ha dit que algunes d’aquestes propostes no ens les accepten perquè ja 
ho estan fent o perquè ho faran i d’altres perquè no en veuen la necessitat d’acceptar-
les. I vostè deia que segurament si hi hagués hagut més temps, la negociació amb 
nosaltres hagués pogut ser d’una altra manera. Nosaltres li vàrem enviar les notes la 
setmana passada, ens vam veure divendres, vam estar parlant al seu despatx i aquest 
cap de setmana vostè m’ha passat per WhatsApp el que vostè semblava, i és veritat, 
és molt just, sempre els pressupostos sempre són justos. Però evidentment el 
problema no és de temps, vostès no han deixat d’acceptar cap de les nostres 
propostes perquè la negociació hagi estat molt justa, vostès tenien evidentment i ho 
han dit, i ho ha dit vostè i ho ha dit la senyora Paneque, tenien aquests pressupostos 
pactats i acordats, aquests pressupostos, seguint amb el símil del text, s’han escrit a 
quatre mans, evidentment. I quan el PSC estava a punt de sortir del Govern nosaltres 
vàrem fer un oferiment d’estabilitat per governar i per nosaltres aquesta estabilitat 
passava per ajudar a aprovar els pressupostos, però evidentment, ja s’ha vist, vostès 
han tornat a triar una altra vegada el PSC en lloc d’una força independentista i 
d’esquerres com la nostra. Vostès, en fi, eren lliures de fer-ho, sabran per què ho fan i 
ho explicaran també als seus votants. El discurs que ha fet la senyora Paneque era un 
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discurs de govern, evidentment, totalment. Per tant, seguiran governant a l’ombra un 
any més, perquè els pressupostos tenen una durada d’un any i penso que això, el fet 
que hi hagi l’assessor de serveis socials encara treballant, doncs això és una mica 
l’exemple petit. L’exemple gran és que durant tot el 2018 estarem treballant amb uns 
pressupostos que la senyora Paneque ha dictat les àrees de què ella era responsable i 
ara en seguirà essent també responsable. 
 
Bé, doncs no cal dir que per tot el que he explicat nosaltres no donarem suport a 
aquests pressupostos i esperarem a poder-los escriure nosaltres. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs... (Veus de 
fons.) Per les al·lusions. Breument, senyora Paneque... 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC - CP): Sí, molt breu. Però hi ha hagut una al·lusió 
directa al coordinador de l’àrea i voldria defensar la seva feina. La funció del 
coordinador d’àrea és donar continuïtat a alguns projectes, com per exemple el Servei 
d’Assistència a Domicili, que té una complexitat jurídica important i que, per tant, ens 
semblava que havia de donar continuïtat. 
 
De fet, senyora Pèlach i senyora Roca, vostès que ens acusen d’haver-nos venut per 
una cadira, els voldria recordar que aquest d’aquí és l’únic grup municipal que no té 
duplicitat de càrrecs, tota la resta ocupen diferents cadires, per tant, no ens acusin a 
nosaltres justament de vendre’ns per una cadira. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Pèlach? 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Al·lusions directes... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Breument, si us plau, senyora 
Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Escolti, senyora Paneque, suposo 
que sap que hi han càrrecs –cadires, que diu vostè, però càrrecs– que necessiten ser 
un regidor o una regidora de l’Ajuntament, per tant, que no ho faci vostè a la Diputació 
vol dir que hi ha algun altre regidor socialista que ho deu fer. Per tant, em sembla que 
no té cap mena de sentit fer aquesta acusació, sincerament, cap. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Els sembla que ho deixem aquí? 
Moltes gràcies. Doncs si els sembla la tinenta d’alcalde farà les reflexions finals una 
mica de tot el que han anat dient vostès. Endavant. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Primer, agrair 
novament al PSC el suport que ens han donat al pressupost. Bé, he anat apuntant, no 
puc contestar un a un tot el que s’ha anat dient, però sí de manera general i, en el cas 
del Partit Popular, la senyora Veray ens parla de traspassos de partides. Evidentment 
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que durant l’any han d’haver-hi traspassos de partides, només faltaria, el pressupost 
s’ha d’adaptar a les circumstàncies de cada moment, no pot ser que ara avui fem un 
pressupost i que sigui inamovible, perquè realment la ciutat va canviant, les coses van 
canviant i tu fas una previsió de pressupostos que penses que és el que realment 
gastaràs, però a vegades surten imprevistos o hi ha canvis en actuacions que a 
vegades no es pot fer per moltes coses i, per tant, han de ser inamovible; un 
pressupost que no sigui inamovible és que no es fa ciutat. Per tant, no em digui que un 
pressupost no és inamovible perquè ho ha de ser, sinó no seria possible poder fer el 
dia a dia d’una ciutat que moltes vegades surten imprevistos i, per tant, aquests 
imprevistos també s’han de resoldre. 
 
Pel que fa al Modern, doncs el Modern és un projecte de 3 milions d’euros, un projecte 
de 3 milions d’euros no es fa d’un dia per un altre, un projecte de 3 milions d’euros s’ha 
de fer un projecte, que és el que s’ha estat treballant aquest any i alhora d’execució. 
Evidentment que l’any que ve no el tindrem totalment executat, perquè és un projecte 
que a l’hora de començar, només començar les obres, segur, jo no hi entenc res, no 
sóc tècnica i, per tant, no hi entenc gaire, però un parell d’anys segur que hi estan a 
l’hora de fer les obres. Per tant, i tant que en parlarem, i en parlarem l’any que ve, i en 
parlarem d’altre, perquè són projectes de gran envergadura i, per tant, es necessita 
molt de temps a l’hora de fer-se, no només el moment de posar la primera partida es 
finalitza aquell mateix any. I, per tant, hem de ser conscients d’aquestes realitats. 
 
Quan em parla de l’accessibilitat, clar, només es parla dels 75.000 euros, si mira 
només partida accessibilitat 75.000 euros, sí, però vostè s’ho ha de mirar en un global i 
entenent el pressupost. Perquè no és accessibilitat el carrer Freser, la rehabilitació que 
es farà al carrer Freser? Al carrer Muntanya? A la travessera de Santa Eugènia? Tot 
això és accessibilitat, és fer més amable totes aquestes zones. El carrer del Carme, 
evidentment que és accessibilitat, però, clar, si vostè només es mira una partida que 
és la d’accessibilitat, doncs evidentment que hi han 75.000 euros per fer front a 
aquelles petites obres que s’han de fer, però les grans obres ja porten amb nom i 
cognoms el que es vol fer i és accessibilitat tot això. Per tant, queda clar que s’ha de 
mirar en un global, perquè nosaltres pensem de manera global, no concretament una 
cosa, sinó com a ciutat, com a projectes de ciutat en global. 
 
El projecte «Aixecar persianes», si hagués mirat bé el pressupost, és que hem passat 
del capítol 2 al capítol 4, són els 30.000 euros que s’han passat del capítol 2 al capítol 
4, sí que hi ha «Aixecar persianes», però en aquest cas s’ha passat a un altre capítol, 
perquè així és la manera de poder gestionar-ho més correctament. 
 
Pel que fa a correus, bé, correus jo no sé si vostè estava en el Ple que es va parlar i 
que vaig portar aquí dient que s’havia..., una normativa estatal ens demana que ara 
s’ha de presentar, quan fas les notificacions, si aquell mateix dia no el trobes, a la 
tarda hi has d’anar i ha d’estar notificat el mateix dia. Això val diners. No és que 
nosaltres no ho féssim telemàticament, és que l’Estat, en aquest cas, ens estableix la 
mateixa normativa de dir que hi hem de tornar, per tant, és més cost; quan es fa una 
normativa, també s’ha de saber que tindrà més cost. 
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Quant als lavabos, potser sí que hi ha un error a l’hora de posar senyalització de 
lavabos, perquè el que realment inclou els lavabos –i jo ho he explicat a tothom que se 
m’ha demanat– és dels projectes d’arranjar, adequar els lavabos municipals de Girona 
i, a més a més, fer uns lavabos nous a la zona del Barri Vell que és una demanda feta 
pels veïns. 
 
Pel que fa a la CUP, pel que fa a les esmenes, jo mateixa les vaig enviar divendres, 
aquestes esmenes, no hi ha hagut cap canvi de negociacions, el que passa que avui 
s’han enviat de manera..., Secretaria potser les ha enviat, però són les que jo us vaig 
enviar un correu divendres dient «hi ha hagut aquestes esmenes», algunes eren per 
algun error, però no és que hi hagués un canvi de negociacions i per aquest canvi de 
negociacions us portéssim les esmenes. Però aquestes esmenes són molt generals, 
vull dir, no han canviat, no han fet el canvi general del pressupost i de partida per 
partida. 
 
Vostè em parla d’incapacitat de negociació, bé, quan dos parts no s’entenen potser és 
perquè l’altra tampoc vol i en aquest cas no entenem, que siguem nosaltres perquè 
nosaltres moltes vegades hem intentat negociar amb vostès i moltes vegades és el tot 
o el res i, per tant, ens és complicat arribar a acords amb vostès i vostès ho saben, 
perquè vostès tenen una manera de negociació que moltes vegades no poden decidir 
vostès, han d’anar que ho decideixi una assemblea i, a vegades, es fa llarga i feixuga 
aquesta manera de negociació que la meitat de les vegades se’ns ha fet complicada 
perquè és el tot o el res i per això és complicat, però no vol dir que nosaltres no 
vulguem arribar a acords amb vostès, només faltaria, sí que ho volem i moltes 
vegades hem arribat a acords en el Ple i els hem portat. 
 
Quant al tema dels assessors, jo crec que ja ho vàrem explicar en el seu moment en el 
canvi de cartipàs, que l’assessor es quedava per acabar projectes. Bé, nosaltres crec 
que no som sectaris, valorem les persones, si realment ens fan una aportació i, en 
aquest cas, amb projectes que ells han portat i saben de què va, doncs és una 
aportació a l’Ajuntament de Girona. 
 
Pel que fa a la teleassistència, dir que l’increment de la teleassistència no és només..., 
primer perquè és un canvi de model de gestió i va estar molt demandat per vostès, la 
teleassistència, eh? Bé, la teleassistència, el SAD, el servei d’assistència domiciliària, 
però quan jo he dit l’increment és teleassistència i assistència domiciliària i, a més a 
més, aquesta assistència domiciliària, el servei d’atenció domiciliari, comporta més 
serveis, no és que sigui més car el servei, sinó que s’afegeixen nous serveis i, per tant, 
nous serveis són més diners, això ja ho tenim clar. 
 
Pel que fa al canvi climàtic, he de dir que nosaltres som conscients que hi ha aquesta 
partida de 10.000 euros perquè també som conscients que en el pressupost tindrem 
inversions..., o sigui, a l’hora de portar el compte general pot ser que ens trobem, com 
ens hem trobat aquest any, que hàgim d’escollir inversions financerament sostenibles 
i, per tant, entenem que podent gestionar aquests diners, posar-los en altres partides 
que sí que es poden fer en aquest moment i es podran realitzar, entenem que amb les 
inversions financerament sostenibles obtindrem el mes de setembre o octubre, una de 
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les partides que realment es complementarà és la del canvi climàtic, que així se li va 
dir al regidor de l’àrea. 
 
Pel que fa a cooperació, bé, nosaltres destinarem tots els diners que siguin necessaris, 
ho ha dit en aquest cas la regidora Paneque. Dic jo que aquest any aportem 16.000 
euros més, hi ha una altra partida que no posa «cooperació» però que complementarà 
projectes de cooperació i, per tant, estarem en tot allò que es necessiti per part de 
cooperació. I per part del tècnic és complicat, vull dir, no és una qüestió de voluntat 
política, sinó també és una qüestió tècnica que s’ha de resoldre com podem fer que les 
circumstàncies ens han portat que ha arribat la tècnica que ocupava la plaça i, bé, està 
clar que si ocupes una plaça, l’altra persona ha de marxar i llavors, si no hi ha una 
plaça vacant, és complicat i ho estem treballant a veure de quina manera dintre de la 
legalitat sigui possible fer-se. 
 
I projectes plurianuals. És que si no es porten projectes plurianuals no es poden fer 
grans projectes a la ciutat de Girona. Són necessaris, els projectes plurianuals, i s’ha 
de ser conscient que per fer projectes molt grossos hauran de ser plurianuals i a 
vegades és cert que agafa més d’un exercici, en aquest cas és veritat que hi ha algun 
projecte que agafa el 2020, però per això portem a l’aprovació del Ple per poder 
aprovar aquests pressupostos. 
 
Quant a les partides que ens ha parlat la senyora Roca, bé, partides supèrflues. Clar, 
és que això vostè ho ha dit, cada grup té les seves prioritats per nosaltres evidentment 
no són supèrflues, per vostès, sí, segur que vostè presentarien un pressupost i 
nosaltres també hi trobaríem partides que falten o que algunes en sobren, per tant, soc 
totalment conscient que les prioritats són les que estableix cada grup i, per tant, entenc 
que vostès algunes les trobin com a supèrflues, que per nosaltres no ho són, sinó ja no 
estarien en el pressupost. 
 
Pel que fa a l’increment de les partides turístiques, ens diu: «És que ha augmentat deu 
vegades més.» I tant, perquè és que no existia, no existien polítiques turístiques. És el 
nostre model, el que nosaltres sempre entenem que ha anat bé per a la ciutat, crec 
que aquest model ha creat llocs de treball, ha fet que en situacions de crisis 
importants, en situacions complicades s’ha creat llocs de treball i a nosaltres el nostre 
model –ja acabo, alcaldessa– és intentar donar feina a les persones, no subvencions i 
no ajudes, sinó intentar que la gent es guanyi la vida de manera digna. I, per tant, 
aquest model turístic entenem que és important, apostem per sectors emergents com 
és el de la bicicleta, com és indústries culturals i creatives, apostem pel comerç, 
apostem també per la gestió de residus i tot allò que realment ens fa que puguem 
obtenir llocs de treball i que ens ajuden que Girona estigui activa i ens agrada, 
realment ens agrada que la gent vingui a la nostra ciutat, que la vegi ben arreglada, 
que per això invertim tots aquests diners també, no només pel turisme, sinó també pel 
ciutadà de Girona, perquè vegi en condicions la nostra ciutat i, per tant, creiem que és 
el model que nosaltres hem d’anar. 
 
A nosaltres ens agradaria realment aprovar per unanimitat aquest pressupost, sé que 
això és impossible, és molt difícil que passi i, per tant, benvinguts que vostès ens 
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vulguin aprovar el pressupost, però sí que no volem fer un canvi del nostre model i a 
vegades, sí, fer el canvi del nostre model evidentment no hi estem d’acord perquè 
estem governant i volem que realment sigui el model que el ciutadà de Girona tingui 
clar quin és el model d’aquest Govern. De totes maneres jo insto, que encara hi sou a 
temps, de poder-vos abstenir, si algun grup vol fer-ho, i serà benvingut perquè 
nosaltres com més amplis siguin els acords, millor. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla passaríem a la votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general: S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i els 
vots en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, inicialment el pressupost 
per a l’exercici 2018. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca,  
Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   
Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  
Vàzquez Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Tot i que hi ha previst per a les 
vuit del vespre un altre Ple extraordinari i urgent, el secretari diu que sí que el podem 
avançar, si hi estem tots d’acord, i així, si us sembla bé, tot seguit iniciaríem el proper 
Ple. 
 
S’aixeca la sessió. 
 
I dit això, quan són dos quarts de vuit del vespre s’aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, como a secretari general en dono fe.  
 


