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A la ciutat de Girona, a vint-i-cinc de gener de dos mil setze. 
 
A dos quarts de vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es 
reuneix el Ple de la Corporació per celebrar sessió plenària ordinària. Presideix 
l'alcalde, Albert Ballesta i Tura i hi concorren els tinents i tinentes d'alcalde Isabel 
Muradàs i Vázquez, Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Maria Àngels Planas i 
Crous, Eduard Berloso i Ferrer, Joan Alcalà i Quiñones i els regidors i regidores Carles 
Ribas i Gironès, Eva Palau i Gil, Cristòbal Sánchez i Torreblanca, M. Mercè Roca i 
Perich, Ricard Calvo i Pla, Pere Albertí i Serra, Martí Terés i Bonet, Laia Pèlach  
Saget,  Lluc Salellas Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera, Sílvia Paneque 
Sureda, Elisabeth Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal, Manuel Martín Vertedor, 
Míriam Pujola Romero, Manuel Vázquez Rodríguez i Concepció Veray Cama. 
 
Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

ORDRE DEL DIA 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

 
* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  23  de  desembre  de  2015  relatiu  a  nomenament 

del senyor Carles Mulero Punsi cap del Gabinet de l'Alcalde com a personal 
eventual període 2015-2019. 

 
* Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2015 relatiu a nomenament de 

la senyora Susanna Fulcarà Lara, personal eventual. 
 

 

* Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS 

3. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL PARC DE LES 
PEDRERES, QUE INCLOU LES  PRESCRIPCIONS  IMPOSADES  PER  
L'ACORD  ADOPTAT  PER  LA  COMISSIÓ  TERRITORIAL D'URBANISME DE 
GIRONA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN SESSIÓ DE DATA 15 
DE JULIOL DE 2015. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT 

4. APROVAR LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE 
GENER DE 2015. 

 

5. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 
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6. MOCIÓ QUE PRESENTA L'ENTITAT CATALUNYA LLIURE - MAULETS EN 
SUPORT AL REFERÈNDUM SOBRE EL 3+2. 

MOCIONS 

7. MOCIÓ   QUE   PRESENTA   EL   GRUP   MUNICIPAL   DEL   PSC-CP   
REFERENT   AL   MAPA D'INSTAL·LACIONS  I  EQUIPAMENTS  ESPORTIUS  
DEL  MUICIPI  (MIEM):  UN  PLA  PER  A CONTRIBUIR AL 
DESENVOLUPAMENT DE LES PERSONES I A LA VERTEBRACIÓ DE 
GIRONA. 

 

8. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES I CUP-CRIDA 
PER GIRONA EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EBRE I A 
LA LLUITA CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L'EBRE. 

 

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CUP-CRIDA PER GIRONA DE 
SOLIDARITAT AMB ELS CONDEMNATS I CONDEMNADES PELS FETS DEL 15-
J DEL 2011 AL PARLAMENT. 

 

10. MOCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS  MUNICIPALS  D'ERC-MES  I  LA  
CUP-CRIDA  PER GIRONA PER AL CANVI DE NOM DE LA FUNDACIÓ 
PRINCESA DE GIRONA. 

 
11. PRECS I PREGUNTES 

_____________________________________________________________________ 

 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Doncs, procedim a començar aquest 
Ple ordinari avui amb els informes de presidència, i començaríem amb l’informe 
socioeconòmic que com a cada Ple ordinari, doncs, efectua l’Alcaldia. 
Bé, podríem dir, doncs, vejam, que aquest any 2015, pel que fa a les dades de l’atur, 
ha sigut molt millor que el 2014. De fet, hem superat, o sigui, hem rebaixat encara els 
índexs d’atur que teníem el 2009; per tant, és una xifra que jo penso que és molt 
positiva, la xifra de… A més a més, la xifra d’aturats d’aquest 2015 és inferior a la 
sèrie de tots i cadascun dels corresponents mesos dels darrers anys. 
Es veu clarament com s’està produint un trencament de la tendència negativa del 
nombre d’aturats iniciada el 2008, que va repuntar el 2011, 2012 d’una manera molt 
cruel. I es confirma, doncs, que el 2009 hi havia, el 31 de desembre, 6.386 aturats i 
aquest 2015 en tenim 6.160. 
La variació interanual ha estat de 236 persones. Caldria anar al 2006 per trobar una 
altra disminució interanual en un mes de desembre; per tant, la simptomatologia ens 
diu que les dades són prou positives. 
Llavors, una altra dada que també és important és que a l’informe de tancament del 
2014 afirmàvem que si bé és cert que acabem encara lluny dels 50.000 contractes 
que es van fer el 2006 o el 2007, també és veritat que el 2014 s’han recuperat quasi la 
meitat dels contractes perduts entre el 2009 i el 2007. Doncs, bé, aquest 2015 ja 
estem en el nivell dels 50.000 contractes laborals; per tant, estem en valors superiors 
als darrers nou anys. 
I ja per finalitzar aquest informe socioeconòmic d’Alcaldia, dir-los que també una altra 
variable, doncs, important és el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la ciutat de 
Girona, que també és francament positiva, i que només es veu superada per la del 
2007, perquè estem ja amb 66.851 afiliats a la Seguretat Social. 
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Bé, ja vaig dir jo en el discurs d’investidura, doncs, divendres passat, que són dades 
positives, que són dades encoratjadores, però que no hem d’estar satisfets: queden 
encara 6.126 aturats a la ciutat de Girona, pels quals hem de vetllar i hem de treballar. 
Passaríem, doncs, si els sembla, l’informe sobre l’estat de les obres ferroviàries a 
Girona. Aquí només destacar dues novetats: una és que al Butlletí Oficial de l’Estat, 
número 263, de 3 de novembre, va posar en licitació les obres del cobriment de la 
Llosa, i que, en principi, doncs, ja estaríem en el període en què s’haurien de 
començar aquestes obres. La durada és de deu mesos; per tant, en principi, se 
suposaria que cap a l’octubre del 2016, doncs, estarien acabades. 
I, bé, doncs, també comunicar que al mes de desembre no hi va haver la reunió de la 
taula de seguiment, però que aquesta reunió es farà aquesta propera setmana. 
Fins aquí, doncs, els informes de la Presidència. 
 
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 356, de 2 de desembre de 2015, del Jutjat Contenciós 
Administratiu  núm. 3 de Girona, que declara inadmissible el recurs contenciós 
administratiu núm. 251/2015, interposat contra el Decret d'Alcaldia de 26 de març 
de 2015, pel que es va continuar l'expedient instruït per l'exigència de 
responsabilitat per danys al domini públic municipal i es va ratificar la valoració 
efectuada per import de 2.340,61 €, a satisfer pel recurrent com a responsable 
dels danys produïts en  una  tanca de protecció situada a la cruïlla del carrer 
Muralla amb al carrer Josep Ferrater i Mora, s/n. La quantia del procediment és 
de 2.340,61 €. La sentència imposa les costes del procediment a la part actora. 

 

* Sentència núm. 373, de 22 de desembre de 2015, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que declara inadmissible el recurs d'empara 
ordinari-drets fonamentals núm. 253/2014, interposat contra l'acord adoptat per 
la Junta de Govern Local en sessió de 31 de gener de 2014, de conformitat a 
l'exposat en el Fonament Jurídic Segon, i es desestima el recurs interposat contra 
la denegació del requeriment de 13 de juny de 2014 per tal que l'Ajuntament 
acordés la nul·litat de ple dret de l'acord de 21 de gener de 2014 pel que  es  
varen  firmar  els acords entre representants de l'Ajuntament de Girona, Sindicats i 
càrrecs  unipersonals  del  Comitè  d'Empresa per la modificació  dels articles 14, 
15, 16, 46 i 80 de l'acord conveni 2010-2012 prorrogat fins el 2014 en entendre 
que s'havia vulnerat el dret fonamental a la llibertat sindical. 

 

* Sentència núm. 314, de 28 de desembre de 2015, del Jutjat Penal núm. 3 de 
Girona, dictada en el procediment ràpid 102/15, en virtut de la qual es condemna 
a l'acusat com autor d'un delicte de danys contra béns de domini públic ocasionats 
mitjançant incendi, previst i penat a l'article 266.2 del Codi Penal en relació amb 
l'article 263.2 del mateix text legal, a la pena d'un any i sis mesos de presó, 
inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu i multa de sis 
mesos a raó de 4 euros diaris, així com a abonar a l'Ajuntament de Girona la 
quantitat de 3.566,22 € i imposar-li les costes processals. 

 

* Sentència  núm.  376,  de  30  de  desembre  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que estima en part el recurs contenciós 
administratiu núm. 226/2015, interposat contra la desestimació per silenci 
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
ocasionats en motiu de la col·lisió soferta amb la vorada del parc existent a la  
plaça  Poeta  Marquina,  encreuament  amb  el  carrer  de  Barcelona,  el  dia  7 
d'abril  de  2015. La sentència condemna a l'Ajuntament al pagament de la 
quantitat de 1.232,70 € més interessos des de la data de la reclamació 
administrativa. El pagament anirà a càrrec de la companyia d'assegurances en 
quant al 90%, corresponent el 10% restant a l'Ajuntament. 
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Decret de l'Alcaldia de data 23 de desembre de 2015 relatiu a nomenament del 
senyor Carles Mulero Punsi cap del Gabinet de l'Alcalde com a personal 
eventual període 2015-2019. 
 

Nomenar el Sr. Carles Mulero Punsi amb NIF 40.297.884K per ocupar el lloc de 
treball de Cap de Gabinet  d'Alcaldia,  adscrit a l'Àrea d'Alcaldia,  assimilable  al grup A, 
amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de confiança i 
assessorament  especial,  amb efectes del dia 7 de gener de 2016, d'acord amb  el  
que disposen els articles 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
D'acord amb el que disposa l'article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
s'estableix que la jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions íntegres 
en còmput anual seran de cinquanta-tres mil sis-cents noranta-quatre euros amb 
noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es publicarà en 
el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 
Del present decret se’n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 10 de desembre de 2015 relatiu a nomenament de 
la senyora Susanna Fulcarà Lara, personal eventual. 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial la senyora 
Susanna Fulcarà Lara amb NIF 41553881B, assessora del grup municipal de la 
CUP,  assimilable al grup D (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de 
37,5  hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27 €, amb efectes del dia 1 de 
desembre de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es publicarà en 
el tauler d'anuncis de la corporació. 
Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri. 
 

* INFORMAR  del  compliment  de  l'article  104  bis  de  la  Llei  27/2013  (LRSAL)  pel 
que  fa  al  nombre  de  places  reservades  al  personal  eventual,  i  que  són  20  i 
disposar la publicació a la seu electrònica de l'Ajuntament i al BOP de Girona. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D 2568/1986 de 28 de 
novembre.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): I ara si de cas, senyor secretari, doni 
compte dels decrets i acords a donar compte al Ple. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Bé, doncs, els té tothom? Hi ha 
algun punt que algú vulgui comentar?  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, sembla que en Lluc Salellas té 
algun. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, a mi el que m’agradaria –perquè 
abans la Laia li ha preguntat al secretari i perquè quedi clar per què en aquest Ple s’ha 
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fet de dues fórmules diferents– és saber si quan vulguem preguntar sobre decrets i 
acords al Ple ho fem en el punt que es diu Decrets i acords a donar compte al Ple o ho 
fem en el punt Precs i preguntes. 
Vull aclarir això perquè fins fa un mes es feia en el punt 2, en l’últim Ple es va fer al 
final, i simplement aclarir a partir d’ara amb el nou alcalde com es farà. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president):Senyor secretari, què ens diu la 
legislació sobre el tema? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Entenc que forma part de la 
part de control i, per tant, seria al final del Ple, dintre del punt de precs i preguntes. 
Seria la part de control. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Per tant, establim que sigui dins de la 
part de precs i preguntes, d’acord? 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, el nostre grup municipal havia demanat la 
paraula, però entenent que ho hem de fer a final del Ple, doncs, esperem a precs i 
preguntes. Gràcies. 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimament quedar-ne assabentats. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I ACTIVITATS 
 
3. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL PARC DE LES 
PEDRERES, QUE INCLOU LES PRESCRIPCIONS IMPOSADES PER L'ACORD 
ADOPTAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE GIRONA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, EN SESSIÓ DE DATA 15 DE JULIOL DE 2015. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, doncs, per tant, procediríem al 
tercer punt de l’ordre del dia, que és verificar el text refós del Pla especial del Parc de 
les Pedreres, que inclou les prescripcions imposades per l’acord adoptat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de la Generalitat de Catalunya, en sessió 
de data 15 de juliol del 2015. 
Aquest acord he de dir que amb la Junta de Portaveus d’aquest matí hem arribat a 
l’acord per unanimitat de deixar-lo sobre la taula. I, per tant, entenc que es manté 
aquesta una unanimitat, o voleu que es procedeixi a la votació? Però, en tot cas, 
s’entén que, per tant, aquest punt queda sobre la taula. Gràcies. 
 
VOTACIÓ 
 
De conformitat amb l’art. 92 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització i Règim Jurídic de les entitat locals els reunits 
manifesten unànimament deixar la proposta sobre la taula per un major i detingut 
estudi. 
 

 
 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I SOSTENIBILITAT 
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4.   APROVAR LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE 
GENER DE 2015 
 
Confeccionat l'expedient de rectificació del Padró Municipal d'Habitants referent a l'1 
de  gener de 2015, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el 
període comprès entre l'1 de gener de 2014 i l'1 de gener de 2015, de conformitat 
amb el que estableix la Resolució de 17 de novembre de 2005, de l'Institut  
Nacional  d'Estadística  i de la Direcció General per a l'Administració Local, referent a 
la revisió del Padró Municipal d'Habitants i el procediment per a l'obtenció de les 
xifres oficials de població. 
Per  tot  l'anterior,  la  Comissió  Informativa  de  l'àrea  d'Hisenda  i  Sostenibilitat 
proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
APROVAR la rectificació del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de 
gener   de 2015, formada pels resums numèrics generals d'altes, baixes i modificacions 
produïdes durant el període comprès entre l'1 de gener de 2014  i l'1 de gener de 
2015, amb les següents dades: 
Renovació padronal a 1 de gener de 2014: 97.227 habitants (aprovat per Reial 
Decret 1007/2014, de 5 de desembre) 
Moviments padronals efectuats des d'1 de gener de 2014 a 1 de gener de 2015:  
 
ALTES: 
- Naixement:  969 habitants 
- Procedent d'un altre municipi: 4.882 habitants 
- Procedent de l'estranger: 1.176 habitants 
- Omissió: 704 habitants 
TOTAL ALTES.......................................   7.731 habitants 
 
BAIXES PER: 
- Defunció: 692 habitants 
- Amb destí a un altre municipi: 4.331 habitants 
- Amb destí l'estranger: 313 habitants 
- Inscripció indeguda: 1.494 habitants 
- Per duplicitat: 5 habitants 
- Per caducitat: 537 habitants 
 
TOTAL BAIXES.................................  7.372 habitants 
- Canvis de domicili: 5.871 
- Modificació de dades personals: 23.351 
- Modificació de dades territorials: 3.758 
- Renovació padronal: 1.615 
- Moviment de confirmació: 281 
TOTAL:  97.586 habitants 
-Resultat de les operacions contrastades amb l'INE: 0 
TOTAL A 1 DE GENER DE 2015: 97.586 habitants (aprovat  per  Reial  Decret 
1079/2015, de 27 de novembre) 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D 2568/1986 de 28 de 
novembre.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora Maria Àngels Planas, té 
alguna cosa a aportar? 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): No, simplement que portem a aprovació la 
rectificació del padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener del 2015, tal 
com ja ha dit el secretari; per tant, no me tornaré a repetir en totes aquestes dades. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Maria Àngels Planas, 
tinenta d’alcalde. 
Obrim torn de paraules o voleu procedir a la votació? Molt bé. 
 
VOTACIÓ 

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

 
5. PROPOSTES URGENTS 
 
MANIFEST DE LA JUNTA DE PORTAVEU DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER 
DEMANAR EL DESENVOLUPAMENT D’UN PROTOCOL ESPECÍFIC EN L’ÀMBIT 
EDUCATIU SOBRE ASSETJAMENT ESCOLAR PER ORIENTACIÓ SEXUAL O 
IDENTITAT DE GÈNERE.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Aniríem al punt 5, que incorporem una 
declaració institucional; per tant, donaria la paraula al portaveu, Carles Ribas, i a la 
senyora…  ah!, perdona, directament, doncs, a vostè, la senyora Míriam Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. Fa 
uns dies, bé, en concret fa dues setmanes el meu grup municipal va presentar una 
moció sobre la transfòbia, que tots els grups van estar d’acord a treballar sobre un 
protocol. I, per tant, vam decidir fer una declaració institucional. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Procedeixi, doncs, a la lectura de la 
declaració institucional, senyor secretari. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Manifest de la Junta de 
Portaveus de l’Ajuntament de Girona per demanar el desenvolupament d’un protocol 
específic en l’àmbit educatiu sobre assetjament escolar per orientació sexual o 
identitat de gènere. 
Davant la gravetat dels fets ocorreguts el passat 24 de desembre arran de la mort a 
Barcelona d’un jove de 17 anys com a conseqüència de la situació causada per un 
assetjament motivat per la seva condició sexual, els grups municipals representats a 
l’Ajuntament de Girona volem deixar palès el nostre rebuig a qualsevol tipus de 
discriminació per raó de la raça, color, sexe, idioma, religió o qualsevol altra mena. 
Per això, des de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Girona hem acordat els 
següents punts: 
Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar 
un protocol específic en l’àmbit educatiu sobre l’assetjament escolar per orientació 
sexual o identitat de gènere. 
Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi reglamentàriament la Llei 
14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i adolescència, i la Llei 
11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres, intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
aprovades totes dues pel Parlament, i que hi destini una partida en el següent exercici 
pressupostari per tal de desenvolupar-se de manera efectiva.  
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, hem quedat que l’Ajuntament de 
Girona faria seva aquesta declaració institucional que proposa, doncs, el Grup 
Municipal de Ciutadans; per tant, quedaria, doncs, diguem-ne, proclamada aquesta 
declaració, perquè no hi ha aprovació. 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 
 
6. MOCIÓ QUE PRESENTA L'ENTITAT CATALUNYA LLIURE - MAULETS EN 
SUPORT AL REFERÈNDUM SOBRE EL 3+2. 
 
L'estudiantat,  com  a  principal  afectat  per  l'aplicació  del  Decret  que  instaura  el 
model  del 3+2, i no havent tingut resposta les seves demandes dins les institucions   
educatives universitàries, utilitzarà el referèndum com a eina democràtica per reobrir el 
debat sobre la qüestió. 
Atès que la universitat pública es caracteritza per la seva manca de diàleg entre 
col·lectius universitaris a l'hora de prendre decisions que n'afecten tota la comunitat. 
Atès que en els darrers anys s'han imposat reformes acadèmiques, augments de 
taxes  i  d'altres  qüestions,  evitant  el  debat  polític  i  ometent  la  opinió  d'una  part 
important del sector educatiu. 
Atès que les institucions universitàries no han escoltat les demandes de l'estudiantat i 
han pres decisions vinculants sense la seva participació real. 
Atès que l'estudiantat conforma el major gruix de la comunitat educativa i és el 
principal afectat per la reforma de manera directa. 
Atès que actualment ens trobem en un escenari en què es començarà a aplicar el  
d'imposició  el  model  del  3+2,  englobat  en  el  Decreto  de  Flexibilización  del 
Sistema  Universitario Español, que pretén transformar el model universitari i 
augmentar encara més la dificultat d'accés a l'educació. 
Atès que el moviment estudiantil es proposa organitzar un referèndum entre l'alumnat  
que permetrà saber quin és el posicionament d'aquest respecte el sistema de 3+2. 
Atès que el referèndum pretén esdevenir una eina democràtica amb els objectius de  
generar un debat sa al voltant de la qüestió i que les institucions acatin el mandat 
ciutadà que s'hi manifesti. 
Per tots aquests motius, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, a través de  
Maulets - Catalunya Lliure, proposen al ple de l'Ajuntament de Girona l'adopció dels 
següents acords: 
Primer.- Manifestar el ple suport i l'adhesió de l'Ajuntament de Girona als resultats  
sorgits dels referèndums sobre el 3+2 de les universitats públiques catalanes,  
especialment de la Universitat de Girona, on va ser el referèndum amb més 
participació  estudiantil de la història de la universitat amb una clara oposició al decret 
(86'7%), una aposta de participació conjunta notòria (11'6%) i un suport irrisori a com 
s'està aplicant (0'61%). 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a obrir un procés participatiu 
de debat entorn l'aplicació del 3+2 que compti amb la representació estudiantil 
corresponent. 
Tercer.- Trametre aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i sol·licitar que aquest òrgan el faci arribar als equips de govern de les 
universitats públiques de la seva competència. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D 2568/1986 de 28 de 
novembre.  
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Passaríem al punt sisè de l’ordre del 
dia: moció que presenta l’entitat Catalunya  Lliure - Maulets en suport al referèndum 
sobre el 3+2. 
Si de cas, demanaríem a algú, doncs, de l’entitat que presenta la moció que la vingui a 
defensar. 
Sàpiga que té cinc minuts per exposar la proposta, després intervindran els diferents 
grups municipals i després vostè podrà replicar. D’acord? El Sr. Puig, d’acord. 
 
Sr. Puig: Merci. Bé, bon vespre, bona nit. Bé, de fet, no us llegiré la moció perquè ja 
l’heu rebut tots, si de cas farem una mica d’anàlisi de quina és la realitat. 
Bé, la universitat pública està en perill: veiem que ja des de l’aplicació de Bolonya ja fa 
uns anys es va començar a desmantellar el sistema d’educació pública superior. I, 
diguem que amb l’Estratègia Universitat 2015, que és un pla europeu que s’està 
aplicant aquí a través dels governs estatals i autonòmics, hi ha un pas més que és 
l’Estratègia Universitat 2015, que proposa aplicar també el 3+2, que és la proposta 
inicial sobre la qual s’havia d’aplicar el Pla Bolonya. Que és una formació superior de 
tres anys, els graus de tres anys, que actualment són de quatre, i llavors una 
especialització, sigui investigació, sigui profinalitzadora, d’una màster de dos anys. 
Això suposa un encariment de l’educació, perquè no hi ha màsters públics suficients 
per a la demanda que hi ha de formació de sortida de graus públics; per tant, la gent 
ha de recórrer a màsters privats, i suposa un encariment de la formació, a la vegada 
que es devaluen els graus. 
Davant d’això, el moviment estudiantil està bastant a la reactiva últimament, vull dir, no 
es pot defensar millor la seva educació, sinó senzillament que no s’apliquin més 
retallades i més mediocrització de l’educació. I ens trobem amb una manca de diàleg 
entre els moviments estudiantils i òrgans de representació estudiantils amb els 
rectorats en concret de les universitats catalanes. 
En el cas de Girona, tenim la sort que tenim un rector que ens escolta bastant, que 
està sempre obert al diàleg, però això no vol dir que participem…, és a dir, ens deixen 
parlar, però tampoc se’ns té gaire en compte. No podem participar…, ens estem 
trobant que s’està aplicant una proposta de reducció de graus en la qual no podem 
participar. 
És aquest el motiu pel qual el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, per una 
iniciativa nacional que es va celebrar a totes les universitats catalanes, i aquí a Girona 
amb la participació i col·laboració del Consell d’Estudiants, va fer un referèndum que 
va ser el que va tenir més suport, o sigui, el que va tenir més participació estudiantil de 
tota la història de la universitat, en el qual hi va haver un 21 per cent de participació: 
gairebé un 87 per cent de la gent es va manifestar en contra del 3+2 i menys d’un 1 
per cent es va posicionar a favor de com s’estava aplicant aquest 3+2, és a dir, com 
s’estaven preparant aquestes memòries i com s’estava aplicant actualment. 
Bé, diguem que davant d’això el rectorat va donar la validesa a aquesta referèndum, 
com no podia ser d’altra manera, vull dir, va ser el que va tenir més participació.  
I creiem que…, bé, les tres demandes les podeu veure, però són: que l’Ajuntament es 
posicioni a favor dels resultats d’aquest referèndum, que insti la Generalitat a obrir 
canals de participació estudiantils perquè els estudiants puguin decidir quina educació 
volen, i que es comuniqui al Govern la posició d’aquest Ajuntament, que com un 
ajuntament d’una ciutat que té universitat, creiem que és molt significatiu i molt 
simbòlic que es pugui posicionar a favor. 
Llavors, bé, creiem que s’hauria de votar a favor d’aquesta moció, a part pel tema que 
és un ajuntament amb universitat, perquè l’any passat també vam presentar una 
moció segons la qual l’Ajuntament es posicionava en contra del 3+2 i de l’Estratègia 
Universitat 2015; per tant, en coherència amb la moció aprovada l’any passat s’hauria 
d’aprovar aquesta a favor també. 
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I, bé, també com a òrgan de representació ciutadana que és l’ajuntament, seria també 
per defensar la universitat pública, que és la universitat, en principi, que haurien de 
defensar totes les classes populars del nostre país i un ajuntament com el de Girona. 
I, bé, davant d’això, ja estaria. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltíssimes gràcies, senyor Ponsí. Ara 
donaríem la paraula als diferents grups polítics. Senyora Veray, té la paraula.  
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies. El meu grup no donarà suport a 
aquesta moció, la qual d’entrada el redactat sincerament diu coses que no són veritat; 
obvia dades importants, malgrat ara s’han dit en la intervenció, i crec fins i tot que 
barreja conceptes i barreja coses jo crec que per intentar, no?, doncs, fer veure que 
tot va malament o que tot està malament. 
Miri, en primer lloc, ningú imposa res, o sigui, el decret al qual fan tanta referència 
d’entrada dóna a les comunitats autònomes la competència per decidir si apliquen el 
3+2 o no l’apliquen. Dins d’aquesta flexibilitat que deixa a les comunitats autònomes 
decidir si aplica un 3+2 o no l’aplica, també obre la possibilitat –i de fet aquest decret 
està fet en aquest sentit– a flexibilitzar el que ha de ser l’educació universitària, en el 
sentit que convisquin el 3+2, el 3+1, el 4+1; per tant, que en cada moment s’adeqüi a 
la realitat i a les necessitats dels estudis de grau què és allò que se li aplicarà. 
Vostès neguen totalment el diàleg que hi ha hagut a la comunitat universitària. Bé, jo li 
podria citar moltíssimes de les reunions que hi han hagut amb moviments estudiantils i 
amb moviments docents per parlar de tota aquesta reforma universitària. 
També diuen, com no podria ser d’altra manera, que el gruix de la universitat són els 
estudiants –només faltaria que hi haguessin més professors que estudiants–, però 
també –i vostè ho ha dit a la seva intervenció– que els estudiants han de decidir sobre 
l’educació que volen. Jo sincerament crec que han de ser els docents els que parlin 
sobretot de model educatiu. Ser estudiant no vol dir que tu sàpigues més que ningú 
quin és el model educatiu, perquè estem parlant de models educatius que convenen a 
la universitat. 
I tercera cosa: miri, vostès fan una cosa en aquesta moció que és molt perillosa. Jo no 
nego, no li negaré perquè no conec la participació dels altres referèndums als quals 
fan referència. Bé, d’entrada parlen de la moció com si el referèndum no l’haguessin 
fet, eh?, a la seva exposició de motius parlen que faran un referèndum; després 
resulta que el van fer el 16 i el 17 de desembre. I a la part dispositiva que pretenen 
que votem ja ens diuen quin va ser el resultat. Però obvien una dada importantíssima, 
i és que només hi va participar un 21 per cent. Que és la més gran de la història? Jo 
no li ho nego, però només és un 21 per cent de la comunitat universitària educativa 
que tenia o que podia exercir el dret de vot en aquest referèndum. Per tant, això 
significa que és un 17 i escaig per cent, segons les dades que vostè aquí ens explica, 
que està a favor de criticar tant i de tirar enrere tot el model del 3+2. 
Sincerament, jo crec que un 17 per cent, 17 i escaig –si vol,18– no té la potestat per 
imposar a la resta –a la resta–, doncs, el que vol fer. I això és el que vostès intenten. 
Per això li dic que quan escriu i ens dóna aquesta moció obvia quina va ser la 
participació. Ens donen moltes dades, però la participació, que és la base no d’un 
referèndum, de qualsevol votació, vostè aquí l’obvia. Ara l’ha dita, però a la moció 
l’havia obviat. I jo crec que aquesta és la base que vostès han de tenir en compte que 
no poden vostès, que no arriben al 20 per cent si es miren el total d’aquestes més de 
13.000 persones que podien haver votat en el referèndum i voten 2.420 a favor del 
que vostès diuen, no poden pretendre imposar a la resta allò que vostès pensen. 
I pel que fa al diàleg amb la Generalitat, hi estic totalment d’acord. Però diàleg amb la 
Generalitat, amb la universitat pública, amb els rectorats. Malgrat vostè mateix ha 
reconegut que amb el rector d’aquí tenen diàleg. De fet, el rector va donar suport al 
referèndum que vostès van organitzar. Per tant, diàleg i tant que n’hi ha d’haver; ara, 
processos participatius que no ens expliquen ni com ni de quina manera, ni a què es 
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refereixen quan ho escriuen, sincerament, nosaltres creiem que no és la via a seguir. 
El diàleg sí, el diàleg constant, la relació constant. Tenen el consell d’estudiants, hi 
estan representats, i per tant, aprofitin aquestes vies de diàleg que ja tenen per seguir 
parlant amb aquells que tenen potestat de decidir si apliquen el 3+2 de manera 
unilateral i, per tant, a totes les carreres per igual, o si adopten el que diu aquest 
decret fet pel Govern de l’Estat, que és flexibilitzar i analitzar en cada moment quin és 
el model que cal aplicar-hi. 
Per tant, nosaltres no donarem suport a la moció. 
Moltes gràcies.    
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltíssimes gràcies, senyora Veray. Té 
la paraula la senyora Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Primer de tot moltes gràcies per venir a exposar 
aquí la seva moció. El meu grup tampoc donarà suport a aquesta moció que avui ens 
presenten, perquè el sistema educatiu és únic a nivell nacional, format per un sistema 
europeu de qualitat i amb la clara vocació d’equiparar els estudis amb el model dels 
països europeus. 
De veritat creuen que un 21 per cent és el quòrum suficient per poder parlar en nom 
de tota la comunitat universitària a Girona? Nosaltres creiem que no, ens sembla que 
el 21 per cent de participació no és suficient, i que vostès no han de posar en dubte un 
programa que fa més de deu anys que s’aplica. 
Mirin, les normes no les marquem els estudiants –dic «les marquem» perquè jo també 
sóc estudiant d’aquesta universitat–, les normes les marquen les institucions, i, per 
tant, el que no volem és que vostès ens diguin aquí què és el que s’ha de canviar i 
què és el que no s’ha de canviar. Sap què és el que necessitem? El que nosaltres 
necessitem és un pacte nacional per a l’educació, és un pacte nacional per a una 
educació pública, una educació de qualitat i no un sistema educatiu que vagi canviant 
conforme el Govern que hi hagi. 
Gràcies.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president) Moltíssimes gràcies, senyora Pujolà, 
Pujola –perdó. Té la paraula el senyor Manuel Martín, en nom del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP) Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, agrair 
la intervenció i la moció de la vostra entitat. 
El decret 3+2, motiu del referèndum i de la moció presentada, és un error pels 
socialistes gironins. A hores d’ara hem viscut diferents reformes del model universitari: 
encara recordem quan teníem carreres mitjanes i superiors, les seves durades eren 
de tres, cinc o sis anys, respectivament, més un curs addicional per a aquelles que 
requerien la presentació del projecte final de carrera. 
Les discussions varen començar quan neix el Pla Bolonya: apareixen les fins ara 
desconegudes fórmules 3+2, 3+1+1, 3+1,5 enfront del 4+1 actual. I malgrat la suma 
en cinc o quasi cinc, la realitat és que la durada dels estudis necessaris per obtenir 
una titulació universitària s’ha anat reduint i en canvi augmenten les taxes. Per la qual 
cosa es dificulta l’accés a l’educació i perjudica la igualtat d’oportunitats. 
Entre les principals conseqüències del model 3+2 destaquem, primer, la devaluació 
dels estudis cursats per promocions anteriors al nou model; segon, el cost dels estudis 
augmenta: el crèdit de màster és més car que el crèdit del grau normal. I és cert que 
no és necessari cursar un màster per accedir al mercat laboral, però no tenir-ne tanca 
portes. 
El Partit dels Socialistes de Catalunya treballa per garantir la igualtat d’oportunitats en 
l’accés a les ensenyances universitàries: tota persona que desitgi cursar estudis 
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universitaris i tingui capacitat per a això que ho pugui fer amb independència de la 
seva situació econòmica i/o lloc de residència.  
En conseqüència, el nostre grup municipal votarà a favor de la moció en contra del 
3+2, per entendre que el canvi cap al nou model representa una privatització del 
sistema educatiu encoberta, i requereix més diàleg, en especial, com a part 
interessada i afectada i en la part proporcional que li pertoca, amb els estudiants. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltíssimes gràcies, senyor Manuel 
Martín. Té la paraula Ester Costa, per part de la CUP.   
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, alcalde. I gràcies als 
companys per haver vingut.  
La reestructuració dels graus en un format 3+2, tres anys de grau i dos de màster, per 
afavorir teòricament l’especialització i la competitivitat internacional afecta tant els 
estudiants com el personal de les universitats. 
Amb aquesta implantació es vol acabar amb una de les conquestes més importants 
per als joves i els treballadors: l’accés a la formació superior per a la immensa majoria 
de les famílies. Volen tornar al model en el qual només qui tenia diners podia estudiar. 
I el motiu és molt clar: que només una minoria de privilegiats puguin accedir a la 
formació superior per tenir garantits els millors llocs de treball; per a la resta, la 
majoria, els espera un futur d’atur i de precarietat. 
La universitat fa anys que pateix els efectes de l’augment de preus de fins al 66 per 
cent de les taxes, alhora que veu reduïda considerablement la quantia de les beques i 
l’enduriment de les condicions per aconseguir-les, la qual cosa ha significat apartar 
milers d’estudiants de la universitat per no tenir diners. S’està destruint la universitat 
pública de manera ràpida. 
Les conseqüències d’aquesta implantació són les següents: devaluació dels graus en 
passar de quatre a tres anys. Amb tres anys no es considera suficient per adquirir la 
qualificació necessària per desenvolupar una professió d’alta qualificació en el terreny 
laboral. Per obtenir aquesta qualificació especialitzada serà necessari fer un màster de 
dos anys, amb la corresponent despesa econòmica per a les famílies, moltes de les 
quals no ho podran assumir. Per tant, només una minoria podrà tenir la formació 
completa. 
El pas dels graus actuals als nous de tres anys, de caràcter bàsic i general, suposarà 
que molts dels graus actuals es fusionin amb altres de la mateixa branca, la qual cosa 
suposarà que se suprimeixin molts dels que existeixen actualment. I també significarà 
que s’acomiadarà molts professors. 
També pel fet que molts estudiants no podran pagar-se un màster, els cens 
d’estudiants disminuirà i s’incrementarà el dels professors que quedaran sense feina. 
L’efecte de la devaluació de la titulació de grau afectarà també el conjunt dels ja 
graduats i llicenciats, ja que la consideració del títol de grau o llicenciatura tindrà 
menys validesa en el mercat laboral, ja que s’exigiran màsters d’especialització que la 
majoria no tenen. 
Per tot l’exposat, la CUP - Crida per Girona donem suport a la moció presentada. No 
podem permetre l’elitització de la universitat pública. La implantació del 3+2 és un atac 
directe a la universitat pública: es tancaran definitivament les portes de la universitat 
per als fills dels treballadors, és a dir, de la immensa majoria, i es tornarà a la 
universitat d’abans, en què només hi tenien accés els sectors més adinerats. I també 
perdrem molt potencial intel·lectual. 
No a la privatització de la universitat i no al decret 3+2.  Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltíssimes gràcies, senyora Costa. 
Pere Albertí, per part del Grup d’Esquerra Republicana - MES. 
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Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, 
voldria agrair als grups que presenten aquesta moció…, a l’entitat Catalunya Lliure - 
Maulets la presentació d’aquesta. 
El nostre grup considerem que les mocions que es presenten al Ple són importants 
per portar al consistori la discussió i el debat polític d’aquells temes que preocupen a 
bona part de la ciutadana, i que creiem que cal potenciar aquest espai de debat. 
Amb referència a la moció que ara discutim, el que se’ns demana és el suport als 
resultats sorgits del referèndum sobre el 3+2 i ens planteja molts dubtes. El primer: el 
model 3+2 és un model àmpliament implementat a Europa –països com Dinamarca, 
Alemanya, França, entre altres, apliquen aquest sistema–, mentre que el model 4+1 
únicament és implementat de forma residual en molt pocs països, tals com Turquia o 
Xipre, per exemple. 
Segon: ara bé, cal esmentar que en aquells països on s’ha implementat el model 3+2, 
els estudis dels darrers dos anys, de màsters o postgrau, tenen preus molt similars als 
dels tres primers anys, i, evidentment, amb un sistema becari que facilita que cap 
alumne amb capacitats quedi fora del sistema universitari senzillament per motius 
socioeconòmics. 
Tercer: efectivament, els preus del sistema universitari espanyol són els tercers més 
cars en els països de la UE-15, quinze principals països amb renda més elevada, en 
els estudis de grau. I, atenció, ocupen el quart lloc en els estudis de postgrau o 
màster. 
Quart: a més, el sistema becari actual dels estudis universitaris espanyols és molt 
deficient, la qual cosa implica, per exemple, que únicament un 20 per cent dels 
alumnes que han cursat un grau puguin continuar cursant estudis de màster o 
postgrau. 
Per tant, i en resum, el nostre Grup d’Esquerra Republicana - MES creiem que la 
problemàtica no escau tant en el model d’estudis, sinó el sistema de finançament 
d’aquests. De ben segur que la constitució del nou país que estem construint 
contemplarà que qualsevol persona que vulgui cursar estudis universitaris i tingui 
capacitats per fer-ho ho podrà fer sense que el seu estatus social i econòmic 
representi una rèmora, amb la implantació d’un sistema becari potent. 
Per tot això i pels dubtes que ens genera, volem exposar que no podem donar suport 
a la moció i ens abstindrem en aquesta. 
Moltes gràcies.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): oltíssimes gràcies, senyor Albertí. Ara 
pel Grup de CiU, el senyor Ribas. 
 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU) Moltes gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, també 
agrair la presentació de la moció.  
I una mica seguint amb el fil del que deia el senyor Albertí fa un moment, la riquesa 
d’un país es fonamenta en la formació i l’educació, i la universitat juga un paper 
cabdal. I la defensa de la universitat no és una qüestió de classes, és una qüestió de 
societat; si volem que una societat creixi i sigui rica, ja no és una qüestió de classes, 
sinó que l’hem de defensar tots i cada un de nosaltres, i sense distinció. 
Amb això vull dir que quan ha fet vostè la seva introducció ha parlat que les classes 
populars han de defensar…; no, l’hem de defensar tots. I més en una ciutat com 
Girona on juga un paper cabdal i fonamental per a la mateixa ciutat la universitat que 
tenim aquí a la ciutat. Per tant, l’hem de defensar tots i cada un de nosaltres, perquè, 
evidentment, la capacitat del país i, com deia, la riquesa en si mateixa requereix que a 
aquesta tothom hi pugui accedir. 
Però no podem obviar el que es deia fa un moment. Jo he sentit totes les 
intervencions i només coincideixo ara amb el senyor Albertí en aquest concepte, és a 
dir, a nivell Europeu el criteri és 3+2; és aquí que mantenim i residualment un criteri 
4+1 amb pocs països. Però el que sí és cert, perquè tots els portaveus ho han dit, que 
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el problema no és el 3+2 o el 4+1; és el cost. I aquest és realment el problema greu, 
que és on hem d’anar a atacar i on jo crec que la moció hauria de fer més incidència. 
És a dir, com aconseguir que el cost d’aquest 2 s’equipari –com deia el senyor Albertí 
fa un moment– amb l’altre 3. I aquesta és l’única realitat. 
Perquè si el que volem és que els nostres fills o la gent que estigui a la universitat 
pugui anar a Europa i pugui participar d’una ensenyança europea, on el sistema és un 
3+2, i nosaltres mantenim un 4+1, estem generant una frontera.  
Volem que aquest sigui el nostre país de futur? Que hi hagi les fronteres 
d’incompatibilitats perquè els de fora puguin vindre i nosaltres puguem anar a allà a 
formar-nos i a enriquir-nos molt més? Jo crec que on hem d’anar a treballar és en un 
sistema en què a la universitat hi pugui accedir, evidentment, tothom i que els preus 
d’aquesta siguin assequibles per a tothom. 
Però també faré una altra reflexió: hi ha un principi constitucional que parla de 
l’autonomia local, per tant, l’autonomia local tracta els temes locals, i un altre principi 
és l’autonomia universitària, i aquest debat on s’ha de dur a terme és a la universitat. 
Estem d’acord que portin una moció aquí, però el que entenem que no pot fer el 
consistori de l’Ajuntament de Girona és immiscir-se en qüestions pròpiament 
universitàries. Per què? Perquè és allà on, evidentment, s’ha de dur a terme aquest 
debat. 
I això lliga amb un altre concepte de la seva intervenció: parla que el rector els ha 
donat la possibilitat i ha col·laborat, però no els escolta suficientment. No hem de 
confondre no escoltar –no escoltar– amb disparitat d’idees. Aquest és un tema també 
molt important a tenir en compte, perquè perquè algú no coincideixi amb les teves 
idees no vol dir que no t’escolti, sinó que difereix de les teves idees. 
I aquesta és la riquesa fonamental. Per això el nostre grup ja li dirà que s’abstindrà en 
aquesta moció, perquè creu en el referèndum que es va fer. D’acord, senyora Veray, 
un 21 per cent, però els referèndums van creixent i hem d’anar a fomentar-los, perquè 
jo crec que és la base també del futur del diàleg. És d’un 21 ara, creem-ne un altre. 
Anem creixent en participació. Però el debat l’hem de tindre en el món universitari, 
podent participar tothom de la universitat en aquest debat. 
Per tant, encetem un procés participatiu o que enceti la universitat un procés 
participatiu. I pel que jo sé, el rector predisposició màxima: va col·laborar en tot 
moment a facilitar les eines necessàries perquè poguessin dur a terme el referèndum. 
Però entenem que és allà on s’ha de debatre, perquè hi ha autonomia universitària –
autonomia universitària– per debatre aquestes qüestions. 
Ara, si el pronunciament que ens fan és de país, li diré que el debat és el diner, no el 
3+2 i el 4+1; el debat és que a la universitat pugui accedir-hi tothom i, evidentment, 
sense diferències ni de classes, sinó només aquell que té voluntat de formar-se per 
créixer. 
I, finalment, només una qüestió: el tercer punt, si prospera, el departament és el 
d’Empresa i Coneixement, i no el d’Ensenyament de la Generalitat. Ho dic perquè ho 
hem de remetre correctament al departament que pertoca. 
Moltíssimes gràcies.       

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. Té la 
paraula de rèplica el senyor Ponsí. Endavant, senyor Ponsí. 

Sr. Puig: Bé, començaré pel final, que tenim els arguments més… Bé, de fet, en 
general la moció no és a favor o en contra del 3+2, és a donar suport al referèndum i a 
obrir canals de comunicació, que s’insti la Generalitat a escoltar els estudiants. 
És cert, sí, el rector no he dit en cap moment que no ens escolti, al contrari, ell 
sempre…, vull dir, tenim una sort venint de rectors que hem tingut a la universitat, com 
la Maria Geli, que ens enviava els Mossos. L’actual rector, doncs, està empre obert i 
disposat a escoltar-nos i a participar amb nosaltres. 
La qüestió és que no hi ha, diguem-ne, propostes vinculants que permetin que el gruix 
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dels estudiants participin en la redacció de memòries del 3+2. Llavors, el que es 
demana no és si l’Ajuntament està a favor o en contra del 3+2, sinó si dóna validesa, 
si dóna suport al referèndum –que el rector ja n’hi va donar en el seu moment–, i si a 
partir d’aquí es vol instar la Generalitat a obrir canals de participació estudiantils. És a 
dir, que des de la Generalitat es parli d’universitats. Que hem de parlar de l’autonomia 
universitària? Sí, però que les universitats públiques depenem de la Generalitat. 
I, bé, parlava en clau de classe treballadora perquè la universitat sí que és una 
demanda…, vull dir, ha d’estar defensada per tothom, però qui corre el risc d’estar 
expulsat de la universitat són les classes populars, aquelles que no tenen recursos 
econòmics i que quedarien fora si puja el preu de la formació, com ja hi ha hagut gent 
que ha hagut d’abandonar la universitat per aquest motiu. 
Llavors, el tema de la unificació europea, hem dit això, el debat no és si 3+2 sí, si 3+2 
no, sinó com s’aplica aquest 3+2, perquè s’acabarà aplicant. Vull dir, la batalla ja està 
perduda. Es va perdre la batalla de Bolonya, vull dir, el tren es va aixafar i ara estem 
intentant desviar-lo una mica, en la mesura que puguem. 
La senyora Pujola, crec que ha sigut, ha parlat d’unificar l’educació europea o el que 
sigui; mira, jo estic pagant 1.800 euros per estudiar història, i lletres és de les carreres 
barates, vull dir, si te’n vas a ciències pagues més de 2.000 euros. A la universitat de 
Perpinyà, que està aquí al costat, val 180 euros, deu vegades menys. És a dir, si 
volem una educació europea, doncs, fem-la de qualitat, i actualment com s’està fent 
ara no s’està aplicant l’educació de qualitat, ni que pugui estar defensada per la 
majoria de la gent. 
És aquest el motiu pel qual creiem que els estudiants, des d’una perspectiva 
d’estudiants, que som els beneficiaris de l’educació, sí, senyora Veray, sí que sabem 
quina educació volem, i creiem que hem de ser nosaltres precisament els que hem de 
decidir quina educació volem. Perquè no difereix gaire el criteri dels docents dels 
criteris nostres. No, no…, vull dir… 
El tema de si 3+2 és una imposició o no és una imposició, els resultats del referèndum 
ho validen, vull dir, hi hagi més o menys participació, la majoria silenciosa no és que 
hagués votat que sí. La majoria que no va votar és la gent perquè o no se’n va 
assabentar o, malauradament, hi ha una desinformació molt gran sobre quines són les 
reformes universitàries. Tot i així, ha sigut el que hi ha hagut més participació, això és 
innegable. Per tant, han sigut les propostes de participació universitària que han tingut 
més ressò i en què més gent ha participat. I la negativa a aquest 3+2 demostra que és 
una aplicació impopular.  
I, bé, davant d’això, no ho sé…, agrair a tota la gent que hi votarà a favor. I res més. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltíssimes gràcies, senyor Pujolà, 
gràcies per la seva intervenció… Puig, Ponsí. A mi m’han dit Ponsí, eh? A mi m’han dit 
Ponsí. Puig. Perdoni. Perdoni, senyor Puig. Gràcies per la seva intervenció.  Ara 
procedirem a la seva votació. 
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VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per majoria simple dels assistents: 

Vots a favor: 

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

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

Abstenció: 

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

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

Vots en contra: 

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

Grup Municipal PPC, senyora Concepció Veray Cama 

 

MOCIONS 
 
7. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP referent al mapa 
d'instal·lacions i equipaments esportius del  municipi  (MIEM): un pla per a 
contribuir al desenvolupament de les persones i a la vertebració de Girona. 
 
Atès que l'última revisió d'equipaments esportius és de l'any 2007 Girona té 
l'oportunitat  de revisar i completar el MIEM amb la participació de les entitats 
esportives, associacions, grups municipals, col·lectius i ciutadans a més de les 
institucions de la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments de l'àrea urbana de 
Sarrià de Ter, Vilablareix, Salt, Quart, Celrà i Sant Julià de Ramis.. 
Facilitar  les  activitats  fisicoesportives  i  l'esport  no  només  pot  contribuir  a  la 
millora  de la salut dels ciutadans sinó que pot esdevenir un important factor educatiu, 
mediambiental, urbanístic, turístic i generador d'ocupació. I prova d'això és la recent  
aposta de la ciutat per la Destinació de Turisme Esportiu amb activitats esportives  
extraescolars  per als  adolescents,  el  foment  de  l'ús  de  la bicicleta,   el   pla   
estratègic   de l'esport, la política de patis coberts o la revalorització de la Devesa 
amb el Pla especial. Els valors col·lectius, que té la capacitat de transmetre l'esport, 
contribueixen   a millorar la cohesió i la convivència social i, per això és adient la 
millora i la nova construcció de la xarxa d'equipaments i vetllar  per  la  promoció  
d'esdeveniments  d'alta  competició. Així mateix, aprofundir en el treball d'un pla des 
de la proximitat ajudarà a mantenir la bona qualitat de clubs i entitats esportives que 
juguen un  paper  especialment important com a impulsors de base, contribuint de 
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forma decisiva a un bon desenvolupament social. 
En els darrers anys la pràctica esportiva s'ha convertit en un dels fets socials més  
importants i significatius de la societat actual. Aquest fet comporta que sorgeixin 
noves demandes tant pel que fa al tipus d'esport a practicar com a la qualitat  
d'equipaments  i espais que  els  han  d'acollir.  El  MIEM  és  una  eina  de planificació,  
previsió  i  foment  dels equipaments esportius que té en compte  el territori, la 
demografia, el nivell de pràctica esportiva i les característiques de la dotació dels 
equipaments esportius a més del clima, les tradicions i les noves propostes. Per la 
redacció del MIEM és fonamental disposar de la diagnosi de la situació actual per fer 
un anàlisi per arribar a les   conclusions sobre les necessitats en un horitzó 
determinat, i en els quals compti amb mecanismes de revisió i avaluació periòdiques. 
La proposta definitiva per tal de ser el  més completa possible haurà de comptar amb 
procés actiu de participació ciutadana, on el Consell Municipal de l'Esport hi tingui un 
paper destacat. 
Per les àrees que estan implicades en l'elaboració del MIEM (esports, urbanisme, 
educació, salut, medi ambient, serveis socials, cultura, mobilitat, participació, 
cooperació,  relacions institucionals...) fa que estiguem davant d'un projecte 
transversal i molt important per a la ciutat. La redacció del nou MIEM ha de tenir en 
compte els següents punts: 1. La diagnosi: (cens d'equipaments, reserves sòl 
equipaments esportius i educatius, vies, aparcaments, parcs, transport, densitat 
població,  creixement  urbà). 2.  L'estudi dels dèficits d'equipaments  segons el PIEC  
(Pla  Instal·lacions i Equipaments   de Catalunya) i les demandes 3. Enquesta sobre 
els hàbits fisicoesportius (demanda   expressada) 4. La participació activa de les 
entitats esportives, associacions, experts, grups polítics, ciutadans i àrees de 
l'Ajuntament. 5. La gestió dels equipaments (quadres d'explotació  setmanal) 6.  
L'anàlisi de la petició  veïnal  d'aquest  tipus  de  servei (establir un horitzó- el PIEC 
recomana 15 o 20 anys amb fases intermèdies amb el que es preveu que es practiqui 
i el que es vol potenciar d'acord amb les polítiques esportives municipals) 7. Anàlisi 
dels serveis públics en funcionament avui:  l'ús  que  estan  donant  els  equipaments  i  
preveure'n  reformes  i  millores  8. 
Balanç entre els serveis en funcionament i els que manquen segons l'opinió ciutadana:   
el MIEM ha de concretar els dèficits de cada un dels tipus d'equipament i el seu  
emplaçament tenint cura en la distribució equilibrada, segons les necessitats del barris 
i estudiar-ne l'àrea d'influència 
És per aquestes raons que el grup municipal socialista proposa els següents punts 
d'acord: 
1. Establir un calendari per a la redacció i desplegament del MIEM atenent a les 
pautes de la part expositiva i que fos presentat el següent plenari. Que aquest 
treball  sigui  articulat  per la comissió  del MIEM al sí del Consell Municipal d'Esports. 
2. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya les subvencions o ajudes existents per als 
ajuntaments per a la redacció del MIEM. 
3. Que el Consell Municipal Esport sigui l'òrgan de debat i estudi del MIEM i que s'hi 
incorporin els tècnics de la Generalitat (PAFES -itineraris de salut- i PCEE - Pla 
català d'esport a l'escola-) i de la Diputació (Parcs de salut). 
4. Redacció d'un document de diagnosi amb propostes de millora, avaluació de les  
inversions  necessàries  i  calendari  de  revisió  per  sotmetre'l  a  aprovació  per part del 
ple municipal. 
5. Redacció i desplegament del MIEM abans de final d'aquesta legislatura. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D 2568/1986 de 28 de 
novembre.  
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Passem al següent punt de l’ordre del 
dia: moció que presenta el Grup Municipal del PSC referent al mapa d’instal·lacions i 
equipaments esportius del municipi, un pla per contribuir al desenvolupament de les 
persones i la vertebració de Girona. 
En aquest sentit, demanaria al secretari que llegeixi, si li sembla, senyora Paneque, 
l’acord a què hem arribat, doncs, tots els grups a la Junta de Portaveus. I, en tot cas, 
després si de cas ja… 
Senyor secretari, procedeixi a la lectura de la proposta. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): El senyor Quim Rodríguez té la 
paraula. 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, gràcies. En tot cas, primer abans de res 
demano disculpes a algun grup si s’ha vist amb enrenou per aquest canvi de text final, 
però crèiem que valia la pena fer una proposta conjunta, perquè creiem que és un 
tema prou important per a la ciutat. 
Però com que a més a més crec que no n’hi ha prou només a fer una declaració, sinó 
que hauríem de tenir l’oportunitat de poder marcar una mica les idees, doncs, convido 
si els portaveus o els grups voleu dir-hi la vostra, doncs, la hi digueu. 
Jo sí que vull començar dient que el mapa d’instal·lacions i equipaments del municipi, 
el que diem MIEM, com saben, és l’instrument de planificació municipal que ha de 
permetre determinar les necessitats de les diferents xarxes d’equipaments esportius.  
L’actualització del MIEM de Girona, que és del 2007 i que ja s’ha iniciat amb la creació 
d’una comissió al si del Consell Municipal, ha d’intentar, al nostre entendre –i 
segurament també compartit entre tots–, donar resposta a alguns dels reptes que ens 
hem plantejat a nivell esportiu i de pràctica fisicoesportiva. 
L’objecte del MIEM, doncs, és analitzar el sistema esportiu de Girona, concretar les 
necessitats i els dèficits propis, també a partir del PIEC, un programa de Catalunya, i 
fer les reserves de sòl i els plans necessaris pensant en un futur immediat, a mitjà i a 
llarg termini, amb les pautes d’avaluació i revisió permanents. 
Per tant, no serà solament un document tècnic que caldrà consensuar –com hem dit, 
estem parlant de sobrepassar la legislatura–, sinó que pot esdevenir una oportunitat 
per a la participació i la cooperació. Una participació –com ja va dir la regidora– que 
tindrà en compte les entitats esportives i associacions, experts i administracions. Els 
clubs esportius i els usuaris han de poder manifestar la seva realitat i la voluntat de 
millora per poder-ne facilitar un desenvolupament equilibrat. I també s’hi ha de 
reflectir, en el document, les instal·lacions i equipaments que permetin fomentar les 
polítiques esportives de la ciutat, que jo resumiria amb l’esport per a tothom, i les 
polítiques socials, les associacions, la cohesió, la inclusió; hem de poder convidar els 
tècnics de la Generalitat, per exemple, els del Pla català de l’esport, els del PAFES, 
que és el Pla d’activitat física, esportiva i salut; amb la creació d’itineraris de salut per 
poder caminar, que siguin senyalitzats, segurs, adaptats; augmentar els parcs de salut 
que facilitava la Diputació de Girona i incloure’ls en el Pla estratègic de l’esport, com 
es va demanar recentment. 
Caldrà tenir en compte tot el que ja s’està portant a terme a nivell de ciutat i establir-ne 
prioritats: parlem dels patis coberts, d’aspectes de mobilitat, de plans especials com la 
Devesa. 
I, finalment, tenir l’oportunitat de cooperació amb els municipis de l’àrea urbana, que 
puguin compartir amb nosaltres infraestructures i, si és el cas, mancomunar serveis. 
És cert que s’ha iniciat, però ens queda molt treball per fer. Ens sembla una bona 
ocasió per dir-nos-ho. Gràcies.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president):Moltíssimes gràcies, senyor Rodríguez. 
Bé, doncs, dono la paraula a la senyora Concepció Veray. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé, jo simplement per anunciar el vot a favor 
d’aquesta moció. Nosaltres estem, doncs, contents que s’hagi arribat a un acord. 
L’important és que el MIEM tiri endavant, que entre tots el fem, el redactem i el 
despleguem, perquè és necessari. I crec que, doncs, que és bo que tots els grups 
municipals estiguem d’acord i ens comprometem com avui aquesta moció ens 
demana. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president):Moltes gràcies, senyora Veray. Alguna 
intervenció més? Sí, senyora Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. Nosaltres, com ja hem anunciat, també hi 
donarem suport. Creiem que és important treballar de cara a un futur i també creiem 
que és molt important arribar a consensos amb les necessitats, doncs, de totes 
aquestes persones, tots aquests usuaris i totes aquestes associacions a les quals 
engloba. Per tant, nosaltres no hi tenim res més a dir que, per tant, hi donarem suport. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltíssimes gràcies, senyora Pujola. 
Senyor Quim…, senyor Toni Granados –perdó. 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. La 
moció presentada pel Grup Municipal Socialista per desenvolupar el MIEM, que ha 
sigut articulat en el si del Consell Municipal de l’Esport i per l’acord de tots els grups 
municipals, per tant, es fa evident que com a CUP - Crida per Girona hi donarem 
suport.  
Totalment d’acord a avaluar el dèficit i les demandes respecte a l’equipament esportiu 
en tots els nivells: equipaments centralitzats de barris, etcètera. Però també cal tindre 
present que tenim un entorn natural a la ciutat que utilitzarem per a l’esport popular, la 
salut i l’ecologisme que caldrà invertir en la seva millora. 
Totalment d’acord a coordinar la proposta de MIEM que va presentar Esquerra 
Republicana el desembre referent a iniciar la confecció del procés participatiu del Pla 
estratègic de l’esport de Girona, al qual també varem donar suport. 
Ara ens toca posar fil a l’agulla. Vull fer unes consideracions al respecte, el nostre 
grup: veiem bé la coordinació amb la resta de municipis esmentats, les seves 
institucions citades a la moció; som partidaris de promoure l’esport base enfront de 
cohesió social, especialment infants i joves; treballem per vehicular la pràctica 
esportiva d’un nou model d’oci popular basat en hàbits saludables i no consumistes; 
defensem la municipalització de la gestió d’equipaments i serveis esportius, per tant, 
més inversions públiques, més equipaments oberts a la població, preus més 
assequibles i gratuïtat que calgui en la pràctica de l’esport, i avancem cap a un procés 
participatiu de la redacció del Pla estratègic de l’esport, del MIEM. La CUP - Crida per 
Girona hi participem, això reverteixin a favor de la ciutadania. 
Endavant i visca l’esport popular.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Granados. 
Alguna intervenció més? Sí, el senyor Albertí. 
 
Sr. Pere Albertí  Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, ho esmentàvem 
fa poc temps, aquí al Ple del desembre, quan varem aprovar l’inici del procés participatiu 
per crear el Pla estratègic de l’esport, el foment de la pràctica esportiva entre tots els 
sectors de la població afavoreix el que tots els membres d’aquest consistori volem: hàbits 
de vida saludables, cohesió social, vertebració dels diferents barris de la ciutat i 
coneixement de l’entorn. I, per tant, en aquest aspecte volem anunciar, com no seria 
d’altra forma, el nostre vot favorable. 
El MIEM considerem que és una peça bàsica i fonamental en la creació d’aquest futur 
pla estratègic de l’esport. I, a més a més, ens ha agradat especialment que aquest 
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MIEM es treballi en el Consell Municipal de l’Esport, on no solament intervenen 
membres del consistori, sinó totes aquelles associacions esportives interessades a 
fomentar la pràctica esportiva a la ciutat. 
Per tant, els felicito per la presentació d’aquesta moció, i, evidentment –ho repeteixo–, 
hi votarem a favor. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Albertí. En tot 
cas, com que estava… Ah, perdoni, senyor Ribas, perdoni, que no havia vist que havia 
demanat la paraula. Endavant. 
 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, l’equip de 
govern quan vam rebre la moció sí que he de dir una certa sorpresa, eh?, perquè…, 
no només pel contingut i perquè aquesta qüestió es treballava en el Consell 
Municipal de l’Esport, i era una qüestió que sortia en el programa electoral i al pla de 
govern i s’havia iniciat a treballar. I, a més, en si mateixa la part dispositiva establia 
qüestions que enteníem que fins i tot podien semblar contradictòries, per això vam 
tindre a bé poder comentar-ho, poder parlar-ho. Jo sé que el senyor Quim té…, 
realment és una de les coses que l’entusiasma, aquest àmbit. I, per tant, la regidora 
Muradàs, la tintenta d’alcalde, va tractar aquest tema, sobretot per recalcar qüestions 
importants. 
És bo que arribi al Ple i que s’expliqui en el Ple que ja s’està fent aquesta feina o que 
s’ha començat a fer aquesta feina. Ho trobem molt i molt bé i positiu, perquè en 
realitat això s’ha començat a treballar en el Consell Municipal de l’Esport. I, a més, 
no només això, sinó que ja s’ha contractat una entitat consultora que a petició i amb 
ampliació del que va demanar Esquerra Republicana en el Ple de desembre que 
volien anar més enllà i parlar d’un pla estratègic, doncs, aquesta entitat fa un treball 
molt més enllà no només diagnosi, sinó de ja aprofundir molt més en el que seria tant 
en el tema esportiu i equipaments existents. 
És una qüestió que tenim a flor de pell, i la demostració clara és que des que hi ha 
aquest equip de govern a la ciutat de Girona hem cobert dues pistes amb una 
finalitat molt clara, la de donar nous equipaments als ciutadans, és a dir, 
compatibilitzar el que és una escola amb un pati que alhora els caps de setmana 
sigui una eina que també els ciutadans de Girona puguin utilitzar i fomentar no 
només l’esport, sinó un lloc d’encontre i realment on es pugui relacionar. 
Per tant, el que vam demanar és consensuar un escrit que referendi i que confirmi el 
que ja està fent el Consell Municipal de l’Esport i, per tant, doncs, manifestar l’acord 
total amb aquesta realitat. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltíssimes gràcies, senyor Ribas. Bé, 
doncs, atesa la unanimitat, donem l’acord aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
8. Moció que presenten els grups municipals d'ERC - MES i CUP Crida  per 
Girona en suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre i a la lluita contra el Pla 
Hidrològic de la Conca de l'Ebre. 
 
El passat 8 de gener, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, va aprovar el 
Plan Hidrológio de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca 
inicialment havia de revisar els greus errors del Pla anterior  aprovat encara no fa dos 
anys, per l’avui Comissari europeu, Miguel Arias Cañete. El Pla, però, és aprovat a 
corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no perdre el  
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finançament  europeu,  té  greus  perjudicis  per  al  riu  Ebre  i  el  seu Delta i ha tingut el 
rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el 
País Basc, Navarra i el País Valencià). 
Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla 
“regala”  l’aigua del riu Ebre a les Comunitats de Regants, autèntics cacics de l’aigua 
que podran  vendre aquest recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, 
mentre deixa uns minsos cabals ecològics per als rius catalans, des del Segre, a les 
Nogueres, passant  pel  tram  baix  de  l’Ebre  i fins   la desembocadura. 
A més, durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les  
al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per 
denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la 
sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats   
econòmiques, agrícoles  i  pesqueres  que s’hi desenvolupen. 
Concretament, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, va presentar més de 4.030 
al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al 
Govern espanyol. 
Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals 
ecològics  per  al  tram  final  del  riu  que  permetia  assegurar  la  supervivència  del 
Delta, espai d’alt valor estratègic en les migracions d’aus entre Europa i Àfrica. 
L'any  passat,  la  proposta  va  ser  revisada,  per  adequar-la  a  la  Instrucció  de 
Planificació   Hidrològica. Així, el 25 de juny  de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, 
una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes 
diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Segons les conclusions dels estudis 
presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per 
a un any normal   hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 
hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a 
casos de sequera  prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals 
ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat 
pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per 
la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de 
l’Ebre, però no va ser atesa. 
Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de 
consens polític i social, tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre i posteriorment pel Ministeri d’Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins 
a uns cabals irrisoris que ens porten a èpoques passades, com l’antic Plan 
Hidrológico Nacional d’Aznar i el transvasament de l’Ebre cap a València, Múrcia, 
Almeria i Barcelona. Concretament, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és 
de 3.100 hm3/anuals (sense diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 
hm3/anuals menys, que els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 
2,5 transvasaments dels   planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico 
Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent 
per cent de les masses d'aigua, el  de  l'Ebre  estableix únicament un vuit per cent del 
total de les masses de l'aigua. 
Al mateix temps, aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les 
concessions de nous regadius en més de 450.000 hectàrees quan el total del nou  
regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria  
d’aquestes hectàrees  no  tenen  concessions  i  van  lligades a 56 noves 
infraestructures de regulació (embassaments). 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample 
bagatge en la lluita per la defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos 
cabals  ecològics,  unit  a  l’apropiació  de  l’aigua  del  riu  per  part  dels  regants  en 
forma de concessions de regadiu, no obeeix a la intenció de posar en marxa les 
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465.000 hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, sinó a la clara intenció de 
vendre els  drets d’aigua associats a aquestes hectàrees, a altres usuaris, 
especialment usuaris urbanístics i recreatius d’altres conques. 
En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d’Aznar, ara es 
camuflaran en un mercadeig d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs 
d’aigua o figures similars. Per tal de tirar endavant dit mercadeig serà necessària la 
construcció de més  de 56 infraestructures de regulació entre preses i embassaments 
al llarg de la conca.  Entre  aquests  destaca  el  recreixement  de l’embassament  de  
Yesa  (Navarra),  la  més  gran de totes aquestes obres i que compta amb una forta 
oposició entre els pobles afectats. 
Una vegada més, s’enganya la pagesia local creant falses esperances en uns 
regadius que mai no arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells 
mateixos), mentre la terra i els drets de l’aigua passen a mans de les grans 
corporacions  agroindustrials, i les  constructores  s’omplen  les  butxaques  amb grans 
obres de formigó que només serveixen per enterrar diners i altres favors. 
Aquests són els veritables beneficiats d’aquest pla, el caciquisme més recalcitrant de 
les cúpules de les comunitats de regants, les grans corporacions agroindustrials que   
mercadejaran   amb   els   nostres  recursos  naturals  i  les constructores. 
La  Plataforma  en  Defensa  de  l’Ebre,  durant  la  tramitació  del  Pla  de  conca,  va 
presentar  més  de  4.030  al·legacions  particulars  basades  en  requeriments  que 
havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de  
Cuenca des de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al 
Tribunal Suprem; l’europea, amb una queixa a la Comissió de medi ambient perquè 
obri un procediment  d’infracció a l’Estat espanyol per incompliment de les normatives 
comunitàries; i la lluita al carrer, en forma de mobilitzacions que  començaran el proper  
7  de  febrer  amb  una  manifestació massiva a Amposta. 
El Ple de l'Ajuntament de Girona s'ha manifestat en diverses ocasions favorable al 
manteniment dels cabals ecològics del Ter, mostrant-se preocupat per assolir un bon 
estat ecològic de les masses d’aigua de totes les conques. 
Per tot això, i davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per 
al futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i 
els seus pobles, els grups municipals d’ERC - MES i de la CUP - Crida per Girona 
proposen al Ple l’adopció dels següents: 
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Girona a 
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en 
Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 
2. Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i a les accions, 
iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla hidrològic de la conca de 
l’Ebre. 
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com 
altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres  
organismes  de  caràcter  estatal  i  internacional  amb  l’objectiu  de  defensar els cabals 
ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. 
4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, 
Aus i Hàbitats. 
5. Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per les zones humides dels 
nostres rius – el Ter en el cas de Girona – que evitin el seu deteriorament i els 
permeti recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic. 
6. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que  
no pot  estar  en  mans  d’interessos  privats  i  ser  una  eina  d’especulació  i 
mercadeig entre falsos usuaris. 
7. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria  
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura  
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de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al 
Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D 2568/1986 de 28 de 
novembre.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Passaríem al punt següent de l’ordre 
del dia, que és la moció en suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre en la lluita 
contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, que presenten conjuntament Esquerra 
Republicana - MES i la CUP - Crida per Girona, que han acordat repartir-se el 
temps.Senyora Pèlach, doncs, té la paraula. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, ens repartirem el temps i 
intervindré jo en primer lloc i llavors, si de cas, donaré la paraula al Grup d’Esquerra - 
MES. 
El 8 de gener el Consejo de Ministros del Gobierno de España va aprovar el Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquesta aprovació ens preocupa per 
diverses motius: d’entrada, l’aprovació suposa, doncs, greus perjudicis, suposa una 
amenaça per a la sostenibilitat del tram final de l’Ebre i del delta i de l’ecosistema 
d’aquest. A més a més, suposa també perjudici per a les activitats econòmiques 
agrícoles i pesqueres que s’hi porten a terme. 
L’aprovació també suposa un augment de les concessions de nous regadius que no 
responen a un interès de la pagesia, sinó que el que vénen a facilitar és que es 
produeixi un mercadeig de l’aigua entre les cúpules de les comunitats de regants i amb 
grans corporacions agroindustrials i constructores.  
Es portaran a terme…, aquesta aprovació, diguéssim, exigeix que es construeixin 
cinquanta-sis noves infraestructures de regulació, és a dir, preses i embassaments, 
moltes de les quals tampoc compten amb el suport dels espais on es porten a terme. 
Aquesta aprovació, a més a més, ha esdevingut, s’ha realitzat amb un gran menyspreu 
per al territori: hi ha una oposició molt àmplia del territori cap a aquesta aprovació, cap 
a aquest Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. Són quatre de les nou comunitats 
autònomes que rega aquest riu que s’hi oposen i, a més a més, s’han presentat més 
de 4.000 al·legacions en contra d’aquesta aprovació, la majoria de les quals, a més a 
més, es basen en requeriments que la mateixa Comissió Europea ha fet al pla. 
A més a més, el 2015 es va produir una actualització de la proposta de cabals 
ecològics que ja s’havia elaborat amb anterioritat per la Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre. I aquesta actualització, aquesta proposta de cabals ecològics 
va obtenir un ampli suport, i també aquesta, en la qual es basen, doncs, també moltes 
d’aquestes al·legacions ha estat menystinguda. 
A la moció, a més a més, hem volgut introduir un clam al manteniment dels cabals 
ecològics de tots els rius: a la ciutat de Girona tenim el Ter, doncs, que contínuament 
també ha de patir perquè no són respectats tampoc els seus cabals ecològics. I, per 
tant, volíem també introduir aquest punt. 
Però el que sí demana la moció, o sigui, els acords, la proposta d’acord que portem a 
la moció és manifestar al Govern de l’Estat espanyol aquest rebuig a l’aprovació 
definitiva del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre; demanem també donar públicament 
suport a la mateixa Plataforma de Defensa de l’Ebre i a totes les accions i iniciatives, 
mobilitzacions que es portin en contra d’aquest pla hidrològic; demanem també que es 
doni suport a aquelles accions que el mateix Govern de Catalunya, ajuntaments o 
altres institucions presentin davant la Comissió Europea també amb l’objectiu de 
defensar els cabals ecològics aprovats en aquest cas per la –com deia– Comissió per 
a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre; demanem també a la Comissió de Medi 
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Ambient europea que vetlli per l’adequació a les directives europees d’aquest pla 
hidrològic; demanem també que es ratifiqui la necessitat d’aquests cabals ecològics 
suficients per als nostres rius. I ratifiquem també que, com marca la directiva marc de 
l’aigua, l’aigua és un patrimoni que no pot estar en mans d’interessos privats, ni pot ser 
una eina d’especulació; per tant, demanem també ratificar el que marca, doncs, la 
directiva marc de l’aigua. 
És per tots aquests motius, doncs, que us demanem el vostre suport i us demanem 
que voteu a favor d’aquesta moció.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president):Té la paraula, pel Grup de MES, el 
senyor Martí Terés. Gràcies. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies, senyor alcalde. Des del Grup 
d’Esquerra - MES se’ns va proposar, doncs, fer aquesta moció conjunta perquè es va 
donar la coincidència que tant el Grup de la CUP com el nostre volíem fer-ne una amb 
relació al Pla hidrològic de l’Ebre. 
Des del nostre grup és reiterar una mica els arguments que explicava la Laia Pèlach, 
en el sentit que el dret d’accés a l’aigua és un bé públic i, per tant, cal garantir-lo. I, a 
més a més, des del nostre grup, doncs, som contraris al transvasament que pugui 
l’Ebre, però també altres transvasaments. De l’hipotètic transvasament que alguna 
vegada s’ha posat sobre la taula del Roine, i un que patim a diari des de fa bastants 
anys, que és el del Ter, a través d’una canonada que espolia, doncs, el cabal del Ter 
cap a altres zones, no?   
Creiem que val la pena incidir en aquest punt, perquè justament. 
  
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, sí, com que la senyora Pèlach ha 
llegit la part dispositiva, doncs, els concedeixo més temps. Continuï, continuï, si us 
plau, senyor Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES):Com que el transvasament de l’Ebre normalment 
protagonitza, i de forma merescuda, doncs, l’atenció pública, moltes vegades queda en 
segon terme el que pateix el nostre riu, que és el Ter. És un riu que és espoliat…, això, 
a diari i que no es compleix durant la majoria de dies a l’any el mínim de cabal ecològic 
que hauria de tenir garantit. 
Tornant al tema de l’Ebre, doncs, per part nostra és evident que no és cap novetat que 
el Pla de la conca de l’Ebre és un autèntic despropòsit. A més, es va aprovar, per dir-
ho d’alguna manera, amb nocturnitat i traïdoria, no?, perquè es va fer a través d’un 
govern que estava en funcions, sense tenir en compte cap de les al·legacions. És un 
autèntic despropòsit.  
La senyora Pèlach ha explicat la majoria d’arguments, no m’hi tornaré a referir, però sí 
que ens sembla que de la mateixa manera que fa uns anys, fa un temps va ser la Unió 
Europea qui ho va aturar, confiem que la visita de sis representants del Comitè de 
Peticions del Parlament Europeu que visitarà l’Ebre properament pugui fer arribar, 
doncs, a les instàncies europees el despropòsit de tota aquesta mesura. 
Ja us ho dic, va ser la Comissió Europea qui va donar la raó al territori i, per tant, 
doncs, cal que tornin a escoltar la veu de territori en aquestes instàncies perquè això 
es torni a aturar i a revertir. 
També voldríem aprofitar per recordar que és en casos com aquests que pren molt 
sentit…, a vegades parlem de per a què ens ha de servir la independència i per a què 
ha de servir tenir un estat propi, aquest és un cas que és força clar: quan un cabal d’un 
riu afecta dos països diferents les instàncies de mediació són internacionals. Per tant, 
si Catalunya disposés d’un estat propi, no podria patir aquest despropòsit de veure’s 
afectat el cabal d’un riu com l’Ebre perquè s’hauria de negociar amb instàncies 
internacionals i, per tant, no hauria de patir els abusos –sí, senyora Veray–, no hauria 
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de patir aquests abusos que la Generalitat no ha vist ni una única vegada, doncs, 
aprovada cap de les al·legacions que ha presentat a aquest pla. 
I per tots aquests motius i els que ha explicat abans la senyora Pèlach, demano el vot 
favorable. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president):Moltes gràcies, senyor Terés. Com que 
ja hem llegit la part dispositiva, té la paraula la senyora Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Miri, començaré amb 
una cosa molt ràpida: els governs en funcions han de seguir treballar i el que no s’hi 
val és que un govern en funcions nomeni a dit un president en funcions, nomeni a dit 
un president de la Generalitat, que vostès aplaudeixen amb les orelles, tant la CUP 
com ERC, que és l’exalcalde de Girona, i llavors quan els altres en funcions fan feina 
se’ls critiqui. Per tant, ja els ho vaig dir l’altre dia, la mateixa vara de mesurar en tots 
els sentits: quan els convé i els agrada i quan no. 
Miri, ho sento molt, senyor Terés, però m’ha indignat, m’ha indignat la defensa que ha 
fet del Ter quan han sigut incapaços d’escriure ni una paraula a favor del Ter en 
aquesta moció. Sap què hi trobo a faltar? –sap què hi trobo a faltar? Que diguin que 
manifesten el seu rebuig al Pla de gestió de conques 2016-2021, fluvials, de 
Catalunya, competència de la Generalitat… No, no, en el punt dispositiu vostès no 
demanen rebutjar el Pla de gestió de conques 2016-2021 de la Generalitat de 
Catalunya, que rebaixa un 40 per cent el cabal ambiental de totes les conques fluvials 
de Catalunya. Això és competència de la Generalitat i afecta la ciutat de Girona, el Ter, 
que no es compleix el seu cabal ecològic cap dia.  
Per tant, tinc tot el respecte per l’Ebre, tinc tot el respecte per les Terres de l’Ebre, però 
això és l’Ajuntament de Girona, no l’Ajuntament de Tarragona. I, per tant, vénen aquí a 
defensar l’Ebre i són incapaços de dir que rebutgen allò que fa la Generalitat de 
Catalunya i que vostès li estan donant suport, tant Esquerra Republicana, que és Junts 
pel Sí, com la CUP, que fa que tinguem el president de la Generalitat que tenim. 
Per tant, escoltin, defensin el Ter de veritat, no anant en campanya banyant-s’hi i fent 
una sortida a la premsa, que queda molt maca, tots amb pantalons curts mullant-se els 
peus. Però per què no vénen aquí a dir que rebutgen el que s’està fent amb el Ter?  
Ah!, i una altra cosa: la idea del senyor Terés, genial, ens independitzarem Girona, 
doncs, perquè, clar, si resulta que per solucionar el transvasament de l’Ebre que diu 
ell, la solució és la independència, com que el tema del Ter ja depèn de la Generalitat, 
perquè és una conca fluvial interna de Catalunya i la responsabilitat màxima la té 
únicament i exclusivament la Generalitat de Catalunya i avui no s’està complint el 
cabal ecològic, i és més, el nou pla de gestió de conques rebaixa un 40 per cent els 
cabals mediambientals de les conques pluvials internes de Catalunya, Girona ens 
haurem d’independitzar de Catalunya per anar a tenir un àrbitre internacional quan ens 
queixem que ens roben l’aigua del Ter.  
Home, senyor Terés, si us plau, ja sé que estan obsessionats amb la independència, 
però no arribi a dir aquestes bestieses, per favor. O sigui, si la Generalitat no compleix 
amb el Ter i hauria d’estar complint i no té ningú per sobre que li digui que faci una 
altra cosa, realment creu que tot el tema del riu Ebre el solucionarà també la 
Generalitat de Catalunya en aquesta hipotètica independència seva? Que, gràcies a 
Déu, ja li avanço no la tindran mai. Home, sincerament, jo crec que hauríem de ser 
més rigorosos.  
Jo no tinc res contra la plataforma que defensa l’Ebre, ni tinc res que vostès el 
defensin, però faci’ns parlar a l’Ajuntament de Girona allò que ens afecta la ciutat, i 
encara més quan tenim el riu Ter. L’única cosa que fan en tota la moció del riu Ter 
és…, diu: «Ratifiquem la necessitat del cabal.» Oh, només faltaria que no ratifiquéssim 
això. Però és que no es compleix, és que han fet un pla de conques que el rebaixen un 
40 per cent, i vostès no es queixen, no demanen aquí anar en contra de res de tot 
això. 
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Per tant, crec –crec, eh?– que han equivocat la moció: portin una moció parlant del 
Ter, som l’Ajuntament de Girona. Respecto Tarragona, només faltaria, però som 
l’Ajuntament de Girona; preocupem-nos del riu…, un dels rius, que en tenim quatre, 
que tenim a la ciutat de Girona que té un problema greu de cabal ecològic, que no es 
compleix, malgrat alguns ens volen fer creure que sí. I unim esforços per solucionar el 
problema de l’aigua del Ter, que és el que ens afecta a nosaltres i el que tenim a casa 
nostra. Moltes gràcies. 
  
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Veray. Té la 
paraula la senyora Pujola, per part de Ciutadans. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, senyor alcalde. «Unos meten baza y los 
otros entran al trapo», eh? Nosaltres creiem que la situació de les aigües no és bona; ho 
sabem i creiem que hem de seguir treballant moltíssim per avançar cap al compliment de 
totes les directrius europees.  No obstant això, nosaltres ens abstindrem en aquesta 
moció, però això no vol dir que nosaltres permetem que es posi en risc la sostenibilitat 
del tram final de l’Ebre, ni molt menys la subsistència de les activitats del delta i els seus 
ecosistemes. Però el que sí que creiem és que no és aquí on vostès han de portar 
aquesta moció. Per tant, creiem que no hi ha debat possible.   
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president):Moltes gràcies, senyora Pujola. Té la 
paraula la senyora Elisabeth Riera, per part del Grup del Partit dels Socialistes. 
Endavant. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcalde. Bé, en converses prèvies 
al Ple havíem parlat amb els portaveus per ser proponents, suposo que hi ha hagut 
algun malentès amb això, igualment votarem a favor de la moció. 
El Partit dels Socialistes donem també ple suport a la Plataforma en Defensa del riu 
Ebre, en lluita contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre que s’ha elaborat pel 
Govern del PP. 
Aquest nou Pla hidrològic de l’Ebre ha estat elaborat des de la majoria absoluta del 
PP, del Govern d’Espanya, sense escoltar el territori, sense tenir en compte les 
al·legacions d’entitats ecologistes, partits, institucions que van denunciar l’impacte 
negatiu que tindria per al tram baix del riu i per al delta. Que, primer, per una banda, 
l’excés d’usos del cabal el deixaria, el cabal mínim del riu, a nivells totalment 
insuficients per garantir la permanència del riu. I, en segon lloc, la construcció de 
nombroses infraestructures –preses, embassaments, rescloses– provocaria la retenció 
de sediments, que representaria això la desaparició física del delta. 
L’aigua és un recurs natural, un dret de les persones, del medi ambient…  Bé, 
segueixo.  
No podem permetre que el Govern liberal de dretes del PP creï xarxes del mercat de 
l’aigua per a benefici d’uns pocs i en contra d’una part del territori. Que ningú es pensi 
que estem en contra dels regants; nosaltres sabem de la importància dels regadius per 
al futur del sector agrari perquè sigui competitiu al nostre país. Calen nous territoris de 
regadiu eficients i moderns, però amb la gestió responsable de l’aigua i sostenible del 
territori, i mantenint els cabals ecològics reals i necessaris dels rius. 
Per altra banda, defensem totalment el delta de l’Ebre: és una font de riquesa, 
patrimoni natural i va ser declarat per la Unesco reserva de la biosfera. Així, doncs, 
apostem per la preservació del delta, sense oblidar també que l’Ebre és molt més que 
la seva desembocadura. Hi ha més territoris de Catalunya que pertanyen a la conca de 
l’Ebre que també cal atendre. 
Per aquest motiu, no volem ni hem d’oblidar els interessos ecològics, però tampoc els 
socials i els agroalimentaris, que reactiven l’economia i reequilibren el territori. 
Aprofito per recordar que ara el Govern de la Generalitat de Catalunya –com deia la 
senyora Veray– està a punt d’aprovar el Pla de gestió de les conques fluvials 2016-
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2021, i aquí també hi ha hagut deficiències importants per al càlcul dels cabals 
ecològics dels altres rius de Catalunya, amb reduccions de fins al 40 per cent. I un 
exemple molt clar que ens toca de molt a prop és el riu Ter.  
Com ja hem dit en altres ocasions, lamentem que l’equip de govern de Convergència 
d’aquí de l’Ajuntament de Girona deixés passar l’oportunitat de fer les al·legacions 
pertinents al Pla de gestió de districte de la conca fluvial de Catalunya per tal de 
reivindicar l’augment del cabal mínim ecològic del riu Ter i retornar a poc a poc el cabal 
de l’aigua reduint el transvasament cap a les comarques de Barcelona. Alguns anys 
aquest ha arribat a quasi el 75 per cent del cabal del Ter que es desvia cap a 
Barcelona.  
I denunciem l’incompliment sistemàtic per part del Govern de la Generalitat del 
compromís del Ter que es va signar l’any 2010, on s’establia una disminució 
progressiva del cabal del transvasament, que, en canvi, a la realitat això ha anat 
augmentant. 
Reclamem el respecte als nostres rius i el compliment del cabal mínim ecològic 
establert, de tots. S’ha d’apostar per la gestió sostenible, seguint polítiques de 
recuperació i reutilització.  
En definitiva, els socialistes estem a favor de la gestió eficient de l’aigua, creiem 
imprescindible vetllar per la sostenibilitat ambiental i cercar l’equilibri entre les diferents 
reivindicacions territorials, les exigències ambientals i la demanda pels diferents 
usuaris. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president):Moltes gràcies, senyora Riera. Té la 
paraula el senyor Ribas, per part del Grup de CiU. 
 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Hi ha una diferència 
entre estar en funcions i funcionar. Això és bastant important. I ho dic perquè el que 
entristeix més, i per això donarem suport a aquesta funció, és que el juliol del 2015 el 
conseller Vila va sortir a explicar que s’havia aconseguit quelcom molt important, que 
era un acord històric entre entitats naturalistes, entre regants, entre empresaris, entre 
gent que utilitzava l’aigua per sol·licitar quins eren els cabals mínims en època de 
sequera, com en època humida, com a la normal, i fins i tot van establir un cabal mínim 
que hauria de tindre l’Ebre per preservar de forma segura la realitat socioeconòmica 
que representa el delta. 
I va ser una feina de molt de temps, de molt de diàleg, de molt de treball. I quan feia jo 
la cunya dient que és molt diferent estar en funcions que funcionar, és que aquí no hi 
ha hagut el diàleg suficient per poder preservar una realitat d’un cabal necessari a 
l’Ebre. 
És preocupant que quatre dels nou espais territorials –ja no parlaré ni de països ni de 
re– que parlen d’un element tan fonamental com l’aigua hagin mostrat el seu desacord 
amb aquesta proposta. Hi ha quelcom que falla i, evidentment, denota una manca total 
i absoluta de diàleg. Ja no sé si per la majoria o no, però la realitat és que no hi ha 
hagut el diàleg suficient per tractar aquest tema. I, en canvi, aquí sí que es va 
aconseguir almenys el consens global. 
Permeti’m rectificar el Partit Socialista de Catalunya, que aquest Ajuntament va 
aconseguir ja l’any passat augmentar el cabal per a la ciutat de Girona. Informi’s. 
Perquè sóc membre de la comissió i vaig participar-hi, i sí que varem aconseguir 
augmentar el cabal per a la ciutat de Girona, qüestió reivindicada des de feia molts i 
molts i molts anys i que no s’havia fet. Per tant, quan parlem, parlem amb propietat i 
atenguem-nos a quina és la realitat. 
És evident que no podem estar d’acord amb aquell qui imposa un acord sense 
consens i més quan aquest acord –i més quan aquest acord– el que temptarà és una 
realitat socioeconòmica del delta de l’Ebre.  
Avui quan comentava aquest tema hi ha hagut una persona que m’ha fet –no sé si 
definir-ho, hi ha la Maria Mercè Roca aquí– un sil·logisme, no sé què m’ha dit, 
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exactament me parlava de sostenibilitat solidària o solidaritat sostenible. I em feia 
aquesta menció parlant del tema de l’Ebre, que potser hauríem d’aprendre tots 
aquesta realitat: hauríem de parlar que hem de ser més capaços de ser solidaris 
davant la sostenibilitat del territori o més sostenibles amb la solidaritat. I, per tant, 
evidentment, el Grup de Convergència, de CiU, mostrarà la seva conformitat amb la 
present moció.   
Moltíssimes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. 
Sotmetem, doncs, la moció…  Perdó, Laia. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Puc fer una rèplica? 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president):Sí, sí i tant. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Només amb relació a alguns dels 
temes que han sortit: és una moció de suport a la Plataforma de Defensa de l’Ebre i, 
per tant, doncs, per això sí que hem fet esment –sí que hem fet esment– al Ter, però 
no era una moció centrada en aquest tema. És una moció que –com deia el portaveu 
Carles Ribas– es fa en solidaritat amb aquesta plataforma i amb la situació que estan 
vivint, doncs, els companys i companyes de l’Ebre. Per tant, bé, solidaritat. Si li sona, 
doncs… 
L’animo també a baixar a la manifestació, hi haurà molta gent que baixarà a la 
manifestació que es farà el dia 7 de febrer. Molta gent d’aquí baixaran, precisament 
per això, per solidaritat. 
Veig que li preocupa el tema, doncs, l’animo a presentar una moció relacionada amb el 
pla de conques. En qualsevol cas, li avanço que en tirar endavant aquesta moció vam 
parlar amb gent d’Aigua és Vida i vam acordar que, evidentment, era un tema que ens 
preocupava també aquest del pla de conques, el que passa que el pla de conques 
l’aprovació jo diria que encara no és definitiva, i per tant, està per veure si fan com el 
Govern de l’Estat espanyol que no accepta cap al·legació o en té en compte alguna. 
Per tant, com que de moment encara no ho sabem, doncs, potser val la pena que 
esperem i veiem una mica les al·legacions que s’han fet si es tenen en compte o no es 
tenen en compte. 
I, sí, fem referència al Ter, com li deia. I, en qualsevol cas, he vist que li agradava 
també el tema de la imatge: la pròxima vegada que tornem anar al riu ja l’avisarem per 
si vol venir a fer-nos companyia. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pèlach. Les 
senyores Concepció Veray i Elisabeth Riera demanen per parlar. Bé, però fem-ho 
ràpid, eh?, perquè… Senyora Veray i senyora Riera, va. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Trenta segons, alcalde. Senyora Pèlach, 
nosaltres com a partit hem defensat sempre el Ter, i no sé si recorda fa quatre i cinc 
anys tota la mobilització que va haver-hi. Per tant, sempre hi hem estat al costat. I al 
Parlament de Catalunya quan s’ha debatut aquest tema hem votat a favor del Ter i de 
les comarques gironines.  Per tant, escolti’m, i tant, ens podem anar a banyar juntes al 
Ter, cap problema. El bo seria anar-hi tots, anar-hi tots els grups polítics, perquè al 
final qui decideix i qui mana en aquest cas és Junts pel Sí, per tant, Convergència i 
Esquerra Republicana; vostè i jo sumarem poc en aquest sentit, no?  
Però, per tant, la defensa del Ter per sobre de tot, jo crec que això és una cosa que 
tenim o hauríem de tenir en comú tots els que estem aquí asseguts. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Veray. Senyora Riera, 
té la paraula. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Per al·lusions. Senyor Carles Ribas, doncs, 
sí que estem informats i quan denunciàvem l’incompliment del compromís del Ter 
hauríem d’haver arribat l’any 2015, l’any passat, a 115 hectòmetres cúbics a l’any quan 
estàvem a 163. Vull dir, sí que hem fet una mica els deures. Segurament vostè també 
està treballant molt en aquest tema, deuen haver augmentat el cabal respecte a l’any 
anterior, però no respecte als compromisos que hi havia des del 2010 amb el Govern 
del tripartit. Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Riera. Vol dir 
alguna cosa més? Sotmetem, doncs, la proposta a votació. 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

Abstenció: 

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

Grup Municipal PPC, senyora Concepció Veray Cama 

 
9. Moció que presenta el grup municipal CUP - Crida per Girona de solidaritat 
amb els condemnats i condemnades  pels  fets del 15-J del 2011 al Parlament. 
 
Atès que la primavera de l'any 2011 va estar marcada per l'ocupació de la plaça 
Catalunya de Barcelona i el sorgiment d'un moviment popular crític que es va 
anomenar  15M.  Aquest  moviment  es  va  estendre  com  una  taca  d'oli  per  tot  el país 
i l'estat. La  excepcionalitat d'aquells moments va trasbalsar la política catalana per 
mitjà de la intervenció de la societat en política d'una manera tan massiva que 
existeixen pocs  precedents amb els que referir-se a aquella mobilització i participació 
ciutadana. Les   conseqüències polítiques d'aquell procés de participació intervenció 
massiva estan avui,  quatre anys més  tard, sobre la taula. 
Atès que la vida als municipis del país tampoc va ser aliena a aquest terrabastall i 
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vam ser moltes les poblacions d'arreu dels Països Catalans que vam sentir la 
presència, queixes i reivindicacions de Assemblees Indignades locals. 
Atès que el cas de la manifestació del 15 de juny del 2011 contra els primers 
pressupostos de les retallades  (les  més  fortes  des  de  l'any  1979),  davant  del 
Parlament de Catalunya amb el lema Aturem el Parlament ha estat actuant com un 
autèntic termòmetre de la salut democràtica de l'Estat espanyol i de les elits 
dirigents a casa nostra. 
Atès que el juliol passat la sentència de la Secció Primera de l'Audiència Nacional  
sobre  el  cas  absolia  totes  les  acusades  en  una  interessantíssima valoració  de  
la  importància que té en una societat democràtica el dret a la protesta, col·locant-lo 
com a  pedra angular del sistema de llibertats: sense manifestació no hi ha expressió i 
sense  expressió  no  hi  ha  pluralitat  política  ni tampoc acció política al marge del 
poder. Sabem que és un discurs judicial, que es construeix sovint a partir de lleis i 
conceptes que no hem consensuat, que no hem  construït  ni  aprovat  però  
acostumats al no  perquè no i a la democràcia estrictament epidèrmica del règim del 
78 la sentència del magistrat Ramon Sáez va fer un salt endavant cap a un model de 
societat com la que sovint defensem des d'aquestes manifestacions avui 
criminalitzades. 
Atès que la sentència de l'AN havia considerat que enfront dels drets personals dels 
parlamentaris (indemnitat, honorabilitat, llibertat de moviment), es trobava el dret  
preferent a la llibertat d'expressió i de manifestació, que per a molts col·lectius 
suposen la única possibilitat de dir la seva sobre l'afectació de drets bàsics que 
estan patint per les retallades. No resulta viable garantir el pluralisme polític, pilar de 
la democràcia, sense assegurar un espai suficientment ampli per a l'expressió 
col·lectiva de crítica al poder, sent per tant raonable tolerar alguns eventuals 
excessos. Els manifestants estaven actuant en el marc de l'exercici de drets 
constitucionals,  qüestionant la representativitat dels polítics i reivindicant drets 
fonamentals. Per tant els emparava l'exempció de responsabilitat criminal (Art. 27.2 
Codi Penal). 
Atès que la sentència de l'Audiència Nacional argumentava que el dret penal no es   
podia usar per limitar o desincentivar l'exercici de drets fonamentals. Finalment, 
entenia  que els fets que s'atribuïen a les encausades no eren prou greus per constituir 
el delicte contra les institucions de l'Estat (mai abans aplicat) que exigia que s'usés la 
força,  violència, intimidació o amenaça greu per a impedir als parlamentaris assistir al  
Parlament  o  per  a  coartar  la  seva  llibertat d'opinió/vot. Finalment, expressava que 
en tot cas, sent la pena mínima d'aquell delicte la de 3 anys, el que suposava ingrés a   
presó, el principi de proporcionalitat imposava la opció de l'absolució. El Suprem, no 
realitza ni una sola menció a la justificació d'una pena tan greu com és l'ingrés a 
presó. 
Atès que el Suprem, apartant-se del resultat de valoració de la prova de la sentència 
de l'AN, afirma que el lema de la manifestació "Aturem el Parlament" provava que la 
voluntat col·lectiva era la de pertorbar el normal funcionament del Parlament, que és el  
que  protegeix  aquell  delicte. El sentir personal de cada parlamentari i el més o  
menys  encertat  dispositiu  policial  eren  irrellevants  per arribar a aquesta conclusió. 
En aquest context "ambiental" coactiu i intimidatori, creat per centenars de persones, 
les  encausades van aprofitar-lo, fer-lo seu i reforçar-lo amb la seva participació,  
materialitzant amb les seves conductes individuals la finalitat col·lectiva perseguida.  
Per tant la seva conducta era penalment reprovable. El Suprem, acaba descartant el  
delicte d'atemptat a l'autoritat pel qual també acusava la Fiscalia per quan suposaria  
castigar  dos cops la mateixa conducta. 
Atès que la col·lisió amb el dret a la lliure expressió i la rebaixa del llindar de 
llibertat   per protestar o emetre opinions discordants amb les institucions governants 
és un atemptat directe a un dels Drets Fonamentals reconeguts a la Carta de Drets 
Humans. 
Atès que la vulneració dels drets processals per part del Tribunal Suprem procedint a 
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anul·lar una sentència absolutòria per una condemna amb ingrés a presó sense la  
repetició del judici esdevé una negligència i una manca de garanties jurídiques i 
processals pròpies de règims no democràtics. 
Atès que la inexistència de correlació entre les penes amb les quals s'imposa un 
ingrés  a presó i la manca de delicte reconeguda a la sentència, denota una 
desproporció en la condemna i la poca adequació de una llei pensada a l'ombra dels 
temps del Franquisme i dels cops d'Estat militars. 
Atès que la col·lisió amb les prerrogatives jurídiques europees en matèria processal  
així  com a nivell de les llibertat  reconegudes  a  la  Carta  dels  Drets Humans 
esdevenen un indicador de la dubtosa qualitat de la justícia espanyola i treballen en 
detriment de la imatge del país. Una dinàmica inacceptable. 
 
És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament de Girona l'adopció dels següents  
ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Govern de Catalunya i al Parlament, en tant que han estat partícips  
del recurs que ha motivat aquesta sentència, a dur a terme totes aquelles accions  
necessàries per a evitar l'ingrés a presó de les personades condemnades pels fets del 
15 de juny de 2011. 
 
Segon.- Instar al Govern de Catalunya i al Parlament que interpel·lin a les instàncies 
judicials implicades a revisar la sentència condemnatòria, en tant que hi ha motius 
suficients per considerar-la dubtosa i qüestionable. 
 
Tercer.- Posicionar-se a favor del dret a manifestació i expressió com a drets 
inalienables col·lectius recollits en la carta de Drets Humans. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde-President de conformitat amb l’article 94 
del Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D 2568/1986 de 28 
de novembre.  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Procedim a debatre la moció número 9, 
que és la que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona de solidaritat amb 
els condemnats i condemnades pels fets del 15 de juny del 2011 al Parlament. 
Senyor secretari, llegeixi la part dispositiva, i després els dono el torn de paraula. 
 
(El Sr. secretari llegeix el punt.) 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor secretari. En 
Lluc Salellas, té la paraula. Perdó, senyor Lluc Salellas. Disculpi, eh? 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): Moltes gràcies, alcalde. Bé, aquesta 
és una moció molt concreta sobre un tema extremament encara més concret, d’acord? 
Ho dic perquè aquesta moció mateixa la vam debatre fa una setmana a la Diputació –
la senyora Maria Àngels Planas hi era– i de sobte es va començar a parlar de moltes 
coses allà dins. És veritat que el punt 3, al voltant, doncs, del dret de la manifestació i 
expressió com a drets inalienables col·lectius recollits en la Carta dels drets humans 
donaria no per un pla, sinó per un seminari o fins i tot per un curs a la universitat, però, 
en tot cas, el que venim a debatre aquí avui és, en definitiva, si l’Ajuntament de Girona 
fa dues accions molt senzilles, que és instar altres institucions que facin un 
posicionament o un moviment, bàsicament el Govern de Catalunya i el Parlament. És 
a dir, aquesta és l’obligació que avui, diguéssim, portem a vot aquí; no hi ha cap altre 
posicionament de l’Ajuntament de Girona.  
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Avui en aquesta moció l’Ajuntament de Girona no es posiciona ni a favor de les 
persones condemnades ni en contra de les persones condemnades, ni a favor dels 
Mossos d’Esquadra que aquell dia van actuar ni en contra dels Mossos d’Esquadra 
que aquell dia van actuar. Avui el que fem aquí és instar el Govern o proposem que 
s’insti el Govern de Catalunya i el Parlament que se sumi a la petició, de fet, d’indult 
que els mateixos condemnats ja han presentat, i que, per tant, doncs, ajudem que 
aquelles persones que han estat condemnades, sí, certament, a la justícia i també als 
mitjans de comunicació i en l’espai públic de forma reiterada i que, per tant, doncs, 
tenen una pena, diguéssim, clarament a sobre les espatlles i són molt conscients 
d’això. Doncs, el que intentem és que més de quatre anys després aquestes persones 
no hagin…, o posem el nostre granet de sorra perquè la Generalitat i el Parlament 
facin, diguéssim, suport a la petició d’indult i d’aquesta manera aquestes persones no 
hagin d’acabar entrant a presó. 
Que això no vol dir que deixin d’estar condemnades, sinó que simplement no entrin a 
presó. No entrin a presó. És l’únic que es demana. 
Aquesta és la valoració que demanem: entenem que quatre anys i mig després el que 
està aprovat en les sentències respectives és que aquelles persones eren allà a la 
manifestació i hi participaven, però tampoc s’ha provat molt més enllà. I que, per tant, 
aquelles persones, doncs, avui no hagin d’entrar a la presó. 
Dir ja per avançat, perquè altres vegades o en altres debats hi ha sigut, doncs, que 
aquí no estem debatent sobre la condemna de la violència sí o no; nosaltres sempre 
hem dit que aquelles accions de violència, ja vinguin per part dels Mossos d’Esquadra 
com per alguna persona que surti allà i faci un acte de violència, doncs, nosaltres no 
les compartim i les condemnem. I, per tant, avui al final el que debatem, i m’agradaria 
que se centrés el debat avui aquí, és precisament això, que les persones…, diguéssim 
que instem la Generalitat a fer el que pugui perquè aquestes persones no acabin 
entrant a la presó; no pas perquè deixin d’estar condemnades, diguéssim, com han 
estat. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Salellas. 
Donaríem torn de paraula. Té la paraula la senyora Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor Ballesta. Nosaltres no hi 
donarem suport, senyor Salellas. I, mirin, seré molt breu, llegiré només una frase de 
tota la seva moció, que ja d’entrada només per això segur que no hi donem suport, i 
és: «No resulta viable garantir el pluralisme polític, pilar de la democràcia» –tela–, 
«sense assegurar un espai suficientment ampli per a l’expressió col·lectiva de crítica al 
poder, sent, per tant, raonable tolerar alguns eventuals excessos», referint-se vostè a 
les persones condemnades a entrar a la presó. Sincerament, li diem no. I lliçons de 
democràcia amb aquest tipus de mocions de vostès cap a nosaltres ni una. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Veray. Té la paraula, 
per part del Grup Socialista… –perdoni–, sí, senyora Pujola, té la paraula per part de 
Ciutadans. Disculpi. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. Nosaltres ens abstindrem en 
aquesta moció. Nosaltres sí que dret a manifestació, dret d’expressió sí, hi estem 
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totalment d’acord, però qui són vostès per qüestionar una sentència? Quins 
coneixements jurídics tenen vostès? Senyor Salellas, nosaltres no som ningú per 
qüestionar la feina dels jutges, i molt menys per qüestionar una sentència per si ens és 
favorable o no ens és favorable. 
I, senyor Salellas, jo tinc vint-i-tres anys i he estudiat geografia i encara no sé on són 
els Països Catalans. A mi encara no m’ho han ensenyat.  
I jo els donaré un petit consell: si vostès volen que aquest Ple els aprovi les mocions, 
haurien de vigilar el vocabulari que utilitzen. I, per tant, nosaltres no donarem suport a 
aquesta moció. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pujola. Ara sí, 
té la paraula la senyora Elisabeth Riera. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Moltes gràcies, alcalde. El Grup Municipal 
dels Socialistes coincidim en part amb l’anàlisi i les peticions de la moció presentada 
per la CUP de solidaritat amb els condemnats pels fets del 15 de juny del 2011 al 
Parlament. 
Volíem demanar votació per punts si és possible. I, bé, explicaré ara els motius. 
El moviment del 15-M o també l’anomenat dels «indignats» va ser un moviment de 
protesta pacífic que reclamava més i una millor democràcia i denunciava polítiques 
injustes en favor dels bancs i dels interessos econòmics, fent ús del dret d’expressió i 
el dret a manifestar-se. En general, la forma de protesta d’aquest moviment sempre va 
ser pacífica, i el cas del bloqueig al Parlament va ser excepcional, contra uns 
pressupostos injustos que portaven les retallades que la majoria consideràvem 
excessives. 
Però molts no podem obviar que malgrat compartíssim els motius de la protesta, l’atac 
a les institucions i als representants elegits democràticament és un atac greu a la 
democràcia i a la llibertat.  
Com explica l’exposició de motius, l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem valoren 
de forma distinta els fets i els drets de manifestació i d’expressió vers pertorbar el 
funcionament del Parlament. El mateix Parlament va decidir no oposar-se que els 
condemnats pel setge a la cambra del 15 de juny del 2011 es mantinguin en llibertat 
fins que es resolgui la seva petició d’indult i se suspengui la seva entrada a presó fins 
que el Ministeri de Justícia es posicioni sobre l’indult. Per això votaríem a favor del 
primer punt, d’evitar l’ingrés a presó, si s’afegeix la paraula, no?, «d’esperar la 
sentència a l’indult». 
En la petició del segon punt no estem d’acord. Malgrat puguem compartir que la 
sentència de tres anys de presó és desmesurada, ja no hem d’oblidar que l’estat dret 
es basa en l’estricta separació dels poders; la garantia i el respecte a les llibertats 
individuals i l’exercici de la sobirania popular queden assegurats per la separació i la 
independència dels òrgans que representen els poders de l’Estat: el legislatiu, executiu 
i judicial. I amb respecte i garantia de l’estat de dret, no podem posar en qüestió les 
decisions preses per la justícia, ni voler que el Govern ni el Parlament interpel·lin les 
instàncies judicials. Malgrat que ens puguin agradar més o menys els resultats de les 
sentències, cal preservar la independència del poder judicial sigui quin sigui el motiu o 
la persona afectada. 
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I el tercer, respecte al tercer punt, no cal dir que el Partit dels Socialistes estem 
totalment a favor del dret de manifestació i expressió, requisits funcionals 
imprescindibles d’un estat democràtic. 
 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Riera. Té la paraula 
Ricard Calvo, per part del Grup d’Esquerra Republicana - MES. 
 
Sr. Ricard Calvo i Pla: Gràcies, senyor alcalde. Amb relació a la moció que 
presenten, podem estar més o menys d’acord amb la sentència, i que ens sembla 
segurament desproporcionada. Ara bé, considerem que no és qüestionable que 
realment va haver-hi una falta; per tant, no entraríem a la valoració del segon punt, ens 
afegiríem si hi hagués una votació per punts…, ens abstindríem davant d’aquest fet. 
En canvi, sí que votaríem favorablement al tercer punt, que seria, evidentment, el dret 
a manifestació i expressió. 
Seria un argument diferent per a la moció si es tractés de demanar l’indult, que al final 
en els punts exposats no sembla que sigui així. Per tant, abans el senyor Salellas sí 
que ho deia, que era demanar l’indult, però, en canvi, en els punts que van a aprovació 
no surt aquest aspecte. Llavors, aquest és el tema que ens fa mantenir-nos en 
l’abstenció. 
Es podria posar un context a la situació viscuda, és cert, i desenvolupar tot un 
argumentari amb relació; en aquest sentit, es descriu en una part de la moció, però no 
s’hi fa esment. 
Per tant, com que no ens sentim…, el Grup Esquerra - MES no se sent representat 
també en part en el to que s’utilitza en la descripció de la moció i en el redactat i també 
en alguna part del seu contingut, tot i que sí que estem d’acord amb l’esperit que vol 
recollir aquesta moció i en alguns dels valors –perquè creiem que hi ha uns valors 
implícits que també s’hi recullen–, finalment, el nostre posicionament seria, si es manté 
en un sol bloc, l’abstenció. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Molt bé, moltes gràcies. Senyor Ribas, 
té la paraula. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Votarem abstenció, 
votarem abstenció. Però vostè és molt hàbil, perquè ja quan ha començat la 
intervenció m’ha mirat i diu: «demanem només instar». Però ara li llegeixo de manera 
diferent de la que vostè ha dit: imagini’s que jo li dic: «Instar el poder executiu i el 
poder legislatiu en tant que partícips del recurs que ha motivat aquesta sentència que 
el poder judicial dugui a terme aquelles accions necessàries per evitar l’ingrés a 
presó.» 
Li llegeixo el segon: «Instar el poder executiu de Catalunya i el legislatiu de Catalunya 
perquè interpel·lin el poder judicial a revisar la sentència.» 
No fa ni un mes, senyor Salellas, aquí ens queixàvem, vostè i jo, que el Partit Popular 
condicionés el Tribunal Constitucional envers Catalunya, i ens està demanant avui que 
d’una manera o altra interpel·lem per modificar resolucions judicials?  
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Entenem l’esperit del que busca, senyor Salellas, i que és hàbil, eh?, quan diu «instar 
el Govern…», que siguin els altres, és a dir, no els estem demanant… Però, home, 
estem barrejant els tres poders de manera molt clara i estem intercedint en una 
qüestió que si hem de fer una política nova, comencem a fer-la; comencem a fer-la de 
veritat, creient-nos-ho. No perquè un l’han condemnat perquè ha dut a terme, com 
defineix vostè… Home, jo definir-ho com un excés, home. Arribar a prohibir que els 
representants electes d’aquest país puguin accedir al Parlament de Catalunya a 
exercir com a diputats ho considera un petit excés? Em preocupa, perquè al final quin 
és el límit de l’excés? Quin serà finalment aquell límit de l’excés? El que ha motivat el 
que ha fet el Tribunal Constitucional? És a dir, allò és dolent i això d’aquí no és dolent?  
Si volem construir realment un país nou, hem de començar a entendre que no podem 
interferir en les funcions de cada un dels poders. I aquesta ha de ser la realitat de la 
nova república que volem crear de futur. 
Entenc l’esperit del que busca, però entenguin que no podem compartir una 
interpel·lació clara de destrucció d’un principi bàsic de diferenciació dels tres poders. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. Senyor 
Lluc, com a presentant de senyor Salellas –perdó–, com a presentant de la moció, 
acceptaria que es votés fraccionadament? 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP): Sí, ho explico. Senyor alcalde, em pot dir Lluc, senyor 
Lluc Salellas, senyor Salellas…, no pateixi, no m’haurà de demanar perdó cada cop 
que digui el meu nom. 
Accepto, acceptem, vaja, el punt de votar-ho per separat, no hi tenim cap 
inconvenient. Necessitaria que em digués què vol dir això d’afegir al punt 1 «esperar la 
sentència de l’indult», perquè nosaltres entenem que la instància, diguéssim, s’ha de 
fer en qualsevol cas i no posant-hi a l’espera de la sentència de l’indult, que crec que 
de la manera com ho ha expressat condicionaria el primer punt. Jo li demanaria que ja 
que el votem per separat, tampoc faci falta que afegim això. 
Al portaveu d’Esquerra Republicana, jo només li demanaria una cosa: fa una setmana 
a la Diputació jo vaig accedir que es posés «indult» i llavors el portaveu d’Esquerra i el 
Grup d’Esquerra es va continuar abstenint. Si avui poso la paraula o posem la paraula 
«indult» en el primer paràgraf o fins i tot…, vull dir, posem…, en tant que han estat 
«totes aquelles accions que serveixen per evitar l’ingrés a presó de les persones 
condemnades pels fets del 15 de juny del 2011. I, per tant, sumar-nos a la petició 
d’indult», si afegim això vostè hi votarà a favor? (Veus de fons.) Bé, vostè, vull dir el 
Grup d’Esquerra. (Rialles.) Ho dic perquè la setmana passada a la Diputació em van 
fer això i llavors em van dir que no. (Veus de fons.) D’acord, molt bé, doncs, afegiríem 
en el primer punt: «i per tant, afegir-nos a la petició d’indult», «per tant, afegir-se a la 
petició d’indult». Aquest punt, senyor secretari.  
Quedaria el mateix, allà on posa 2011… 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): On acaba 2011, què continuaria? 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona) «I, per tant, afegir-se a la petició 
d’indult.»  I, llavors, si em deixa respondre, senyor alcalde, un parell de precisions que 
han fet altres portaveus… 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, senyor. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Jo no dono lliçons a ningú, senyora 
Veray. Ja sé que estan acostumats vostès a donar lliçons, estan acostumats a fer…, 
van estar quaranta anys que les lliçons només es podien donar de la manera que 
vostès deien, i així estem encara, que governen a dia 7 fent el pla hidrològic també 
sense escoltar ningú. 
Però, en tot cas, aquesta és una proposta que era molt clara; no donem lliçons, sinó 
que tenia un altre objectiu, i per això l’hem presentada. 
Sobre el que comentaven alguns portaveus, el Govern de la Generalitat ha fet més 
d’una, més de dues i més de tres vegades, ha intercedit. Miri, jo recordo dos casos: un 
el dels presoners de Terra Lliure, que el conec perquè el meu pare era advocat i 
membres d’Unió Democràtica, de fet, van participar activament, i que estaven com es 
poden imaginar a l’altra banda de l’espectre ideològic, van participar activament i el 
mateix Govern perquè les condemnes i aquelles persones poguessin sortir abans de la 
presó. Un cas.  
Un cas completament diferent, el senyor Montilla: el senyor Montilla després de la 
sentència de l’Estatut va fer una roda de premsa en què va qüestionar, sent president 
de la Generalitat, plenament la sentència del Tribunal Constitucional, senyors del PSC. 
I ho va fer un president del PSC. 
Per tant, aquí d’accions que hi han hagut de governs i d’executius en què es parla 
d’instar, de donar l’opinió, d’ajudar n’hi ha hagut moltes, i simplement estem fent o 
estem demanant exactament això, un posicionament: instar, i evidentment, llavors en 
el cas de l’indult és una instància al Govern espanyol –és una instància al Govern 
espanyol–, és a dir, entre poder legislatiu, poder executiu i el poder executiu espanyol, 
no el judicial en el moment en què estem, en el punt 1. En el punt 2 sí que és cert que 
hi ha vinculació amb el judicial, però en el punt 1, que és el de l’indult, és diferent. Per 
tant… 
I l’última, deixi’m dir-li-ho, senyor Ribas, els condemnats pel cas treball també van ser 
indultats –també van ser indultats–, i llavors no el vaig sentir, ni he sentit ningú del seu 
grup mai queixar-se dels indults, ni de les peticions d’indult ni segur de les gestions 
que va fer el seu partit i el seu Govern perquè indultessin aquestes persones. 
Per tant, entendrà que no pugui avui dir segons què o no li pugui compartir algunes de 
les seves apreciacions. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Salellas. Per 
al·lusions, senyora Veray, té la paraula. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, molt ràpid: una de dos, senyor Salellas, o 
retira les seves paraules dient textualment que «vostès», referint-se a mi, «van estar 
quaranta anys imposant», i per tant, tractant-me a mi i el meu partit de franquista, o ho 
retira o jo demano empara a l’alcalde.  
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Perquè, miri, jo li accepto moltes coses, però, una, que em tracti a mi de franquisme 
quan jo vaig néixer Franco era mort per aquí no hi passo, perquè no ho sóc, no ho 
seré ni defensaré mai cap dictadura, cap, cosa que vostès crec que últimament els 
surten casos que no poden dir el mateix. I, segona, el meu partit no és franquista. 
Per tant, jo li demano que ho retiri i tinguem el Ple en pau, que ho retiri, si no, demano 
l’empara de l’alcalde, perquè això no li penso ni tolerar ni permetre. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyor Salellas, alguna matisació a 
fer? 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, no, que jo no retiraré…, jo crec 
que el Partit Popular no ha condemnat mai el franquisme; el Partit Popular és 
l’herència, el van fundar els ministres del franquisme. I, per tant, crec que la meva 
apreciació no anava cap a la senyora Veray, sinó cap al seu partit, i el seu partit jo –és 
una opinió personal que tinc tot el dret a emetre-la, o és que ja no ens deixen ni parlar 
i tenir opinions personals en aquest Ple?– opino i penso que el Partit Popular és 
l’herència del franquisme.  
I ho penso, i és la llibertat d’opinió i la llibertat i el que pensa aquest grup. I si no li 
agrada, em sap greu, senyora Veray, no compartim aquesta opinió; vostè deu pensar 
altres coses del meu grup i segurament, doncs, les discutirem. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Salellas. Bé, jo voldria 
intercedir un xic i posar pau, doncs, en aquest Ple. Vejam, senyora Veray, jo penso 
que el senyor Salellas ha dit clarament que no l’estava titllant a vostè de franquista, en 
tot cas, ell donava a entendre que el Partit Popular –penso en la matisació que ha fet 
ara– en tot cas podria ser successor de tal.  
Jo només li diria, senyor Salellas, que, en tot cas, el Partit Popular, doncs, avui en dia 
és un partit democràtic que es presenta a totes les eleccions i que, per tant, doncs, no 
defensa en cap moment cap mena d’autoritarisme. 
Per tant, jo voldria, doncs, que vejam si calmeu un xic el Ple, si baixem un xic el 
soufflé, perquè jo puc entendre’l a vostè, senyor Salellas, també l’entenc a vostè, 
senyora Veray. I ara el que hauríem de fer és procedir a les votacions. D’acord? Estan 
d’acord amb aquesta apreciació? D’acord. 
Moltes gràcies. 
Doncs,ara, tal com han demanat, hi afegiríem el punt aquest que han consensuat: «i, 
per tant, afegir la petició d’indult». 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per: 
 
VOTACIÓ 
 
1R PUNT:  
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
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Pere Albertí Serra, Martí Terés Bonet.  
 
Grup Municipal PSC-CP:  senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vila, Manuel Martín Vertedor.  
 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc 
Salellas Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera. 
 
Abstenció: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vázquez, 
Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, Eva Palau 
Gil, Joan Josep Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  
 
Grup Municipal C’s, senyors/es Míriam Pujola Romero, Manuel Vázquez 
Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal PPC, senyora Concepció Veray Cama 

2N PUNT: 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Terés Bonet.  
 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc 
Salellas Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal PPC, senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs Vázquez, 
Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, Eva Palau 
Gil, Joan Josep Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  
 
Grup Municipal PSC-CP:  senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vila, Manuel Martín Vertedor.  
 
Grup Municipal C’s, senyors/es Míriam Pujola Romero, Manuel Vázquez 
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Rodríguez. 
 
3R PUNT: 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo  
Pla, Pere Albertí Serra, Martí Terés Bonet.  
 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc 
Salellas Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera. 
 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vila, Manuel Martín Vertedor.  
 
Grup Municipal C’s, senyors/es Míriam Pujola Romero, Manuel Vázquez 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal PPC, senyora Concepció Veray Cama.  
 
Abstenció: 

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

 
10. Moció que presenten els grups municipals d'ERC - MES i la CUP - Crida per 
Girona per al canvi de nom de la Fundació Princesa de Girona. 
 
L'any 1977, a petició d'Ignasi de Ribot –últim alcalde de Girona del període franquista– 
el ple del consistori gironí aprovà la recuperació del títol Príncep de Girona per 
l'hereu de la Corona, i que era el títol nobiliari tradicional dels hereus de la monarquia 
catalanoaragonesa. Ribot també va decidir entregar al Rei Joan Carles, per a què  
fossin concedits al llavors príncep, tot un seguit d'atributs històrics de la ciutat,  entre 
ells el bastó, l'espadí i la medalla de la ciutat. Posteriorment un Ple de l'Ajuntament de 
1981 ratificà aquesta decisió. 
Anys després, concretament el juny de 2014, el Ple va aprovar una moció en què es 
manifestava que el consens polític tant de l'època franquista, l'any 1977, com de 
l'època de la transició, l'any 1981, ja no existia i que, conseqüentment, el títol de 
Príncep de Girona "no representava" la ciutat. 
La institució monàrquica ha anat perdent prestigi amb el pas dels anys, especialment a 
Catalunya i Girona, on des de fa anys s'ha generat un important sentiment ciutadà de 
discrepància envers els valors que representa. La institució reial  és  el  moll  de  l'ós  
del  règim polític de 1978 i és obertament contrària als anhels de canvi que han 
manifestat els ciutadans de Catalunya i de Girona en les darreres conteses electorals. 
L'últim succés de poc respecte institucional de la institució monàrquica amb el nostre  
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país ha estat fa ben poc, amb la investidura del nou President de la Generalitat, on el 
rei d'Espanya s'ha negat a rebre la Presidenta del Parlament. 
Els impulsors d'aquesta moció, doncs, creiem que el Ple s'ha de tornar a pronunciar  
sobre el títol "Princesa de Girona", i també sobre la Fundació que opera a les nostres 
comarques amb aquest nom. 
Entenem  que  la  Fundació  Princesa  de  Girona  és  una  entitat  privada  que  du  a 
terme una tasca a la ciutat i al conjunt de les comarques gironines que no té cap 
relació amb la institució monàrquica i els valors que encarna. Des d'aquest punt de 
vista, la ciutat agrairia al Patronat que canviés el nom de la Fundació, per un nom 
més acord als valors que vol impulsar, com podria ser el de Carles Rahola, republicà 
gironí afusellat pel règim franquista. 
Per tot l'exposat, proposem a aprovació d'aquest plenari: 
1.  Manifestar novament que el títol "Princesa de Girona" no representa a la ciutat. És 
per això que instem a l'estat a la retirada d'aquesta distinció. 
2. Anul·lar l'acord de Ple en què es va condecorar a l'actual rei Felip VI amb la 
medalla, bastó i espadí de la ciutat. 
3. Condicionar la participació institucional de l'Ajuntament de Girona envers les 
activitats que realitza la Fundació Princesa de Girona a un canvi de nom de la 
mateixa. 
4. Fer arribar aquest acord a la Casa Reial i a la Fundació Princesa de Girona. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Passaríem ja a l’última moció. En 
aquest sentit, demanaria al secretari que procedeixi a llegir la part dispositiva i, 
després, ja demanarem al Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES que… Ah, 
perdó, perdó. D’acord. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé. En tot cas, ara es parteixen el 
temps els…. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, ens partim el temps amb el partit de la 
CUP. Començo jo mateixa. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Vostè mateixa, doncs, senyora Roca. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES):Molt bé. Moltes gràcies, senyor alcalde. No 
és la primera vegada que es presenta en aquest Ple una moció en aquest sentit. De 
fet, l’any 2014 es va aprovar que el títol «Príncep de Girona» no representa la ciutat, 
textualment, eh? 
Bé, de fet, nosaltres no ens sentim representats per la casa dels Borbons, d’una 
banda, ideològicament, perquè com a republicans que som ens sentim ciutadans 
lliures i no pas súbdits. Per l’altra, perquè els Borbons han estat sempre hostils als 
anhels de llibertat dels catalans, sempre, i ara també, i encara perquè el rei anterior va 
ser posat a dit pel dictador Franco i l’actual no té altre mèrit que ser el seu fill, un mèrit 
que es perpetua en aquella casa per consanguinitat. És a dir, tot menys democràcia i 
modernitat. 
Per tant, com que no volem ser súbdits, doncs, no acceptem el dret a la Casa Reial de 
perpetuar des de Madrid el nom dinàstic de, ara, princesa de Girona, una nena d’onze 
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anys, monarquia en estat pur. I per això demanem en el primer punt a l’Estat que retiri 
aquesta distinció. 
Pel que fa al nom de la Fundació Princesa de Girona, sabem perfectament que es 
tracta d’una fundació privada, una fundació que fa una feina molt ben feta, però sabem 
també que no ha arribat mai a crear aquesta fundació nexes d’unió i d’identificació 
entre el territori i el títol i el nom que ostenta. Per tant, nosaltres creiem que sense 
variar les seves funcions, estaria molt bé que tingués un altre nom, un nom que la 
ciutat de Girona i els gironins se sentissin molt més seus. Carles Rahola podria ser un 
nom que li escauria. I el que demanem és que mentre la fundació no faci aquest canvi 
de nom, doncs l’Ajuntament no hi col·labori. 
Moltes gràcies. Per part nostra, res més. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, només per complementar, 
diguéssim, tot el que ha explicat la senyora Roca, que compartim al cent per cent, 
afegir que, per exemple, la Fundació Princesa de Girona, a més de canviar el nom, 
estaria bé també que deixés entrar els regidors de la CUP en els seus actes. A hores 
d’ara, encara no hem aconseguit que ens deixin entrar mai. 
Dit això, jo voldria donar sis arguments bàsics de per què creiem que és important 
anar retirant aquests noms, que no representen la majoria de gironins i de gironines, 
de l’espai de la nostra ciutat, que preferirien que aquesta fundació que fa bona feina, 
com deia la Maria Mercè, doncs estigués amb un nom i amb una fórmula de funcionar 
que fos més democràtica i que representés molt millor l’esperit actual de la ciutat. Sis 
fets de la monarquia espanyola: no ha rebut la presidenta del Parlament de Catalunya 
en un acte que aquells que es diuen defensar de fons la democràcia, doncs ja veiem 
com la defensen, negant-se a rebre la presidenta d’un Parlament autonòmic per ells, 
per nosaltres molt més que autonòmic, però, en tot cas, la presidenta del Parlament no 
ha estat rebuda com sí la resta de presidents de parlaments de l’Estat. 
Segon, la monarquia espanyola ha arribat a dir que mai s’havia obligat a parlar en 
castellà a ningú. Bé, crec que la història parla per si sola. 
Tercer, permanentment i en les seves declaracions, l’actual monarca..., la seva filla no 
l’hem sentida perquè té onze anys, però porta el nom, però el monarca, el seu pare, ha 
reiterat de forma, diguéssim, centenària de vegades la seva ferma voluntat d’anar 
contra la democràcia catalana i contra allò que les urnes han parlat clarament a 
Catalunya. 
Quart punt. L’actual monarquia borbònica no ha condemnat mai de forma explícita la 
dictadura franquista, sinó que n’és, ella sí, hereva directa de Franco a Joan Carles, rei 
d’Espanya. 
Cinquè punt. Es tracta en si mateixa d’una institució antidemocràtica de forma i que, 
de fet, «coerciona» els drets de les dones. Per exemple, la senyora Letizia, si es 
volgués separar, doncs no es pot separar unilateralment, sinó que està obligada a 
arribar a un acord amb el rei, de tal manera que es vulnera directament el dret a 
divorci de la senyora Letizia. I que, de fet, permet que el rei actual no tingui 
responsabilitats penals. És a dir, que si comet..., atropella algú pel carrer, doncs no 
vagi, per exemple, com sí que va anar el Farruquito, a la presó. 
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I el sisè punt, doncs que evidentment la monarquia espanyola avui en dia s’ha 
convertit en un espai de negoci especulatiu, de tràfic d’armes i de relacions 
econòmiques amb algunes dictadures del món, especialment com és ben coneguda la 
seva relació amb la dictadura d’Aràbia Saudita. 
Creiem que aquests sis arguments serveixen prou bé per explicitar per què és 
necessari que una fundació que treballa a la ciutat –i acabo, senyor alcalde– pugui i 
canviï de nom i que, si no, l’Ajuntament condicioni totalment les seves relacions amb 
aquesta fundació. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Salellas. Té la 
paraula la senyora Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres no donarem 
suport a aquesta moció. Miri, senyor Salellas, li vaig dir ja en un altre ple i avui li torno 
a dir: tant odi acumulat que desprenia, el verí que escup, de veritat que li pot fer cap 
bé a la seva salut, de veritat li dic. Arribar a dir..., és que, de veritat, jo a la senyora 
Roca..., ha sigut com a mínim moderada en la seva intervenció, però vostè acaba 
d’acusar de tràfic d’armes la Casa Reial. Sincerament li dic, és que a vegades es 
passa. Per tant, tant odi i tant verí li farà mal a la salut, de veritat li dic, hauria de 
calmar-se. A més, ha encunyat ara una nova cosa, és la democràcia catalana. Cada 
dia ens sorprenen amb un concepte nou, ara resulta que la democràcia catalana deu 
ser diferent a la democràcia de la resta de llocs. Escolti, no, democràcia espanyola, 
democràcia en general, la democràcia és democràcia. Ara no ens digui que la 
democràcia catalana és la que no respecta el rei. Escolti, que no veu que no, que 
cauen pel seu propi pes, els arguments que intenten donar? 
Miri, el juny de 2014, quan van portar la moció a què la senyora Roca feia referència, 
que no representa els gironins, jo ja els vaig dir: «Sóc gironina, sóc monàrquica, per 
tant, a mi em deu representar i com jo molta gent a Girona.» Per tant, deixin de parlar 
en nom de tots els gironins. Això, primer de tot. 
Crec que el que demanen en aquesta moció, en el punt 1 i en el punt 2 està totalment 
fora de lloc. I en el punt 1 ja m’hi vaig posar quan es va votar la moció. I bé, això 
d’anul·lar l’Acord de Ple en què es va condecorar va seguit del punt 1. Per tant, 
escoltin, deixin ja de criminalitzar la monarquia. 
Que no va rebre la senyora Forcada Forcadell... Miri, jo és que encara em pregunto 
per què la senyora Forcadell voldria que el rebés el cap d’estat de l’estat que ella no 
reconeix. Escolti, que no ho veu? Està fet per a veure si així tenim una mica més de 
polèmica. Com que no teníem prou polèmica, que en aquell moment no teníem ni 
president, doncs a veure si ficàvem amb una mica més de polèmica. Tenim president i 
jo demà ja hi vull anar. Escolti, no, no és obligatori que el rebi, el que ha de rebre ell és 
la comunicació conforme ja hi ha president de la Generalitat; aquesta comunicació la 
va rebre i el rei es va donar per «enterat». Escolti, més endavant que li torni a 
demanar, a veure si és veritat que es nega a rebre-la. Que no la rebi el dia i l’hora que 
la senyora Forcadell vulgui no vol dir que aquí hi hagi complot en contra ni de la 
senyora Forcadell, ni de la presidenta del Parlament de Catalunya. Però, hi insisteixo, 
no sé per què vol anar a veure el cap d’estat que no reconeix. Això també ja és curiós i 
cadascú s’hauria de plantejar com utilitza les coses políticament que fan més mal que 
bé. 
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Ara, a mi el que em preocupa més aquesta moció és el punt 3, és el punt 3. O sigui, i 
així de clar li dic: sectarisme pur i dur de les persones que signen aquesta moció i de 
la complicitat d’aquells que avui s’abstindran i permetran que vostès la tirin endavant. 
Intransigència, inflexibilitat i imposició del seu pensament per damunt de tot. Ara 
resulta que si no ens agrada el nom d’una entitat privada, l’Ajuntament no pot 
col·laborar-hi institucionalment. Això és el que demanen. Si vostès realment volen 
imposar el nom a les fundacions privades, perquè si no porten el nom que vostès els 
diuen, l’Ajuntament no hi pot col·laborar, sap com se’n diu d’això? Vol que li digui? O 
no cal, que ja ho sap vostè? Això és la nova modernitat de fer política? Doncs recorda 
molt al passat, les imposicions que fa un moment es queixava. És sectarisme pur i dur, 
sincerament els ho dic. Escolti, la fundació privada Princesa de Girona fa una gran 
tasca i amb les fundacions i amb les associacions, s’hi col·labora institucionalment i a 
nivell particular en funció de la tasca que fan, en funció dels valors que defensen. I ella 
defensa valors molt i molt necessaris i especials en aquests moments a la nostra 
societat: dóna oportunitats als joves, ens ha fet donar a conèixer Girona en aquest 
sentit d’excel·lència amb relació al tema dels joves i de donar-los oportunitats a tot, no 
només a tot Espanya i a tot Europa, sinó jo també crec que a nivell de tot el món. 
I per tant, la relació institucional d’un ajuntament amb una fundació o una associació 
ha d’anar basada amb relació a allò que predica, allò que fa, allò que promociona, allò 
que promou, no si el nom a vostè li agrada o no li agrada. Però fins aquí podríem 
arribar. Vostè entendria que com que no ens agrada el nom de CUP no el deixessin, 
quan no estaven a dins de l’Ajuntament, col·laborar amb coses de l’Ajuntament? A 
vostè li hagués agradat? No, hagués dit «escolti, és el meu partit, jo em dic com vull», i 
hagués tingut raó, hagués tingut raó. Doncs la Fundació Princesa de Girona, el mateix. 
Només faltaria, que com que hi ha un nom que a vostès no els agrada ara resulta que 
institucionalment no hi podran participar i li estan dient a l’alcalde que no podrà anar al 
Fòrum Impulsa perquè vostès avui tiraran endavant, per la covardia i la complicitat 
d’algun grup d’aquest plenari, aquesta moció. També li diré, si realment Convergència 
i Unió finalment s’absté en aquesta moció com m’han avançat, jo també li demano, 
senyor alcalde, que expliqui a tots els gironins per què permet aquests comportaments 
sectaristes. Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Veray. Senyora 
Pujola, si us plau. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. Saben a qui pertany aquest títol? 
Aquest títol pertany a la Casa Reial i, per tant, és un títol que nosaltres no hi tenim 
competència alguna per treure. A mi..., jo no tinc cap dubte que aquesta moció surti 
aprovada avui, però és una competència que nosaltres no tenim. 
Miri, senyor Salellas, recorda la moció que el seu grup va presentar sobre el 
nomenclàtor de la ciutat? Recorda què li va dir el que era llavors portaveu del meu 
grup? O li recordo? Li recordo, cap problema: els noms s’han d’escollir a través d’un 
procés, diguem-ne, participatiu, han de ser els ciutadans que escullin els noms. Eh 
que sí? Vostès avui ens ho imposen, vostès avui ens imposen un nom, vostès avui 
estan decidint com s’ha de dir aquesta fundació, a més a més, fundació privada. 
Vostès no volen que l’Ajuntament hi col·labori institucionalment, si no es canvia el 
nom. Recordi-li al seu amic, al que ara és president de la Generalitat de Catalunya, 
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recordi-li, recordi-li al senyor president que hi anava. Girona és notícia arreu del món 
durant dos dies, per tant, què ens aporta tot això? Ens aporta la mateixa repercussió 
que si li canviem el nom a Carles Rahola? Qui passarà a assumir totes aquestes 
despeses d’una fundació privada? Les passarà a assumir l’Ajuntament o les passarà a 
assumir... Això, un dels motius que vostè ens ha donat és que no s’ha rebut la 
presidenta del Parlament. Això és oportunisme, vostè ens acusa a nosaltres 
d’oportunisme, però no hi ha més oportunisme que el que vostès estan fent avui aquí. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Pujola. Per part del 
Partit dels Socialistes, senyor Rodríguez, té la paraula. 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Gràcies. A l’abril del 2013, l’Ajuntament de 
Girona rebutjà una moció que instava a deixar de reconèixer el títol de príncep de 
Girona. En canvi, el juny de 2014, s’aprovava una moció per la qual es manifestava 
que el títol de príncep de Girona no representava la ciutat, com s’ha dit. De fet, hem 
vist també que al llarg de la història aquest títol, que va ser atorgat per la Corona 
d’Aragó, ha estat reivindicat i menystingut segons conveniències d’uns i altres. 
Nosaltres entenem que el que ens representen són les institucions democràtiques i les 
lleis de les quals ens dotem, que òbviament es poden canviar o modificar. I el que 
acceptaríem són els valors republicans àmpliament acceptats: la igualtat, la llibertat i la 
fraternitat. Per tot això, el nostre grup s’abstindrà a tots els punts de la moció. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde- president): Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Té 
la paraula el senyor Ribas. 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. El grup de CiU 
voldria demanar, si fóra possible, a Esquerra Republicana - MES i a la CUP de fer dos 
blocs, és a dir, votar per separat el punt 1, 2 i 4 i el tercer, per separat. Si això fóra 
possible. I ara intentaré explicar els motius. 
Comparteixo, senyora Maria Mercè Roca, la seva exposició calmada, assossegada del 
que li porta a vostè a nivell històric a plantejar aquesta moció i el contingut del que diu, 
i sobretot el que fa referència al punt primer i segon de la mateixa. Només hi afegiríem, 
CiU, un concepte que va molt més enllà de la història, que és un principi fonamental 
d’allò del naixement atorga, ja comença a estar passat de moda. És a dir, perquè 
neixis en una casa i tens unes determinades condicions, doncs crec que això ja ho 
hem d’anar superant. I aquest potser seria un dels principis fonamentals de per què la 
monarquia ha perdut potser aquest valor que se li pretén mantenir i donar. Però tant 
l’argument històric com l’argument real i més prosaic de dir que no només un perquè 
neixi té les virtuts o li atorguen les virtuts, ha de comportar la necessitat de fer un canvi 
de rumb amb aquest aspecte. 
Respecte al tercer punt, que és el que a nosaltres ens genera una certa preocupació, i 
és que estem parlant d’una entitat privada, una entitat privada. I els diré..., fa molt poc 
llegia un tuït que m’ha fet molta gràcia i que jo crec que referenda realment el que 
potser molta gent entén del que hauria de comportar aquesta moció: «Al senyor Carles 
Rahola se’l llegeix; per fer altres invents, deixem-lo descansar en pau.» Què vull dir 
amb això? Home, podem nosaltres proposar diferents noms, però no siguem tan 
virtuosos que a una entitat privada li anem a dir que li ha de posar de nom Carles 
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Rahola. Vull dir, senzillament, home, és un ens privat que entenem que fa una gestió 
molt bona per a la gent jove d’aquesta ciutat, potser no compartim el nom perquè no 
creiem que hagi de subsistir aquest nom, encoratgem-la potser a fer un canvi de 
mentalitat en aquest aspecte, jo crec que això és prou important. I aquí sí que m’aferro 
a una qüestió de les que ha dit la senyora Veray, evidentment com a entitat privada, 
deixem-los fer, deixem-los fer. Els encoratgem que modifiquin aquesta realitat perquè 
no creiem amb aquests conceptes, però aquest és el que ens portarà a nosaltres a 
votar en contra d’aquest tercer punt. I en canvi, abstenir-nos a la resta. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. Alguna 
apreciació més per part dels grups que presenten... Sí, senyor Salellas. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Entenc que no modifiquem..., no 
atenem la petició del senyor Ribas. Només breument, no parlem en nom de tots els 
gironins...  
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): És a dir, perdó... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No atenem..., votem en bloc, perquè, 
vull dir, ens n’hem assabentat ara. Per dir-li..., abans, la senyora Riera, abans de 
començar el Ple, amb mi a l’apartat anterior m’ha vingut, hem parlat un moment i hem 
debatut sobre el tema de la moció del Parlament, i ja li he dit que li agafaria. Vostè ens 
diu ara aquí, nosaltres amb el Grup d’Esquerra i tot ja havíem parlat d’uns temes i és 
una moció conjunta i, per tant, es mantindrà. 
No parlem en nom de tots els gironins, no ho hem fet mai, parlem amb la majoria 
d’aquells que s’han expressat en les urnes, que han fet que aquest plenari i que les 
eleccions últimes doncs sempre les forces que han defensat una república catalana 
han sigut majoritàries a la nostra ciutat i, per tant, doncs molt clar. 
I el senyor Rodríguez, clar, institucions democràtiques, molt d’acord; la monarquia no 
és una institució democràtica, no ho és, no ho és. És una institució constitucional, 
espanyola, però per mi la democràcia va molt més enllà del que digui una constitució i 
dels pactes que hi van haver l’any 78, diguéssim. La monarquia en si no podem dir 
que és una institució democràtica, perquè, com deia el senyor Ribas, és segons si 
neixes en una casa i d’una família, tens uns drets que no té altra gent. 
I per últim, aquí no es proposa cap nom, no es proposa cap nom en la part d’instar, 
surt en la part en què es diu «podria ser», cert, però no es posa cap nom. 
I recordant les paraules del molt honorable president, li diria: no miri tant el Twitter, 
senyor Ribas. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyors Salellas. 
Senyora Maria Mercè Roca... 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Simplement jo volia dir el que ha dit també 
el senyor Salellas, que el nom de Carles Rahola està a la part expositiva i simplement 
és una idea, diu textualment «podria ser el de Carles Rahola», però no es tracta de 
cap imposició. Gràcies. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies. Doncs tal com han 
demanat els dos grups proposants, votarem la moció conjuntament i no per separat.  
 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per majoria simple dels assistents. 

Vots a favor:  

Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard 
Calvo Pla, Pere Albertí Serra, Martí Terés Bonet. 
 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc 
Salellas Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera. 
 

Abstenció: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Albert Ballesta Tura, Isabel Muradàs 
Vázquez, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana 
Yanes, Eva Palau Gil, Joan Josep Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez 
Torreblanca, Eduard Berloso Ferrer. 
 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth 
Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vila, Manuel Martín Vertedor.  
 

Vots en contra:  

Grup Municipal C’s: senyors/es Míriam Pujola Romero, Manuel Vázquez 
Rodríguez. 
 
Grup Municipal PPC:  senyora Concepció Veray Cama. 
 

 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Passaríem doncs, a l’últim punt de 
l’ordre del dia, que permetin-me que segons em diuen els meus companys, és un dels 
més feixucs i dels més emocionants que hi ha en el Ple. Posem-hi un xic de bon 
humor perquè és que, si no, doncs llavors això... Començaria, doncs, amb les 
preguntes, si li sembla, senyora Veray, comença vostè amb el torn de preguntes. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Jo el que vull fer són 
dos precs molt directament a vostè, que és el nou alcalde. No li faré preguntes perquè 
sóc conscient que vostè avui no pot saber com està tot i... 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): ...preguntaré el seu capteniment amb relació a 
projectes que per mi són importants, que portava directament l’Alcaldia, com són tots 
els de cultura. Però sí que hi ha dos precs, ja que avui vostè acaba d’arribar, un va 
molt lligat al que acabem de debatre i és que jo li demano que compleixi la llei i, per 
tant, posi la foto del rei Felip VI a la sala de plens, que quan va ser retirada la del rei 
en el moment de la seva aplicació no s’hi ha tornat a posar i, per cert, això és un 
incompliment de la llei vigent i de la llei en vigor. 
I la segona, li demano, abans de començar o com a primera acció del seu mandat per 
ser un alcalde de tots, tregui l’Ajuntament de Girona de l’AMI, si us plau. Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Veray. 
Llavors... El senyor Vázquez té la paraula. 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyor alcalde. Desde mi grupo nos 
gustaría saber qué pasa con las ordenanzas no actualizadas, porque hemos visto que 
hay alguna que va todavía en pesetas, nos gustaría trabajarlas y actualizarlas para 
que se adecuen a los tiempos actuales. 
La segunda pregunta y última sería: hicimos una entrada por registro el pasado 11 de 
diciembre donde pedimos información sobre la época de poda de los árboles del cruce 
de la calle Ramon Muntaner con calle Pare Coll del barrio de Sant Narcís y nos 
contestaron que en esta zona no hay una época concreta de poda, sino que se hace 
en función de las peticiones de los vecinos. ¿Nos lo puede explicar mejor? ¿Cuántos 
vecinos se tienen que quejar para hacer la poda? 
Muchas gracias. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Vázquez. 
Vejam, per la primera pregunta de les... (Veus de fons.) Perdó, les agafem totes i 
llavors donarem la paraula. Perdoni. Manuel Martín, té la paraula. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres voldríem 
fer un prec amb relació al barri de Santa Eugènia i, en concret, a la zona de la 
frontissa. Preguem que es col·loqui urgentment una «valla», un tancament de fusta de 
protecció entre el parc infantil pròxim a la frontissa i el carrer de trànsit rodat de 
vehicles cap a l’aparcament interior que hi ha a la part de darrere. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Vázquez. El 
senyor Quim Rodríguez també té una pregunta. 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, de fet, avui parlàvem de planificar coses 
d’esport, però n’hi ha algunes que poder es necessitarien executar abans, si pot ser. 
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Hi ha un club esportiu de tenis platja que ens va al darrere a tots plegats que ens diu 
que si a la zona de la Devesa es pogués adequar amb la sorra convenient, fins i tot 
ells tenen proposta d’anar a buscar sorra a Barcelona, etcètera, però que ja 
començarien a funcionar. Jo crec que val la pena i no que no esperem mesos, perquè 
se’ns tiraran enrere, volen anar a Salt i, en canvi, és un club de Girona que podria 
funcionar aquí a la Devesa. 
La segona cosa és que fa dos diumenges molts regidors d’aquí vam anar al pavelló de 
Fontajau a veure el patinatge artístic del Grups de Xou, que va ser un èxit per als 
equips gironins. Però quan vas als entrenaments i parles amb ells, diuen: veniu a mirar 
com hem d’entrenar diversos grups en una sola pista. I, evidentment, quina és la 
petició? Seria fer una pista auxiliar a fora de Palau i que es podria lligar amb la futura 
escola o el que sigui. Vull dir que demanen fer una pista poliesportiva i llavors es 
podrien fer molt millors entrenaments. 
I per acabar seria el camp de futbol Can Gibert Santa Eugènia, els dos clubs ens 
demanen i també ho vam comprovar in situ que els llums que hi han, tot i que se n’han 
obert un tram més, són potser ja antics, deuen tenir catorze o quinze anys, aquests 
focus, i fan que el camp tingui zones fosques i això és comprovable. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Sí, 
senyora Riera. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Bé, jo com que el punt dels decrets 
d’alcaldia l’hem deixat per ara al final, volíem fer referència al nomenament de càrrecs 
de confiança del Govern que en substitució d’altres persones que per diverses raons 
han hagut d’abandonar els càrrecs, fer notar que des del Grup dels Socialistes de 
Girona volem insistir en la nostra disconformitat amb l’elevat cost que suposa per als 
comptes municipals. No discutim ni el treball, ni la capacitat de persones concretes, 
però pensem que els salaris s’ha d’ajustar a uns temps de dificultat i afegim que el 
cost de l’estructura de confiança del nostre Ajuntament és excessiu. A més, tots els 
grups d’aquest Ple coincidim que l’Ajuntament ja disposa d’un equip tècnic de 
funcionaris molt capacitats i que realitza les seves tasques amb expertesa i eficiència. 
D’altra banda, també volem tornar a insistir, avui més que mai, també en el fet que 
s’hagi escollit a Girona tenir un govern en minoria, no pot ser substituït per les 
persones que decideixen qüestions polítiques sense ser regidors d’aquest plenari. 
(Veus de fons.) Em referia als carrers de confiança. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Continuï, sí. Ho hem entès, ara. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): D’acord. I després tenia dues preguntes a 
fer. Un veí va denunciar que hi havia uns abocaments de possibles aigües negres a la 
zona on s’uneixen el Ter i l’Onyar, que es veu que allà hi ha un tanc que és 
sobreeixidor quan hi ha molta..., en cas de pluges. Li volíem preguntar com està 
aquest tema. 
I l’altre és sobre la gossera, que diferents entitats –la protectora d’animals i 
animalistes– s’han posat en contacte amb els grups municipals preocupats per les 
pràctiques de la gossera. I volíem preguntar quina planificació de futur hi ha a la 
gossera d’aquí de Girona. 
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Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Riera. Sí, 
senyora Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, ràpidament. També entenem que avui 
evidentment és complicat que ens doni la seva opinió sobre alguns temes, però els 
que portem és per reiteració d’algunes entitats veïnals i que en alguna ocasió s’havien 
parlat. 
Un primer és..., de l’Associació de Veïns de Sant Daniel ens demanen que insistim 
amb l’arranjament d’una «valla» que ja en l’incendi a l’estiu de les Pedreres va quedar 
malmesa a la plaça de la Sardana i, per tant, que es procedeixi al seu arranjament el 
més ràpid possible. 
Ens demanen també els veïns de Montilivi, perquè han intentat contactar amb l’equip 
de govern i no els ha estat possible, quina és la situació de l’ampliació del local de la 
petanca i del local de l’associació de veïns. 
Ens demana l’associació també de veïns de Sant Daniel que es procedeixi a reunions 
informatives de la recollida porta a porta de les escombraries, que es va anunciar a 
premsa, se’ns va notificar als grups municipals. Ens transmeten la necessitat potser de 
fer reunions veïnals on es puguin aclarir els diferents dubtes que puguin sorgir. 
I dos temes més. Un primer respecte al projecte d’Escudella Solidària. Havíem parlat 
ja fa temps, perquè ja fa temps que va rodant..., en el moment que ells inicien el seu 
projecte no són entitat registrada i es veuen obligats a fer un pagament de taxes 
perquè no se’ls podia aplicar la bonificació perquè no estaven registrats. La sol·licitud i 
el compromís va ser que aquest retorn de les taxes es faria, d’alguna manera, quan el 
registre ja fos formalitzat. De moment no els han arribat aquests diners de retorn, 
necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, i volíem saber com estava 
aquest tema.  
I finalment, alcalde, un aspecte que crec que sí que ens pot respondre o en podríem 
parlar en un futur, la seva opinió sobre les mocions aprovades en aquest Plenari. És 
una discussió que hem tingut els últims mesos. Per nosaltres una moció, sigui de qui 
sigui, aprovada en aquest plenari, és Acord de Ple i, per tant, s’ha de complir. I volíem 
saber quina era la seva opinió al respecte. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Paneque. Més 
preguntes? Sí, senyor Granados, digui. 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. El 
passat 14 de gener de 2016 es van posar en marxa el canvi de model de transport 
sanitari. Ens han arribat greus queixes del servei, tant per usuaris, usuàries, com 
treballadors i treballadores del transport sanitari. L’Ajuntament de Girona té prevista 
alguna reunió amb els responsables del transport sanitari de Girona perquè ens 
expliquin què està passant i què afecta aquest canvi el municipi? Ens garanteixen el 
mateix servei que teníem abans? I ens consta que han retirat algun servei 
d’ambulància. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies. Continuï, continuï, 
senyor Granados. 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Una petició. El cap d’any 
passat es va celebrar amb molt d’èxit la cursa de Sant Silvestre a Girona, veiem 
necessari continuar aquesta activitat que significa molt per a la ciutat, per a la 
població, així com la sensibilitat per fer donació en cas de la lluita contra el càncer. Ara 
bé, fer compatible la pràctica de l’esport i posar-lo a l’abast de tothom, ha de ser 
l’objectiu d’aquest Ajuntament. És per això que l’Ajuntament, com a part important de 
l’organització, ha de tenir la voluntat d’allunyar-se de treure rendibilitat econòmica, si 
és el cas, d’una activitat amb tant d’èxit com és la cursa de Sant Silvestre. El cost 
entre nou i dotze euros és excessiu i així és la limitació de dorsals, que són, em 
sembla, 1.700 dorsals. La petició que fem és demanar que s’estudiï baixar el preu de 
la inscripció de la cursa a un cost més popular i assequible per a tothom, així que es 
busquin mecanismes de limitar la inscripció a la cursa per fer més [evident #, 
02.11.36], més participació i consolidació de la cursa. 
Després una pregunta, em sembla, al senyor Alcalà. L’altre dia es van donar premis a 
la policia municipal a una sèrie de persones, per exemple, a policies municipals 
d’altres municipis, a un militar i a policies nacionals. Quina raó té de donar aquests 
premis? 
Després també una pregunta que volia fer. M’han arribat unes queixes..., ara s’està 
arreglant la Rambla Xavier Cugat, s’està arreglant i es veu que..., m’han comentat que 
el pas aquest que estan fent per a cadires de rodes, pas per a adaptats, es veu que no 
acaba ben bé en pendent i que s’ho mirin, perquè queda com un bony i això és 
perjudicial per a la gent que va amb cadira de rodes. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Granados. 
Senyora Costa. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Arran que el nostre regidor Lluc 
Salellas assabentés l’Ajuntament que el Gran Circ de Nadal per havia deixat una 
quantitat considerable de brossa fora dels contenidors, just al costat del pavelló de 
Fontajau, gràcies a les imatges que va penjar una persona al Facebook, i també ho va 
publicar la premsa, el senyor Carles Ribas a fer unes declaracions dient que 
s’expedientaria aquest circ. I volem saber si finalment s’ha expedientat, se li ha 
obert..., bé, se li ha posat alguna sanció i quin tipus de sanció i la quantificació. 
També un altre sobre multes, que és sobre el VOL Gastronòmic. A veure si ja s’ha 
tipificat la sanció i en quina quantitat. 
I després, una altra..., ara vull fer tres preguntes sobre el tren d’alta velocitat. Volem 
saber com està el pla d’autoprotecció del TAV, que no es va aprovar en el seu 
moment, si pensa fer alguna cosa vostè com a alcalde, que suposo que deu conèixer 
bastant el tema. (Veus de fons.) Què diu? 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Perdoni, senyora Costa, dic que aquest 
el conec un xic, per la raó de la matèria que tocava abans. Sí, continuï. 
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Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Bé, volem fer un prec que és sobre la 
contaminació segura i que és previsible, quan es posi en funcionament l’estació 
d’autobusos, atès que l’entrada i la sortida seran pel mateix lloc, és a dir, a la plaça 
d’Europa. A veure quin pla de control i mediacions ambientals té previst l’equip de 
govern i a partir de quin moment s’iniciaran. Val a dir que en diverses capitals i ciutats 
europees s’està prohibint la circulació de vehicles dièsel, però suposem també que es 
faci un estudi tècnic independent que analitzi les afectacions per a la salut de les 
persones derivades de la circulació diària de centenars d’autobusos. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Costa. Senyor 
Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, jo tinc tres preguntes i tres 
preguntes referents als decrets, diguéssim, que hem posat al final. Començaré per la 
part de decrets, si li sembla, senyor alcalde. La primera és al voltant que hem vist que 
s’ha signat el conveni, el mes de desembre, amb el festival Temporada Alta, i és el 
conveni pel 2015, per l’edició 2015 i es signa una vegada el festival ja s’ha acabat. És 
un tema que a nosaltres ens ha sobtat i més tenint en compte que és un conveni, 
diguéssim, no petit, no menor, sinó que és un dels grans convenis de la ciutat, i signar-
lo amb posterioritat que es faci aquest festival, si més no, és sorprenent. No sé si ens 
podrien explicar a què es deu que s’hagi signat al desembre el conveni o si més no a 
nivell de decrets que surti el mes de desembre, quan sabem que és un tema que va 
començar al setembre. 
El segon és al voltant del Parlament Cultural Europeu. En el seu moment, l’Ajuntament 
va fer unes declaracions dient que el cost per a la ciutat de portar al Parlament Cultural 
Europeu seria de trenta mil euros. Segons hem pogut veure avui a través dels decrets, 
finalment ha sigut de més de quaranta mil euros. Per tant, la primera és saber a què 
es deu o per què l’Ajuntament en aquest moment no va donar la informació correcta. I 
la segona també és ara que ja han passat tres mesos, després aproximadament 
d’aquella cita, exactament quin rèdit n’hem tingut per a la ciutat per una cosa que ens 
hem gastat més de quaranta mil euros, més enllà del cap de setmana i de la notícia al 
diari que evidentment va sortir. Però a part d’allò, gastar-nos quaranta mil euros, 
quines conseqüències palpables podem tenir per a la ciutat d’aquest esdeveniment. 
La tercera és que hem vist, i també referent al tema dels gossos, que es fa el conveni 
amb l’empresa Canis, per tot un tractament d’animals i tot. Segons ens ha arribat, 
l’empresa Canis que, com totes les empreses de la ciutat, són molt benvingudes i ens 
agrada que hi siguin i tot, és dels preus més cars a nivell de mercat del tema de treball 
amb animals i gossos. I el tema és si hi ha alguna explicació de per què es fa amb 
Canis i no amb alguna altra empresa. 
I pel que fa les preguntes, és un prec que el senyor Ribas ja sap, a més, que és un 
prec que li faria en aquest Ple, és al voltant de la proposta del sistema de recollida 
porta a porta que ens va proposar en el seu moment. Nosaltres ho hem fet públic, 
creiem que és una proposta extremadament conservadora, que no servirà com a 
prova pilot per al que hauria de servir, que és per a la majoria de la ciutat, servirà 
perquè pugui funcionar bé, esperem, en dos indrets concrets, que és Sant Daniel i 
Campdorà, però no per poder-la extrapolar. I per tant, el que demanaríem al regidor és 



 

52 
 

que presentés el més aviat possible el pla de desenvolupament d’un sistema porta a 
porta al conjunt de la ciutat en els propers anys, amb proves pilots de cara al més aviat 
possible, ja sigui el 2017 si no pot ser abans, de barris on hi hagin habitatges 
plurifamiliars. 
La segona és un prec perquè reconeguin l’error dels contenidors en el seu moment, 
diguéssim. Ens trobem que després de gastar-nos la morterada amb els contenidors fa 
tres anys, diria que era, ara avui ens estem gastant una altra vegada diners per 
canviar les tapes dels contenidors de vidre, perquè han reconegut finalment allò que 
els dèiem nosaltres en el passat mandat que no s’estava reciclant bé el vidre i en 
molts dels altres contenidors. Avui fan aquesta operació que evidentment ajudarà a 
reciclar millor, però, en tot cas, demostra que allò que dèiem que els contenidors, en el 
seu moment, doncs era un projecte que no sortia bé d’inici, doncs s’ha acabat veient. 
I el tercer és una petició que ens va arribar fa pocs dies i és plantejar si seria possible 
que l’equip de treball d’hostesses i hostessos dels equipaments municipals –Auditori, 
Teatre Municipal– poguessin oferir una vestimenta, diguéssim, més moderna o, si més 
no, que inclogui també els pantalons per a les dones. És a dir, que no ha haguem 
d’anar..., o que no hagin de ser sexistes que els homes poden anar amb pantalons i 
les dones han d’anar amb faldilla; que si els homes volen anar amb faldilla i les dones 
amb pantalons, es pugui fer i ja està. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Molt bé. Gràcies, senyor Salellas. 
Senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, també amb relació als decrets, 
hem vist un decret que feia referència a una prova pilot d’anàlisi d’indicadors de ciutat i 
de percepció ciutadana. Voldria saber una mica ben bé això a què respon, a què es 
deu, què és aquesta prova pilot, o què analitzava, o... Bé, una mica d’informació ben 
bé, per què s’ha analitzat això. Ho desconeixem absolutament i és una quantitat de 
diners, la que s’hi destina, de 8.500 euros aproximadament, per tant, una quantitat 
considerable. 
Amb relació a preguntes, sobre el tema del cos aquest de Protecció Civil, voldríem 
saber, en primer lloc, com és que un cos que bàsicament el que fa és suport a tasques 
de la Policia Municipal..., bé, fa acompanyaments amb processos, durant les fires em 
penso que va fer vigilància o alguna cosa així, durant la cavalcada també repartia 
aquests braçalets, s’entén, per efectuar un suport a tasques que habitualment realitza 
la Policia Municipal, doncs com és que es troba a l’àrea de serveis a les persones. 
Llavors una mica amb què ho justifica, això, com s’explica. Llavors voldríem saber 
també quantes persones actualment formen part d’aquest cos, exactament què se’ls 
paga a aquestes persones, o sigui, si és una vestimenta..., bé, si és tota la vestimenta, 
quin altre tipus de suport o així se’ls dóna. 
I llavors ens ha arribat que havien rebut també un diploma de... Doncs voldríem saber 
ben bé a què es deu aquest diploma, perquè és un cost de voluntariat, és cert, però 
realment hi ha molta, molta, molta gent a la ciutat de Girona que realitza voluntariat 
des de l’anonimat durant..., fa molt de temps. Llavors és un cos que té just uns mesos 
de vida, si no m’equivoco, llavors ens sorprèn que l’Ajuntament de Girona estigui 
entregant un diploma a un cos que encara em penso que queda molt per demostrar la 
tasca que ha fet. 
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També volia fer un prec amb relació a les entitats del tercer sector. Algunes d’elles han 
manifestat que sobretot fa uns mesos, per interessos, diguéssim, de temes de 
negociacions, se’ls havia tingut molt en compte, se’ls havia trucat en diverses ocasions 
i, en canvi, doncs actualment no es fa. Llavors demanen poder tornar a ser ateses i 
començar a tractar temes no com el que va sortir en el moment del tema de la 
municipalització, com és el tema de la possible empresa mixta, etcètera. 
Llavors, també amb relació..., volia fer unes preguntes sobre el Pla integral de Girona 
Est. Fa encara no una setmana, la setmana passada, es va realitzar el plenari del Pla 
integral de Girona Est. A aquest plenari, doncs, em sap greu dir que només hi va 
assistir un regidor de tot l’equip de govern, quan és un pla que pretén ser integral i, per 
tant, afecta totes les àrees municipals, només vam gaudir de la presència d’un dels 
regidors de l’equip de govern, llavors per això aprofito per fer les preguntes aquí. 
Llavors, és un pla que en el seu moment va sortir que pretenia transformar Girona Est, 
transformar els barris que conformen aquest sector. Jo els volia preguntar si s’ho 
creuen realment, si creuen realment que volen transformar alguna cosa. Llavors, si és 
així, com més que hi ha partides de quanties considerables que en aquest 2015 ni tan 
sols s’han executat? Quines d’aquestes partides es perdran? Perquè no es poden 
passar d’un any a l’altre. Quines partides cobriran el cost del desenvolupament 
d’aquest pla aquest any 2016, quan moltes de les partides han caigut en el pressupost 
d’enguany? Quines partides, quins recursos pensen utilitzar per desenvolupar aquest 
pla? Si, malgrat les associacions de veïns hi estan en contra, es pensa mantenir 
l’execució de la passera sobre el riu Onyar. I llavors concretament l’acció A52 
relacionada amb educació preveia la redacció d’un projecte tècnic que permeti recollir, 
ordenar i establir estratègies de futur; llavors, aquesta constava com a executada. 
Voldria saber si aquest projecte tècnic, doncs, si està fet, si ens el poden fer arribar. 
I sí, aquestes són les preguntes. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pèlach. Senyor 
Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES):Gràcies, senyor alcalde. Tres qüestions 
relacionades amb barris de la ciutat. La primera té a veure amb el Pla d’usos del 
castell de Montjuïc, que veïns del barri ens han fet arribar l’interès per la qüestió. 
Voldríem saber..., crec que l’últim pas que va tenir lloc va ser l’aprovació d’un estudi el 
gener de 2014 i voldríem saber en quina situació es troba actualment i quins altres 
passos s’han seguit. 
Un altre tema que també se’ns ha fet arribar és el que té a veure amb la gestió i el 
manteniment de les fonts públiques, ja que ens trobem que algunes d’elles tenen els 
polsadors trencats i d’altres tenen les claus de pas tancades i voldríem saber per quins 
motius o de quina manera està previst gestionar les fonts d’aigua públiques que hi han 
al carrer, doncs perquè hi ha mainada o usuaris que fan activitat al carrer que els 
aniria bé que fossin obertes. 
I per acabar un tema que té a veure amb la Rosaleda, que fa referència a la petició 
d’aquests veïns de poder disposar d’un aparcament de bicicletes, un aparcament de 
bicicletes per no haver-les de deixar recolzades a la façana, als vidres, etcètera. És un 
espai que cada vegada va tenint –gràcies a l’activitat que s’hi fa– més presència de 
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ciclistes i, per tant, estaria bé poder instal·lar aquesta petita estructura, doncs, perquè 
es puguin lligar a les bicicletes i no s’hagi de fer a la barana o en llocs inadequats. 
De la mateixa manera que també es demana..., crec que és la Línia 11, que té un 
recorregut que passa per davant del que, diríem, és tant la Rosaleda com de la sala de 
ball, té parada amb direcció, per dir-ho així, al barri de la Devesa, però, en canvi, no té 
parada davant de la sala de ball, que més o menys podria donar servei també a 
aquest nou equipament que s’ha posat en funcionament. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Terés. Senyor 
Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. La primera 
pregunta és que el passat dia 21 de desembre coneixíem per la premsa que els veïns 
del barri de Pont Major es queixaven d’un augment de la sinistralitat al carrer principal 
degut, segons ells, a un augment de la circulació com a conseqüència de l’obertura del 
nou pont sobre el Ter, que provocava que camions i autocars utilitzessin aquesta via 
en comptes de passar per Sarrià. Doncs nosaltres voldríem conèixer si són certes 
aquestes dades i, en cas que siguin certes, quines mesures correctives es pensa 
aplicar per solucionar-ho. I en cas que no fos cert, i preveient que realment es 
produeixi aquest augment de la circulació, quines mesures preventives s’emprarien. 
Una segona pregunta és sobre una qüestió que preocupa el col·lectiu laboral d’aquest 
Ajuntament. Al principi del mandat anterior, em sembla que era l’any 2011, vostès 
varen dir en un ple que no es podia aprovar la relació de llocs de treball perquè calia 
revisar la descripció i les funcions d’un bon nombre d’ells per ajustar-los al nou 
cartipàs i organigrama. Aquesta tasca sabem que ja s’ha fet, però que està pendent de 
determinar la valoració d’aquests llocs de treball. És a dir, el valor econòmic del punt 
que es dóna en el contingut de la relació de llocs de treball i sense el qual els 
treballadors no podran conèixer les retribucions que els corresponen en concepte de 
complement específic. Per tant, volem que ens informin quan tenen previst portar a 
aprovació la relació de llocs de treball un cop finalitzades les negociacions amb els 
representants sindicals per aprovar aquesta valoració i així com el termini previst per a 
la seva aplicació. 
I finalment, una última pregunta, el 20 de gener també apareixia a la premsa..., bé, de 
fet, durant tot el mes de gener van anar sortint diferents notícies sobre problemes que 
presentava el sistema de cobrament de les zones blaves i verdes. Jo concretament em 
referiré als veïns del meu barri, de les Pedreres. En força ocasions ens trobem –i 
personalment m’hi he trobat– que, quan s’introdueix la matrícula del vehicle, et surt un 
missatge que diu que el sistema no et reconeix, la qual cosa passes de pagar 0,25 
euros diaris a 6,60, que és el preu que costa l’anul·lació de la denúncia, perquè 
igualment tinc aparcar-hi, doncs pago la denúncia i ja està. Ens agradaria saber quan 
es pensa solucionar aquest tema. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Albertí. Senyor Calvó. 
Calvo, perdoni. Jo m’aniré familiaritzant amb els noms de tothom i amb els accents i 
totes aquestes circumstàncies. Disculpin un cop més, però és clar... 
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Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Jo faig com en Lluc, que m’és igual si em diu... No 
estem per això. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Molt bé. Gràcies. 
 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Quatre temes. Reiterar la necessitat que es 
convoqui la Taula de pobresa energètica, no entenem per què no es convoca, portem 
des del primer dia demanant això i demanant que es fusioni d’una vegada amb... Sí, 
és que s’ho van passant, això és com un joc de tenis: «No, és que no depèn de mi, 
depèn d’en Ribas, no...» Senyors, una mica de serietat, convoquin la Taula de pobresa 
energètica o és que ja no tenim aquest problema a sobre la taula? Perquè, si és així, 
estarem contents, però ens ho indiquin i ens ho informin. Per tant, demanem, 
reiteradament, primer, que es convoqui i, segona, que es fusioni amb la Taula 
d’habitatge. 
En aquesta mateixa línia, per recordar compromisos presos del seu predecessor, es 
va aprovar una moció en aquest Ajuntament per la qual s’ampliaria la borsa 
d’habitatges amb dos-cents habitatges. Si dividim els quatre anys de legislatura, dos-
cents per quatre, ens toca augmentar cinquanta habitatges socials l’any. Em penso 
que anem una mica endarrerits, anem una mica endarrerits. Li volem preguntar quines 
mesures, o quines accions, o quines propostes tenen per poder facilitar que privats 
posin a disposició de la borsa d’habitatge social els seus pisos. Si han pensat a fer 
alguna cosa en aquest sentit. 
Una tercera qüestió va relacionada amb el fet que hem detectat que hi ha una manca 
d’indicacions, sobretot i entenem –i això és una hipòtesi–, des de protocol de 
l’Ajuntament, amb relació al paper que poden tenir els regidors de l’oposició en 
determinats actes o esdeveniments. És a dir, ens hem trobat que hem assistit a un 
acte no com a regidor, sinó com a públic o com a ciutadà i hem vist la presència de 
regidors d’altres grups o regidors que no estan al Govern desenvolupant alguna acció. 
Per tant, demanaríem que en qualsevol..., sí que rebem les agendes, rebem tots els 
actes, ho rebem tot molt clarament detallat, però sí que no se’ns dóna indicació –
almenys parlo pel Grup d’Esquerra - MES– amb relació al paper que poden tenir els 
regidors de l’oposició en determinats actes o esdeveniments. I fins i tot s’ha generat 
alguna tensió en algun dels actes públics en què hem participat, en què hem vist que 
hi ha hagut un tracte diferencial o alguna situació que no ha acabat d’aclarir-se el 
perquè determinades persones estaven participant, fins i tot que no eren membres del 
consistori i, en canvi, als membres de l’oposició no se’ns havia ni informat, ni se’ns 
havia facilitat l’accés a poder-hi participar. 
I un quart tema, que seria amb relació..., això és per al senyor Alcalá, al carrer Illa..., 
sí? El té ubicat? Ens preocupa aquest carrer. Només preguntar si dintre del pla..., si 
tenen pensat poder fer alguna actuació en aquest carrer perquè, a part d’estret, 
últimament s’ha detectat molts de cotxes aparcats i que ha augmentat el trànsit... En fi, 
hem rebut, allò, per diferents vies i aquest carrer ens ha anat apareixent, per tant, no 
sé si el té present o no, si hi ha alguna acció. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Calvó. Calvo, 
perdó, Calvo. Molt bé. Gràcies. Senyora Roca... 
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Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES):Moltes gràcies. Dues preguntes, totes dues 
del barri de Sant Narcís. Bé, la primera fa referència al transformador de la plaça 
Montserrat. La plaça Montserrat ja està acabada, en un ple es va dir que el 
transformador de seguida quedaria inutilitzat, però el transformador encara hi és. 
Volem saber si aquest transformador..., és a dir, si l’edifici aquest s’arreglarà, si es 
pintarà o si tenen previst de treure’l. Aquesta era la primera pregunta. 
I la segona, senyor Alcalá, és referent a la policia de barri de Sant Narcís. Algunes 
persones ens van dir que hi havia un policia de barri que feia el servei allà, que es va 
posar malalt, que es va substituir per un altre agent que també va tenir problemes. 
Volíem saber exactament ara si aquesta plaça s’ha cobert i, bé, tenint en compte que 
els veïns el demanen i el necessiten. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Roca. 
Hauríem, doncs, acabat de recollir les preguntes i els precs i tal i ara començaríem, 
doncs, a contestar. Bé, jo avui per raons òbvies que ja s’han dit traspassaré la paraula 
als diferents regidors perquè puguin opinar sobre les qüestions que s’han manifestat 
aquí i, per tant, perquè els puguin contestar. En tot cas, sí que, senyora Veray, vostè 
em demana que reinstauri la foto del rei a la sala de plens. Jo ja m’ho he trobat així i 
ho continuaré mantenint així. 
I pel que fa al tema de sortir de l’associació..., de l’AMI, doncs, evidentment, no. Ja li 
vaig dir, doncs, ja va sentir el discurs d’investidura que jo vaig fer i, per tant, jo no 
trauré aquest Ajuntament de l’Associació de Municipis per la Independència. 
Pel que fa al tema de les ordenances no actualitzades que ens comentava el senyor 
de Ciutadans, li dono la paraula a la tinent d’alcalde de Règim Interior. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que 
és molt agosarat dir que no estan actualitzades les ordenances, però sabeu que hem 
passat les ordenances ara a l’octubre i ningú m’ha dit res. Si hi ha algun error, 
realment ho corregirem, però no podem dir que les ordenances no estan actualitzades, 
perquè vostè, senyora Pujola, sé que se les va mirar i se les va estar estudiant, per 
tant, si vostè hagués vist un error de pessetes m’ho hagués dit. Per tant, entenc que 
se les va mirar totes per poder també venir al Ple, igual que jo. Potser se’ns ha passat 
alguna cosa, ho mirarem i ho corregirem, si és necessari. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Planas. Després hi 
havia el tema de la poda d’arbres del carrer Pare Coll. Senyor Ribas... 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Referent a la poda, 
ho he explicat sempre, és a dir, no hi ha un criteri, no hi havia un criteri definit amb la 
poda, estem treballant, prenem nota d’aquest càrrec corresponent i hi actuarem. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies. I després hi havia una 
pregunta sobre el tema de Santa Eugènia, la frontissa, una tanca que separés un parc 
infantil. Això, sí, senyora Madrenas, doncs. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. De fet, encara..., 
conec perfectament el problema que s’està referint i encara estem tenint certs dubtes, 
perquè si va tenir l’ocasió de fixar-s’hi, de fet allà hi anava una tanca vegetal que en 
quatre dies va quedar destrossada. Aquesta és la veritat. Ara ho hem reforçat amb 
unes senyalitzacions i amb uns cables i tal i s’ha de tornar a replantar. Si després 
queden espais que encara no quedi prou protegit el parc respecte a aquest accés 
rodat que vostè esmenta, ens ho podem pensar. Però primer volíem donar una 
oportunitat a la tanca vegetal, a veure si..., perquè creiem que quedava més amable 
amb l’espai, amb la plaça. Però ho estem mirant, és a dir, ho estem valorant amb els 
veïns i ho acabarem de decidir depèn de com quedi. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyor... Sí, per aclariments. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde. Serà només un petit 
incís, però la realitat és que a data d’avui i ara mateix la preexistència són una sèrie de 
pals de fusta lligats amb un filferro; si li donem l’oportunitat a la vegetació, hem 
d’arribar fins a la primavera. I, clar, mentrestant tenim el perill imminent que els nens 
que estan jugant a la zona aquesta del parc infantil puguin córrer el perill amb els 
cotxes que creuen constantment. Si teniu pensat fer alguna actuació, amb aquesta 
urgència, de protecció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Estarem amatents a aquesta urgència que 
esmenta, de fet, ja hi estem. Fins i tot no sé si s’ha pogut fixar que s’hi van posar unes 
cintes d’aquestes de policia o no sé, aquestes blanques i vermelles, advertint una mica 
també perquè tothom s’hi fixi. És cert que a vegades hi ha una mica més d’incivisme 
del que tots voldríem i tots desitjaríem i que el que s’acaba posant s’acaba 
destrossant. Nosaltres apostem per seguir donant una oportunitat a la tanca vegetal. 
Evidentment, si ha de suposar qualsevol perill per a ningú, evidentment perdrem 
l’actuació urgent que calgui. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, va, sóc generós avui. Va, digui, 
aclareixi. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde, per la seva 
generositat amb el temps de tots nosaltres. Però la realitat és que els nens igual no 
saben llegir i només una cinta de policia no és prou suficient com per garantir la 
seguretat, i us agrairíem que es col·loqués o s’interposés algun element amb la 
màxima urgència. 
Gràcies, senyor alcalde. I gràcies, senyora Madrenas. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Molt bé. Gràcies, senyor Manuel Martín. 
Després hi havia el tema de la pregunta del tenis platja a la zona de la Devesa. 
Senyora Madrenas... Bé, hi ha el tenis platja a la zona de la Devesa i hi ha el 
patinatge, la pista d’entrenament auxiliar, i hi ha el camp de futbol de Can Gibert, a 
Santa Eugènia, seria això. D’acord. Senyora Madrenas... 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Amb relació a les llums que 
comenta sobre el camp de futbol de Can Gibert, ho mirarem. No hem rebut cap queixa 
per banda dels clubs, per tant, ho mirarem amb el servei d’esports, per descomptat. 
I respecte al tema del patinatge, a veure, ara esperarem justament, perquè farem el 
MIEM i, per tant, mirarem quines són les necessitats; aquesta segur que sortirà. 
Perquè no és un problema de Girona i com vostè ja sap i estarà molt ben informat pels 
ajuntaments de l’àrea urbana amb els quals tenim un conveni de col·laboració per 
intentar poder coordinar-nos millor i intentar poder aprofitar millor les instal·lacions 
esportives, la necessitat prioritària de tots és tenir més hores de pista de patinatge o 
de hoquei. Per tant, no és un problema de Girona i ara mateix no tenim el pressupost 
per fer-ho. I, en tot cas, esperarem a les prioritats que marqui el MIEM, com hem dit 
abans i ho hem aprovat tots plegats. 
Respecte al tenis platja, també ja el vaig informar a vostè personalment, com està 
informat també el club, aquesta actuació té un cost de prop d’uns vint mil euros. Per 
tant, considerem que la situació en què estan moltes instal·lacions esportives, hem 
d’analitzar molt bé amb el pressupost que tenim per a inversions, quina inversió 
prioritzem per davant d’una altra. Com, per exemple, i un dia vaig contestar, la situació 
dels vestidors de la piscina de Palau i, per tant, això és el mateix que vam contestar al 
club i que si ho podíem fer, ho faríem i, si no, prioritzaríem una altra inversió que 
consideraríem més important. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Muradàs. Bé, 
sobre el tema de l’elevat cost que suposa per als comptes municipals el tema del 
personal eventual, bé, pel que se m’informa, en aquest cas, permetin-me que..., en tot 
cas, no sé si vol contestar la senyora... El meu coneixement és que és el mateix cost 
que ja hi havia i que, per tant, no s’incrementa. Per tant, és un cost que entenem que 
és just i que, per tant, és un cost que som professionals preparats i tal, per tant, per 
poder fer la seva feina. Per tant, el que no podem fer és que no tinguin una retribució 
justa. Si la senyora Planas vol afegir-hi alguna cosa... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): No, dir que és el mateix cost que hi havia en 
èpoques d’anteriors mandats, d’anteriors governs, no és que nosaltres l’establíssim, 
tant el cost del personal eventual com dels regidors, tant regidors de dedicació 
exclusiva com no, no ha variat mai el cost, és el cost que hi havia en els anteriors 
mandats i el número d’assessors ha variat depenent, bé, del moment determinat, però 
cost és exactament el mateix, no s’ha incrementat en cap moment el cost dels 
eventuals. Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Planas. Després 
continuàvem amb el tema d’aigües negres, aquell punt, senyor Ribas, que hi havia en 
l’encreuament entre el Ter i l’Onyar. 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès(CiU):Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, va sobreeixir un 
punt i va tractar-se i estem mirant que no torni a succeir, perquè va haver-hi un 
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moment que va haver-hi una afectació a l’efecte. Evidentment, com dia vostè, va 
haver-hi un sobreeixidor que va sortir en aquell punt i l’estem tractant i vigilant. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyor Ribas, sobre el tema de la 
gossera municipal i la problemàtica que ens han manifestat que pugui generar. 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Sense 
estendre’m gaire, però sí per explicar-los la situació que em sembla que ja els vaig 
comentar en un darrer ple, però bé, ho tornaré a fer, no hi ha cap problema. Primer de 
tot, millor que diferenciem el que és una gossera d’un centre de recollida. Actualment  
l’Ajuntament de Girona tenia un centre de recollida d’animals, al cap de dos-tres dies 
es traslladaven a la gossera que hi havia a Figueres i que estava gestionada, en 
aquest cas, a través del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, conjuntament amb 
diferents municipis. Quan aquest equip de govern en aquesta segona legislatura i, en 
concret, la meva persona, vaig assumir les funcions de sostenibilitat, vaig anar a visitar 
i evidentment aquest centre de dia de l’Ajuntament de Girona vaig creure –i així ho 
vam comentar amb l’equip de govern en el seu moment– que convenia fer-hi alguna 
qüestió perquè realment els animals consideràvem que no estaven en les correctes 
condicions. Això comportarà que en aquest proper mes entrant, vinent, el mes de 
febrer, s’obrirà un plec en el qual s’oferirà a entitats que tinguin les titulacions 
pertinents per a recollida d’animals facin el servei de recollida, en aquest cas, dels 
gossos. I evidentment només quedarà el centre que té l’Ajuntament per als gats. 
A partir d’aquí, millorarem tot aquest servei que teníem i alhora també millorarem el 
servei dels llacers, que no sé si saben que també teníem un petit problema amb els 
llacers, perquè en aquest cas les brigades treballaven en l’horari pròpiament que tenen 
establertes les brigades i, en canvi, fora de l’horari tenien de contractar externament 
llacers i els caps de setmana uns altres llacers que recollissin els animals. En aquest 
plec, se sumaran ambdós conceptes, el tractament del que farà la figura del llacer, fora 
d’horari pròpiament del que treballa a brigades i, alhora, aquest centre. 
Si la pregunta anava amb vessant purament gossera, efectivament, com deia, la 
gossera és a Figueres, Figueres té una problemàtica administrativa que hi ha hagut 
unes queixes d’un seguit de veïns que estan mirant quines conseqüències pot portar, 
fins i tot podria portar el tancament d’aquesta gossera. Això fa que des del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal del Gironès amb diferents alcaldes i 
jo vaig anar-hi en representació de l’Ajuntament de Girona, vam analitzar la viabilitat 
de trobar un altre terreny, que ja el té Figueres, on instal·lar una nova gossera i si hi 
havia capacitat per recollir els animals que porten tots els municipis, inclosos els de 
Girona. 
Semblaria que la capacitat d’aquest terreny no donaria prou per recollir tots els gossos 
de tots els municipis que estaven treballant conjuntament. Això ha motivat que amb el 
Consell Comarcal del Gironès s’estigui estudiant la viabilitat de construir una gossera a 
la comarca, a les comarques de Girona, no estic dient a Girona i ara no em faci la 
pregunta: «Serà a Girona?» No, no hi ha res establert, no hi ha res mirat, senzillament 
estem tractant els municipis del Consell Comarcal del Gironès la viabilitat no només de 
quants municipis, sinó econòmica per a la construcció d’una gossera a les nostres 
comarques; dit sigui de pas, que seria el lògic i no haver d’anar a recórrer a una altra 
d’unes altres comarques. 
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Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. No sé si 
també la tanca de Sant Daniel que... Senyora Madrenas, la tanca de Sant Daniel de la 
plaça de la Sardana. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Sí, efectivament ja en teníem... Gràcies, senyor 
alcalde. Ja en teníem coneixement arrel que ho havia mencionat i que se n’havia 
preocupat la regidora de barri, la senyora Eva Palau, ja estem mirant-ho i aviat suposo 
que li podrem donar satisfacció. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora Muradàs, del tema del local de 
Montilivi, de la petanca i de l’associació de veïns... 
 
Sra Isabel Muradàs i Vàzquez (CiU): Tenim una reunió pendent que estem 
«agendant» amb l’Associació de la Petanca de Montilivi i, per tant, mirarem a veure 
aquesta voluntat d’ampliació del local. En tot cas, no ens han fet arribar aquesta 
petició, sí, la de les pistes, que és un tema que estem mirant amb urbanisme i, en tot 
cas, veurem a veure quines possibilitats hi ha, perquè evidentment les limitacions de 
l’espai són les que són. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Muradàs. He entès 
que el tema de la..., els preocupava el tema de la recollida porta a porta de Sant 
Daniel. M’ha semblat entendre això. D’acord. Senyor Ribas... 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament hi 
havien dues preguntes, una de la senyora Paneque i l’altra em sembla que era del 
senyor Lluc. La senyora Paneque..., vam tindre ja una reunió amb els presidents 
d’ambdues entitats veïnals i vam concretar que aquest mes de gener en tornaríem a 
tindre una altra per planificar les actuacions a fer. Aquí hi ha un grup que jo voldria 
consensuar-ho amb tots els grups, perdó, en aquest aspecte i determinar les 
audiències públiques que es duran a terme en ambdós barris fora, com vaig dir en el 
seu moment, sense intervenció política i més intervenció d’entitats especialitzades i 
així mateix associacions de veïns que han gaudit de l’experiència de tindre el porta a 
porta. 
I, si m’ho permet, senyor alcalde, directament aquest tema que era el mateix el senyor 
Lluc Salellas... 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, digui. 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Ho entenc, entenc que vol anar més enllà, que 
hem de planificar més enllà... Però, senyor Salellas, jo li diré una cosa, l’important és 
que hi posem el primer peu, que hi posem el primer peu, començarem en un petit 
àmbit Sant Daniel, Campdorà. Estic d’acord que vostè sempre ha demanat, i m’ho ha 
dit i m’ho ha traslladat, que vol ser més agosarat i que voldria anar a plurifamiliar. Em 
vaig comprometre públicament, i m’hi torno a comprometre si fa falta, que tindrem 
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l’estudi i, a més, amb col·laboració del seu grup, perquè s’hi va oferir, i evidentment ho 
faig extensiu a la resta –en el cas d’Esquerra Republicana, el dia que van vindre, 
també es va oferir en aquest aspecte– i treballarem per començar-ho a implantar a 
Girona. Jo no sé si podrem arribar –m’ha semblat entendre– el 2017, a tot Girona. Ah, 
d’acord, perquè ho deia una mica..., suposo que tindre el planning de futur. Escolti, 
plenament amb predisposició de treballar-ho per mirar d’aconseguir-ho, perquè, a 
més, sap que hi crec fermament, vull dir que és l’opció de futur vàlida. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. Després 
hi ha el tema del projecte Escudella Solidària, que hi havia un problema per la 
subvenció. Senyora Madrenas... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. I responc com a 
regidora de barri, en aquest cas, perquè..., pel coneixement que en tenia. És cert que 
hi havia com una petició d’una devolució d’unes taxes arran de considerar que eren 
entitats, s’està estudiant des del punt de vista jurídic perquè estàvem parlant de taxes 
de l’impost de construccions per unes obres que van realitzar i sembla ser que en 
aquests casos no podrà ser subvencionable. Ho estem mirant i veurem a veure què. 
Sé que està sent lent, però sembla que no és una opció que potser podrem dur a 
terme. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Madrenas. 
Sobre el tema que em penso que ens plantejava el senyor Salellas sobre l’opinió que 
tenia jo sobre les mocions, senyor Salellas, li demano que... (Veus de fons.) Ah, 
perdoni, és que ara m’he confós. Bé, doncs escolti, ja els contesto als dos, ja que 
segur que els interessa a tots. Deixin-me ubicar, situar. Sap que en vàrem parlar l’altre 
dia a la Junta de Portaveus que vàrem fer sobre el tema d’organització. En tot cas, 
escolti, ara de moment deixi’m ubicar i en parlarem. Jo ja els vaig dir en el Ple que tots 
aquests temes els comentaríem i, doncs, escolti, ja en parlarem. Deixin-me, això, 
ubicar. 
Sobre el tema del transport sanitari, li dono la paraula a la regidora senyora Palau. 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Senyor Granados, com vostè 
sabrà, el concurs de transport sanitari es va adjudicar el 15 d’agost i s’ha anat 
allargant justament la implantació en el que correspon a Girona fins al 14 de gener fins 
que no hem vist que l’empresa que va guanyar el concurs, que és el Transport Sanitari 
de Catalunya ens podia donar les garanties que es posava en marxa en les condicions 
que s’havia compromès el concurs. També sabrà que no és competència de 
l’Ajuntament, lògicament, això, que és competència del departament, però sí que li he 
de dir que he estat en converses quasi diàries, en els darrers dies, departament, SEM i 
jo mateixa per anar veient com estava funcionant. Les instal·lacions on s’han ubicat els 
serveis d’ambulàncies han estat revisades segons les normatives vigents com a locals 
i està comprovat. I dir que s’ha garantit tant, per una banda, el servei d’emergències, 
de la resposta emergent, com del transport programat. Tot el personal s’ha subrogat, 
el personal assistencial ha estat subrogat. I sí que li diré que estic amatent i, ja li dic, 
amb contactes diaris amb el servei d’emergències mèdiques i el departament per 
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veure com està funcionant. Evidentment tota novetat implica incertesa per part d’uns i 
dels altres, però la resposta que està tenint en aquests moments és positiva. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Palau. Després 
hi havia una qüestió sobre la cursa de Sant Silvestre, del tema de no treure’n la 
rendibilitat econòmica, no cobrar tant... Bé, senyora Muradàs. 
 
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Gràcies, senyor alcalde. El senyor Toni 
Granados..., la limitació de dorsals ve marcada no per una voluntat del servei d’esports 
o de la regidoria d’esports, sinó per la recomanació que fa la Policia per a aquell dia 
tractant-se del dia que és de cap d’any, tot i que sigui a la tarda, però no és, 
diguéssim, una voluntat nostra i, de fet, si s’hi fixa, diguéssim, s’ha anat mantenint 
aquesta quantitat. No obstant, mirarem si és possible incrementar-ho perquè 
segurament hi hauria més voluntat de participació. 
Pel que fa al preu, ja li puc assegurar com la resta d’activitats que fa el servei 
d’esports, no hi ha cap voluntat de fer diners en aquestes activitats, sinó de cobrir els 
costos i res més. I, en tot cas, es va demanar que hi hagués aquesta col·laboració 
perquè l’any anterior es va demanar que es fes aquell mateix dia i els corredors se 
sentien malament, perquè, és clar, venien amb la roba de córrer i no portaven aquest 
euro, volien fer la col·laboració i per això es va decidir posar-ho en la inscripció. 
De tota manera, també és veritat que vull recordar una cosa: no es pot posar en dubte 
de cap de les maneres la voluntat i la col·laboració d’aquest Ajuntament en activitats 
de la lluita contra el càncer, no només en aquestes, que, en tot cas, ajudem, sinó que, 
per exemple, els recordo que no fa gaire aquest mateix any vam comprar més de mil 
gorres a l’associació AFANOC per la Casa dels Xuklis perquè, el dia de tots [#, 
02.53.20], tots els nens que varen participar poguessin portar una gorra i, a més, 
fessin difusió d’aquesta molt bona voluntat que té aquesta associació. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Muradàs. Hi 
havia el tema dels guardons de la Policia Municipal, que es va celebrar la festa de la 
Policia Municipal, que es va celebrar el dissabte passat, i que per què es concedien 
guardons a agents de policies municipals  d’altres cossos, senyor..., d’altres cossos de 
policia local. Senyor Alcalà... 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Les distincions es fan 
d’acord amb el reglament que va aprovar el mes de desembre de 2015 el Ple d’aquest 
Ajuntament. Existeix una comissió que ho analitza, ho estudia i que distingeix o felicita 
les diferents persones o institucions per alguna acció que estigui relacionada en l’àmbit 
de la seguretat des de diferents cossos de persones, ja siguin policies d’altres 
ajuntaments, d’altres localitats, o membres de l’exèrcit també, perquè col·laboren en 
l’àmbit de la seguretat, fins i tot també ciutadans. Vostè ha estat convidat, i els 
membres del seu equip també, a particip..., que assisteixin en aquell acte, en el qual 
veurà tot un reguitzell de persones que han estat distingides per diferents motius. 
Vull aprofitar, tot i que el senyor Berloso després li donarà més detall sobre els 
membres de la Protecció Civil, en aquest cas es va distingir, perquè jo formo part..., de 
fet, presideixo aquesta comissió, els membres de Protecció Civil, senyora Laia, que 
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vostè feia la pregunta, per la seva col·laboració desinteressada, ja li comentaré que no 
cobren res, treballen dintre de l’àmbit de la protecció civil i que la policia i, en aquest 
cas, jo com a regidor de seguretat els activem quan hi ha una necessitat; i suposo que 
recordarà l’incendi que hi va haver a l’estiu, tot just havien acabat el curs de formació i 
de forma evidentment desinteressada i sempre disposats. I, en aquest sentit, la 
comissió va valorar que era motiu de distinció, evidentment que hi ha molta més gent 
també, però..., i el reguitzell va ser molt ampli en les distincions. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, només un aclariment. No sé si 
anava per aquí la pregunta, però els voluntaris de Protecció Civil necessiten..., o sigui, 
per poder actuar han de fer necessàriament un curs, un curs que es fa a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. Si no tenen aquest curs fet, no poden actuar com a 
voluntaris de Protecció Civil, perquè encara que són voluntaris i, per tant, s’intenta que 
no es posin en risc, bé, doncs han de fer determinades actuacions que necessiten una 
formació. Ho dic perquè, doncs, per coneixement de la matèria, en aquest cas sí que 
sé... No sé si anava per aquí el tema, però he entès que també hi havia el tema de les 
distincions. Però sàpiga que no són uns voluntaris qualsevol, sinó que són uns 
voluntaris que han d’estar formats. Vull dir... (Veus de fons.) Sí, d’acord. 
Molt bé, continuem. La Rambla Xavier Cugat, que a les obres que s’estan portant a 
terme, doncs, hi ha problemes amb la gent que va amb cadira de rodes. Senyora 
Madrenas... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde, Doncs evidentment 
mirarem i ens n’assegurarem. Tot i que ara permeti’m que... Ho puc explicar? Quan 
hem entrat en el Ple, el regidor Alcalà me diu: «Mira, vinc ben content perquè els veïns 
del barri m’estan felicitant per una cosa que estàs fent tu.» I és que estaven tan 
contents i satisfets de com estaven anant les obres de la Rambla Xavier Cugat. 
Igualment, evidentment que mirarem... (Veus de fons.) Sí, sí, ho mirarem, ho mirarem, 
ens n’assegurarem. (Veus de fons.) Ens n’assegurarem, ens n’assegurarem. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Madrenas. 
Llavors hi havia el següent punt, que era el Circ de Nadal, senyor Ribas, l’expedient, 
doncs, sobre les deixalles que varen deixar. 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU) Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament i tal 
com ens vam comprometre, s’obrirà l’expedient que analitzarà a veure si van cometre 
o no una infracció no tenien realment autorització per actuar d’aquesta manera. I de 
totes maneres, tal com li vaig dir i a més vaig contestar al Twitter jo mateix, vaig 
considerar que no s’havien de fer les coses així. Per tant, si l’errada és nostra per no 
haver actuat correctament, prendrem les mesures pertinents. Deixem que acabi 
l’expedient, analitzem els protocols sobretot d’actuació en l’àmbit de..., justament en 
aquest àmbit que jo el considero tan preuat i prendrem les mesures. I si van actuar 
malament, sancionarem i si realment l’errada va ser nostra no estan atents a aquesta 
realitat, doncs prendre mesures amb el protocol pertinent. 
 



 

64 
 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, el tema del pla d’autoprotecció del 
TAV, vol que..., el contesta vostè, el contesto jo? Sí, senyora Costa, el tema... (Veus 
de fons.) Ai, perdó, me l’he deixat. En tot cas, li contesto ara el tema del tren d’alta 
velocitat, del pla d’autoprotecció. És cert, des de..., aquest és un tema competència de 
la Generalitat de Catalunya, jo li contesto perquè, en la meva anterior dedicació, 
aquest era un tema que l’havia portat jo molt directament. Realment, doncs, Adif no té 
aprovat aquest pla d’autoprotecció i des del Departament d’Interior, mentre jo havia 
estat dallò, se’ls havia requerit reiteradament perquè es complís. Han presentat 
projectes i propostes de pla d’autoprotecció, però no han sigut validades encara. Bé, 
ara la situació jo els últims quinze dies - tres setmanes la desconec, també estem en 
una situació que a l’Estat hi ha el Govern en funcions, no sé, no em consta que s’hagi 
presentat cap més documentació en aquest sentit. Però que el que sí que em consta 
és que el departament hi està a sobre. 
Hi havia el tema sobre..., el tema del VOL Gastronòmic, és veritat, senyora Madrenas, 
si el vol comentar. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Efectivament, està a serveis jurídics. Jo els prometo 
que, quan en tingui coneixement, els ho començaré immediatament. Està a serveis 
jurídics, s’està tramitant, està seguint els cursos i les formalitats que han de seguir. I 
que jo sàpiga, avui, que jo sàpiga, no hi ha encara determinada quina sanció 
exactament se’ls imposarà. Però jo, de veritat, ja els ho diré jo, els ho asseguro, ja els 
ho diré, quan ho sàpiga, quina és. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Madrenas. Hi ha el 
tema de l’estació d’autobusos i tot..., o sigui, la nova estació d’autobusos i tota la 
incidència que pugui ocasionar mediambientalment a la plaça d’Europa. Senyor 
Ribas... 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament, 
aquesta és una preocupació, hi havia una veïna justament que compartia la Taula de 
seguiment d’obres del TAV que va posar de manifest i va fer un informe al respecte, 
que es va donar trasllat de mateix als redactors del projecte de l’estació d’autobusos, 
quan ha estat..., ho han tingut molt present a l’hora de redactar i establir aquells medis 
per a extracció de fums i per amortir la contaminació. Per tant, si volen, els puc donar 
còpia del mateix expedient que han fet perquè en tingui constància del mateix. No tinc 
cap problema. 
Respecte a l’eliminació de tots els autobusos, m’ha semblat sentir, de dièsel..., o de fer 
un estudi de la contaminació de tots els autobusos de dièsel..., bé, mirarem a veure si 
el podem plantejar, mirarem el que tenim treballat en el tema, no ho veig descabellat, 
perquè això també ens pot permetre tindre una radiografia molt clara d’un element de 
contaminació que evidentment hi és, a la ciutat. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Ribas. Hi havia el tema 
del perquè el conveni de Temporada Alta del 2015 se signa a final d’any quan el 
festival ja està quasi acabat. Bé... Això ho contesta la regidora d’Hisenda, la senyora 
Planas. 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, saben que 
és un conveni molt complex en el qual intervenen diferents administracions, 
l’Ajuntament de Girona intervé com a coorganitzador i, per tant, cal que els serveis 
jurídics i també Intervenció facin els seus informes. Són informes complexos ja que hi 
han aportacions de diferents administracions i, per tant, fins que no hi ha hagut formes 
pertinents, no s’ha pogut tirar endavant. I aquests informes han estat complexos i han 
tardat més a sortir del que és habitual. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):Per tant, entenc que és una qüestió 
que els tècnics estan més estona fent això? 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): És un procediment complex, llavors els tècnics 
s’ho han volgut estudiar molt bé, de la manera que s’ha de fer, de la manera que es fa 
i, per tant, han volgut emetre alguns informes en els quals han necessitat més temps, 
així se’ns va demanar, se’ns va dir per part tant d’Intervenció com de Secretaria, per 
poder emetre el seu informe. I, per tant, nosaltres, com vostès poden entendre, sense 
els informes pertinents no podem donar validesa al conveni i fer el pagament. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Una petita pregunta, perdoni. Sap en 
quants casos més passa això a dins de l’Ajuntament? 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Jo no sé si ho pregunta amb primeres o amb 
segones, però... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, home, ho pregunto perquè ho 
hem detectat en un conveni concret i si passa amb molts més convenis. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): No tots els convenis de l’Ajuntament de Girona 
són tan complexos, en els quals intervenen tantes administracions. Quan és un 
conveni que només és del mateix Ajuntament i, per tant, són convenis senzills i no hi 
ha aquesta complexitat. Però sí, quan intervenen diferents administracions, quan es 
donen subvencions de determinades maneres, per tant, cal fer estudis i cal que tant 
Intervenció com Secretaria, doncs, donar-los el temps correcte per poder..., bé, que 
ells creuen necessari per poder emetre aquests informes. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Planas. El tema del 
Parlament Cultural Europeu, que en principi la previsió de despesa era de trenta mil 
euros i que ara, doncs..., i que al final ha acabat costant quaranta mil i que el senyor 
Salellas es planteja el rendiment. Bé, en tot cas, ja li contestarem, ara encara, doncs, 
no... Ho mirarem. 
També hi havia el tema de la gossera Canis, per què s’utilitzava el serveis de la 
gossera Canis. 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Ja ho he entès. Jo, 
la veritat sigui dita, no controlo exactament totes, perquè deuen ser contractes menors. 
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Però, de totes manera, sí, el que faré és demanar demà l’informe i els passaré 
directament el motiu de per què anem a aquesta i la comparativa de preus que puguin 
haver-hi amb altres. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyor Salellas, entenc que el tema de 
la recollida que ha plantejat ja ha estat contestat. Aniríem al següent tema, que és el 
que vostè planteja com un error dels contenidors i de les tapes dels contenidors de 
vidre, que ja ho havien manifestat en el seu moment. Senyor Ribas... 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, com li dic 
això, senyor Salellas? Encara no he vist cap contenidor que faci reciclatge. (Veus de 
fons.) El reciclatge. Sinó que l’ésser humà és el que ha de participar i ajudar a fer una 
bona tria de la fracció corresponent que va al contenidor. Si hi havia problema amb el 
contenidor de vidre, on hi havien fraccions que no pertocaven, i això ens generava un 
cost afegit, perquè evidentment vostè sap que després s’havia de fer la tria 
corresponent per separar la fracció, doncs el que hem fet és millorar i si en vol treure 
el que vostè volia treure’n que és que era errònia la tapa del de vidre? Sí, ja li dic. Si 
això és el que volia sentir de part meva..., però no a tots els contenidors. És a dir, si 
hem de facilitar a la gent perquè faci una bona tria de les fraccions i les dipositi de 
manera correcta i canviar una tapa per posar l’entrada circular només que hi càpiga 
l’ampolla, doncs ho farem, perquè la fita principal no és discutir-nos pels contenidors, 
senyor Salellas, és perquè Girona i els ciutadans reciclin i reciclin correctament. I amb 
això, si ens tirem dards entre tots, poca ajuda farem, perquè hem de col·laborar en el 
concepte bàsic, que és fer la tria correcta. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. El fet del 
vestuari de les hostesses d’aquí de l’Ajuntament. Bé, em comenten que estem parlant 
d’una empresa, que, per tant, no és un..., no dallò, però de totes maneres, els farem 
arribar aquest suggeriment que vostè indica. Sí, sí, els el farem arribar. 
Després també hi havia el tema de la prova pilot d’una contractació que servia d’anàlisi 
i percepció ciutadana. Bé, en tot cas, ens ho mirarem i li contestarem. 
El tema de protecció civil, senyor Berloso, que ja ha contestat una part el senyor Alcalá 
i una altra, un servidor. I, en tot cas, aclareixi la resta, senyor... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Vejam, vull dir, el perquè 
està emmarcada, doncs, la secció de protecció civil en l’àrea de serveis a les 
persones, vull dir, perquè en el cartipàs així va vindre indicat i hi és, diguem-ne, 
perquè forma part d’associacionisme i voluntariat, que això ho tenim dintre del nostre 
servei. I per això ens cuidem d’organitzar, formar, uniformar i després qui coordina 
aquest cos, hi ha una persona especialitzada des de la Policia Municipal, que és que 
en cas d’emergència coordina totes les emergències transversals de totes les diferents 
àrees que intervenen en un cas de necessitat i aquest és el que tenen la 
responsabilitat de coordinar el grup aquest de protecció civil. 
Per què està preparat especialment? Ho ha comentat l’alcalde, vull dir, doncs 
aquestes persones, voluntaris, estan preparats, tenen de fer aquests cursos de 
formació de la Generalitat i estan preparats per a emergències. Entretant i Déu vulgui 
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que no n’hi hagi massa d’emergències, que tinguin d’intervindre, intervenen, diguem-
ne, en situacions de reforç, que així s’estima i perquè ells ho demanen, de nivell civil. 
Quant a quantes persones –jo ara, en aquest moment, exactament no li puc 
concretar– que hagin fet el curs, suposo que estan sobre uns seixanta voluntaris i em 
sembla que inscrits en aquesta associació hi han unes setanta persones. No cobren 
res, només faltaria que, a més a més, es tinguessin de pagar..., vull dir, no és cobrar, 
és invertir, perquè després el seu servei repercuteixi en cas d’una emergència a la 
ciutat de Girona. Per tant, no cobren res. I el curs que fan, vull dir, no és cap retribució, 
sinó és formar-los perquè puguin donar resposta correcta a la nostra ciutadania. 
Després, quant a la qüestió del diploma, el regidor Alcalà ja els ha contestat. 
Respecte..., després, el pla integral... 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Això, vostè continuï, senyor Berloso. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Vejam, el Pla integral de la zona est, oi tant, que 
tots hi tenim respecte i ens el creiem que per això tots plegats i des d’aquest Ple es va 
decidir fer-lo i s’ha iniciat, no s’ha iniciat ara, es va iniciar, diguem-ne, en la legislatura 
anterior. Jo el que..., és cert que aquest dia que estava convocat el plenari, doncs 
almenys un servidor no hi va poder anar perquè hi havia una situació que va semblar 
que la teníem d’atendre amb més urgència d’allà, però, vull dir, que vam estar molt 
ben representats tots els regidors, en tot cas, que no varem poder anar en aquest 
plenari, per un regidor tinent d’alcalde de l’Ajuntament, el qual s’ha preocupat de 
traspassar-nos tot el que va aparèixer allà. 
Per tant, vegi vostè simplement l’assistència en el plenari anterior, que hi tenien de 
ser, quants hi varen assistir, em sembla que només hi varem assistir..., ben pocs dels 
grups de l’oposició i sí, molts del Govern, plenari. 
Després, partides que s’han executat del curs passat, miri, això, doncs en tot cas, ara 
en aquest moment no tinc la informació exacta, ho miraré i ja li contestarem per escrit 
tal com ja sap que fem. I quines partides..., doncs aquest any hi ha previstes per al Pla 
aquest integral del Sector Est aquelles que es varen aprovar en els pressupostos 
d’aquest any. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Que hi havia un tema, senyor Berloso, 
també em penso que queda, no sé el tema de manteniment de l’execució de la 
passera de... Senyora Madrenas, d’acord. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (CiU): Sí, efectivament, hi ha el tema de la passera que ara 
està imminent la seva construcció. No es tracta de..., les passeres no són de ningú en 
concret, els ponts no són d’uns veïns concrets o no. Perquè, per exemple, per la 
Creueta sí que ho necessiten per poder accedir al col·legi tots els nanos que estan 
allà. Per tant, no és únicament els veïns del Sector Est els que tenen interès, també 
moltes persones i que al final pot acabar enganxant amb el carril bici, etcètera. És a 
dir, no és patrimoni de ningú, ni hi ha ningú que pugui dir que no. El que sí que hem 
d’assegurar és que ara, en l’estat que està, és absolutament insegur, allò no es pot 
mantenir d’aquella manera. El que no seria desitjable seria com abans i que els veïns 
havien d’anar ells i fer-ho de qualsevol manera, evidentment que no. Ara es faran unes 
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obres molt dignes, serà una passera àmplia, en què hi podran passar dues bicicletes, 
que serà una mica més alta, que no hi haurà problemes amb les riuades com passava 
fins ara, que a la mínima, doncs, es tornava a derruir parcialment. I el que nosaltres 
ens hem d’assegurar és que si passa un sol nen per allà ha de ser segur i no ho 
podem deixar així. Això no obstant, evidentment que el tema del pont s’haurà 
d’estudiar, s’haurà de mirar i s’haurà de veure què, però pensin que estem parlant de 
dos pressupostos, de dues actuacions completament diferents, una és una actuació 
que pot costar cinquanta o seixanta mil euros i l’altra estem parlant de milió o 2 milions 
d’euros. Per tant, jo crec que és prudent, de moment, per la seguretat dels nostres 
nanos i per la seguretat de les famílies que es veuen obligades a passar per allà per 
no donar tanta volta que estigui segur i ben construït, i ja parlarem del pont, i tant que 
sí, en absolut estem tancats. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Madrenas. Ara 
aquí també hi havia un tema que he entès A52. És això? Projectes de futur. Eduard?  
Senyor Berloso? A52, això és el que he entès. Senyora Pèlach, vostè ha dit... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, forma part, diguem-ne, d’allò que els 
contestaré. Així i tot tinc la idea que aquests trenta mil euros es van amb uns convenis 
que es varen fer a Càritas per al reforç escolar, etcètera. Així i tot, com que no tinc el 
detall, vull dir, junt amb allò altre, li contestaré. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Berloso. El pla 
d’usos del castell de Montjuïc, senyora Madrenas... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs, a veure, 
ja els reconec que està lleugerament refredat o alentit, aquest tema. És un tema que 
aquest sí que, com tots, però aquest és important que parlem amb tranquil·litat tots els 
grups i per veure cap a on podem evolucionar o no perquè l’oficina de planejament 
també no quedi col·lapsada amb temes que potser poden ser d’execució més 
llunyana. Per tant, aquí sí que amb els diferents grups, amb les persones que més o 
menys són els que ho porten una mica, urbanisme, sí que serà un tema que amb 
tranquil·litat tractarem un dia i ja ho comentarem 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Madrenas. 
Després hi havia el tema de la gestió i manteniment de les fonts públiques. Senyor 
Alcalà... 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Aquest és un tema que 
surt cada any per aquesta temporada. El tema és el següent: es tanquen les fonts per 
una qüestió de les glaçades. Sí que és cert que aquest any no ha fet el fred que 
habitualment fa, de moment. Però, en aquest sentit, hi han algunes fonts que les 
mantenim obertes perquè hi ha mainada, perquè hi han els parcs infantils o algú que 
va a buscar aigua i, en aquests casos, les tenim obertes, les que tenim controlades. 
Però generalment a partir del mes de novembre les tanquem pel tema de les glaçades 
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perquè les rebenten. Però si en tenim alguna en concret que fa una utilitat diferent a 
l’habitual, doncs les mantenim obertes per evitar que es glacin. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Alcalà. Els següents 
temes em penso que també li corresponen a vostè: el tema de l’aparcament de 
bicicletes de la Rosaleda i el tema de la Línia 11, la parada, és a dir, en direcció 
Devesa sí que para, però en direcció a..., o sigui, a davant de la sala de ball, no para. 
Em penso que era aquesta la qüestió. 
 
Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): El tema dels aparcaments de les bicicletes estàvem 
pendents que ens arribés el material. Jo ja li vaig comentar a la regidora de barri de la 
Devesa que aquesta demanda ja es faria i estava previst que aquesta setmana, que 
hem començat avui s’anés a muntar. N’estàvem pendents. Hi han dos o tres punts que 
teníem una sol·licitud i que realment hi ha la necessitat, com és el cas en concret, i 
que espero que aquesta setmana com a molt trigar, la propera, ja estigui instal·lada ja 
que ens ha arribat el material. 
I referent al tema de la L-11, és cert, davant del rellotge hi ha parada en sentit..., al 
barri de Santa Eugènia i, en sentit contrari, la parada més propera a aquest centre 
estaria a Ramon Folch, davant de Correus. Si veiem que hi ha necessitat perquè els 
usuaris ho sol·liciten, doncs jo crec que podem encabir una parada per allà, però aniria 
una mica en funció de la demanda. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Alcalà. També el tema 
de les mesures correctores a la zona de Campdorà per l’increment de la circulació, 
motivat per l’obertura del pont, del nou pont del Ter... 
 
Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Sí, ens feien el comentari sobre el barri del Pont pel 
tema de la sinistralitat. Hi ha hagut un accident en què s’han emportat les pilones allà i 
ha estat motiu de distracció i els conductors s’han emportat les pilones. Sí que és un 
tema que preocupa molt el president de l’associació, però ja abans d’obrir el pont, 
aquest pont que, home, evidentment, si estava construït, no podem tancar-lo per evitar 
la circulació, i això pot suposar, de fet, ha suposat un increment, però tampoc és un 
increment excessiu. 
Davant d’això el que varem fer són una sèrie de mesures com ha estat posar un 
semàfor que funciona per fases, en comptes..., abans era a demanda i ara es fa per 
fases, això vol dir que quan arriba el vehicle, encara que no hi hagi cap vianant que 
vulgui creuar, es posa en vermell i això fa aturar. S’ha posat un radar pedagògic a 
través dels pressupostos participats que varen sol·licitar els veïns i estem fent controls 
de velocitat. Una sinistralitat important no hi ha hagut. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Alcalá. Hi havia el tema 
de l’aprovació de la relació de llocs de treball i sobretot la valoració de l’aprovació de 
llocs de treball. Senyora Planas... 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en el Ple de 
pressupostos varem passar les modificacions que varen haver-hi en la descripció de 
fitxes de la relació de llocs de treball. Nosaltres ja hem tingut alguna reunió amb 
representants sindicals i amb els representants dels treballadors per, bé, fer la 
valoració de llocs de treball. Aquest any s’ha d’acabar enllestint. Nosaltres ja hem 
presentat una primera proposta als representants dels treballadors a veure com ho 
veurien fer-ho d’aquesta manera perquè, és clar, quan estem parlant d’una valoració 
de llocs de treball, estem parlant d’un increment de més d’1 milió d’euros anual, que 
no és poca broma. Per tant, aquesta valoració s’ha d’acabar concretant quin és el 
valor, però a més a més també s’ha de mirar com es fa, com s’implanta aquesta 
valoració. I ho estem treballant, ho estem fent. És complicat, però bé, pensem que..., 
jo espero que abans de l’estiu poder arribar, bé, a una solució que sigui bona tant per 
als treballadors, però que també a l’Ajuntament la puguem aplicar. Per tant, nosaltres 
ja hem presentat una primera proposta i hem d’anar treballant amb aquesta proposta. 
Però hi estem treballant i tenim ganes també d’enllestir-ho aviat. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyora Planas. I el tema, 
senyor Alcalà, del problema del funcionament dels aparells de cobrament de la zona 
blava, que hi ha hagut uns dies que ha deixat de funcionar? 
Gràcies. 
 
Sr. Joan Josep Alcalà Quiñones (CiU): Bé, el tema del cobrament ja està solucionat 
i el cas que explicava ara el senyor Pere Albertí és un tema que no s’ha tocat res, que 
avui m’ho explicava i que no en teníem coneixement i que mirarem què ha passat, 
perquè no afecta en res dels canvis que hem fet. El sistema de pagament per mòbil  ja 
està funcionant, que l’havíem tingut uns dies fora de servei, però aquest cas puntual 
que ens ha explicat no en teníem coneixement i estem fent les gestions oportunes per 
veure què ha passat. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Gràcies, senyor Alcalà. El tema de la..., 
entenc que, senyor Berloso, el tema de la Taula de la pobresa energètica... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Vejam, aquesta taula, en 
tot cas, vull dir, com que de moment està en els serveis de sostenibilitat, ho contestarà 
el senyor Ribas i ens posarem d’acord. 
I, en tot cas, aprofito ja i contesto la segona pregunta, això dels pisos de... 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Els habitatges, sí. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): És cert que nosaltres hem agafat un compromís, 
diguem-ne, en el Pla de govern de, al final del Pla de govern, tindre dos-cents pisos. 
L’operació que fa vostè és una operació aritmètica molt dallò, però, en definitiva, la 
responsabilitat la tenim que al final de la legislatura hem de tindre aquests dos-cents 
pisos. Estem fent tot l’esforç, sap vostè que n’hem parlat diferents vegades, vull dir, no 
per cinquanta, si en poguéssim, aquest any, tenir-ne seixanta, vull dir, tenir-ne 
seixanta, però sap que les dificultats que li vaig estar explicant l’altre dia que ens 
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trobem, ho estem treballant i segur que el compromís que varem agafar com a Pla de 
govern, vull dir, quan acabi aquest govern, els dos-cents pisos hi seran. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Sí, hi havia un tema del... Perdoni, el 
tema de pobresa energètica, que contesti el senyor Ribas. 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. No, senzillament 
demà mateix els convocaré i fusionarem les dues taules i acabarem amb aquest 
problema. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): D’això se’n diu eficiència. Gràcies, 
senyor Ribas. Hi havia el tema de la manca d’indicacions que s’han trobat alguns 
regidors amb temes de protocol. Bé, ja ho indicarem als nostres serveis de protocol 
que ho tinguin en compte, que evidentment els tinguin en compte i els tinguin presents, 
doncs, quan els vegin en aquests actes de protocol. 
Hi havia el tema del carrer Illa, que sembla que hi havia problemes, senyor Alcalà. 
 
Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Sí, el carrer Illa, són d’aquells carrers que al principi 
és un carrer molt pacificat perquè no hi ha massa circulació i que després, degut a la 
transformació que van tenint els diferents carrers de la ciutat, els conductors van 
buscant aquell carrer que pot ser una via més ràpida sense passar per semàfor, 
etcètera. El carrer d’Illa es troba en aquesta situació, el qual la gent vol travessar de 
nord-sud i busca alternatives i, en aquest sentit, sí que hi ha més circulació. Però 
estarem amatents a veure si hi han accidents, que no, en principi no, però sí que ha 
augmentat degut a aquesta circumstància. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Després quedaven ja dues preguntes 
sobre Sant Narcís, una, era el tema del transformador de la plaça Montserrat. I l’altra 
era el tema d’un mallat, si no ho he entès malament, que hi havia també a la plaça. Ai, 
perdoni, sí, el policia, perdoni. Perdoni, doncs ho havia entès malament. 
Transformador, senyor Ribas. 
 
Sr.  Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Com bé saben, va 
haver-hi una recollida de signatures per part dels veïns, dues mil i escaig, que van 
demanar l’eliminació d’aquesta edificació i, aprofitant l’eliminació, l’eliminació del 
transformador en si mateix, i el trasllat, en principi, amb la possibilitat d’un acord amb 
un edifici contigu a la mateixa edificació; no va poder resultar, perquè els veïns no es 
van posar d’acord en aquest aspecte. I això ens comporta que hàgim de traslladar 
aquest transformador a l’altra banda del carrer, justament on hi ha l’edifici..., perquè se 
situïn, és l’edifici d’instal·lacions d’Adif que és on hi ha l’ascensor que baixa, és el que 
tindrien a davant d’on ara es col·locarà l’escultura d’Alfaro. Llavors es va a darrere 
d’aquest mateix edifici i nosaltres estem treballant amb Fecsa-Endesa a fi i efecte de 
poder fer el trasllat cap allà i després això comportarà l’enderroc de l’edifici. 
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Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Ribas. I ara sí, el 
darrer, el policia local del barri de Sant Narcís que està malalt i que... 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí. Primer és de llarga durada, després han 
col·locat una altra persona que també està de baixa. Però, bé, davant d’això, que és 
una demanda d’una associació determinada i en el qual ens hem trobat, no tots els 
barris de la ciutat tenen un policia de barri específic, perquè tenim els recursos que 
tenim, però precisament en aquest sector del barri de Sant Narcís estem fent unes 
actuacions molt especials, ja varem fer una campanya i ara tornem a insistir, en el qual 
no només aquest policia no hi és, però sí que estem reforçant amb patrulles i accions 
molt concretes a problemes molt determinats. Per tant, jo penso i estic convençut –i 
així ho varen reconèixer, i ara ho tornaran, suposo, a reconèixer, perquè estic veient 
les actuacions que s’estan fent– que la mancança d’aquesta persona de policia de 
barri que fa molta proximitat i per mi és fantàstica, la policia de proximitat, doncs està 
reforçada a través del patrullatge i d’aquestes accions indirectes. 
Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyor Alcalà. Bé, 
donem per finalitzat aquest Ple ordinari del mes de gener. 
S’aixeca la sessió. Gràcies. 
  
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l’acte. Són les onze i 
dos minuts de la nit. Ho certifico.  
 
 

L’Alcalde    El Secretari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La present acta, transcrita en paper segellat per l’Ajuntament, números ...... a ......, ha 
estat aprovada en sessió plenària celebrada el dia 14 de març de 2016. 
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       El Secretari General 
 
 
 
 
 
 
 


