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A la ciutat de Girona, a deu de maig de dos mil onze. 

A les vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix el 
Ple de la Corporació per celebrar sessió plenaria ordinaria. Presideix 
l'alcaldessa Anna Pagans Gruartmoner, i hi concorren els tinents 1 tinentes 
d'alcalde, Cristina Alsina Conesa, Joan B. Olóriz Serra, Isabel Salamaña Serra, 
Maria Ángels Freixenet Bosch, Amélia Barbero Rivera, Maria Lluisa Faxedas 
Brujats, Pon9 Feliu Latorre i Miguel Poch Clara i els regidors i regidores Victória 
Saget Bosch, Ignasi Thió Fernandez de Henestrosa, 	Josep 	Maria Jofre 
Vilanova, Glória Plana Yanes, Pilar Prats Torrents, Joaquim Ayats Bartrina, 
Maria Núria Terés Bonet, Enric Pardo Cifuentes, Caries Puigdemont 
Casamajó, Albert Riera Pairó, lmma Boadas Villoria, Coralí Cunyat Badosa, 
Joaquim Oliva Sala, Francesc Xavier Ribera Pi, Concepció Veray Cama i Juan 
Maria Castel Sucarrat. 

Dóna fe de lacte la secretaria general M. Glória Gou Clavera. També hi 
assisteix l'interventor Caries Merino i Pons. 

Constatada l'existéncia de quórum legal, la Presidéncia declara oberta la sessió. 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

La senyora alcaldessa declara obert Pacte, i pregunta si s'aproven els esborranys 
de les actes de la sessions anteriors, de dates 12 i 26 d'abril d'enguany, del qual 
s'ha tramés cópia a tots els membres del Consistori. 

Ningú demana la paraula i, per tant, queda aprovat com a acta de l'esmentada 
sessió. 

2. ASSABENTATS 
• Senténcia núm. 94, de 30 de mar9 de 2011, del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 279/07, interposat contra el procediment d'apressament i 
requeriment de pagament de l'Ajuntament de Girona, de data 13 de novembre 
de 2006, en relació a les quotes d'urbanització del Sector Mas Masó i 
contra la desestimació per silenci administratiu de les peticions formulades 
per la recurrent en data 30 de maig de 2006, solilicitant la compensació del 
deute i la suspensió de l'execució deis rebuts corresponents. 

Senténcia núm. 276, de 5 d'abril de 2011, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, que 
estima parcialment el recurs d'apel.lació núm. 337/2009, interposat contra la 
senténcia de 6 de juliol de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 43/08, interposat per la recurrent contra el Decret d'Alcaldia de data 
18 d'octubre de 2007, desestimatori del recurs de reposició interposat contra 
l'anterior Decret d'Alcaldia de data 16 de juliol de 2007, pel que es va resoldre 
el procediment sancionador incoat en motiu de la modificació de l'ús existent 
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en una planta d'una finca, per a destinar-lo a habitatge, sense disposar de la 
corresponent Ilicencia urbanística. 

• Senténcia núm. 80, de 12 d'abril de 2011, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 688/08, interposat cont ra el Decret d'Alc aldia de 2 2 de 
setembre de 2008, pel que es va desestimar la petició d'indemnització ce 
responsabilitat patrimonial derivada de la reclamació formulada per la 
recurrent, per lesions sofertes en motiu d'una caiguda a la via pública,  
degut a la col.lisió amb una pilona del carrer de la Foroa de la ciutat de 
Girona, el dia 15 de maig de 2005. La reclamació desestimada s'elevava a 
la quantitat de 64.416,85 Euros, més els interessos legals 
corresponents. 

• Senténcia núm. 121, de 15 d'abril de 2011, del Jutjat Contenciós Administrat. 
núm. 2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núr' 
201/2010, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidéncia en data E 
de febrer de 2010, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat 
pel recurrent contra l'anterior Decret d'Alcaldia de 12 de novembre de 
2009, d'imposició d'una sanció en l'expedient número 361933, per import de 
150 Euros i la retirada de 3 punts del permís de conduir, per infracció de 
les normes de tránsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viária 
per conduir utilitzant dispositius de telefonía móbil. 

Sense cap intervenció el Ple de la Corporació és dóna per assabentat de 
contingut de les anteriors senténcies. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÉGIM INTERIOR I ALCALDIA 

3. Modificar el model de declaració de registre d'interessos. 

En virtut de la Disposició Addicional Novena del Text refós de la Llei del S: 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny que modifica l'article 
75.7 la Llei de bases de régim local i que obliga als membres electes a presenta' 
les liquidacions deis impostos sobre la renda, patrimoni i si s'escau societats. 

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 

MODIFICAR el model de declaració deis representants electes sobre les causes 
possible incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que els hi proporcioni o  Pu=.:. 
proporcionar ingressos económics a inscriure en el registre d'interessos que es.: 
format per: 

-Registre d'activitats 
-Registre de béns patrimonials 

Intervé la senyora alcaldessa, qui exposa que és un tema que ve reglamentat, no 

ha cap cosa extraordinária sinó que és el model de declaració que s'ha d'omplir 
prendre possessió o cessar del cárrec. 
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Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s'aprova per 
unanimitat. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÉGIM INTERIOR I MEDI 
AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

4. Adjudicar la licitació per a la selecció d'un soci privat per a la constitució 
d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei 
de recollida de residus i neteja viária de Girona. 

Per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinária celebrada el dia 14 de 
desembre de 2010, es va iniciar l'expedient de contractació administrativa que ha 
de regir la selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat d'economia 
mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja 
pública viária de Girona, així com aprovar els plecs de cláusules administratives 
particulars i de prescripcions técniques. 

En l'esmentat acord plenan es delegó, a l'Alcaldia-Presidéncia, la facultat per 
convocar la licitació i requerir la documentació prevista a Valide 135.2 de la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 

Per resolució de I'Alcaldia-Presidéncia, de data 20 de gener de 2011, es convoca 
la corresponent licitació, mitjancant procediment obert i amb assenyalament de 
varis criteris de valoració de les ofertes. 

El termini de presentació de proposicions finalitzá el dia 14 de febrer de 2011. 

D'acord amb els assentaments practicats en el foli número 103 del 'libre de 
registre de pliques, han presentat oferta les empreses "Urbaser, SA" i "Fomento 
de Construcciones y Contratas, SA." 

En data 21 de febrer de 2011 es procedí a l'obertura deis sobres números 1 i 2 
de les ofertes presentades. 

En data 5 d'abril de 2011, la Mesa de Contractació va assumir l'informe de 
valoració deis criteris d'adjudicació técnics que depenen d'un judici de valor 
(sobre núm. 2), elaborat per la Comissió técnica de valoració en data 4 d'abril de 
2011. 

En acte públic de la Mesa de Contractació, també de data 5 d'abril de 2011, es 
procedí a ''obertura deis sobres número 3, relatiu als criteris d'adjudicació 
económics i aquells avaluables mitjancant xifres o percentatges, previ Iliurament 
a les empreses licitadores d'un exemplar de l'informe de valoració del sobre 
número 2. 

En data 7 d'abril de 2011, la Comissió técnica de valoració emet informe deis 
criteris d'adjudicació deis sobres número 3, així com la puntuació final, en virtut 
de la qual l'empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, SA" obté la 
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máxima puntuació. 

En data 8 d'abril de 2011, la Mesa de Contractació assumeix l'informe de 
valoració deis criteris d'adjudicació económics i aquells avaluables mitjarnani 
xifres o percentatges (sobre núm. 3), elaborat per la Comissió técnica de 
valoració en data 7 d'abril de 2011, proposant l'adjudicació a favor de l'empresa 
"Fomento de Construcciones y Contratas, SA." 

Per resolució de l'Alcaldia-Presidéncia, de data 8 d'abril de 2011, es requereix a 
l'empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, SA", per tal que procedeixi a 
la presentació de la documentació justificativa exigida de conformitat amb l'article 
135.2 de la LCSP.  

En data 11 d'abril de 2011, l'empresa URBASER, SA presenta escrit 
d'al•legacions, formulant una sol licitud de mesures provisionais en el procediment. 
a l'empara de l'article 313 de la LCSP, per entendre que l'informe de data 4 
d'abril de 2011, emés per la Comissió técnica de valoració, conté greus errades 
que en cas que es traslladin a Pacte d'adjudicació podrien determinar l'alteració 
del resultat de la licitació. 

Per resolució de l'Alcaldia-Presidéncia de data 15 d'abril de 2011, es va procedir 
a la suspensió de la tramitació de l'expedient de contractació, alhora que es 
desestimó la petició de l'empresa "Urbaser, SA" relativa a la modificació de les 
puntuacions atorgades per la Comissió técnica de valoració. 

En data 19 d'abril de 2011 l'empresa "Urbaser, SA" interposa recurs especial r 
matéria de contractació. 

Per resolució de l'Alcaldia-Presidéncia de data 21 d'abril de 2011, es dóna trasllat 
del recurs especial interposat per l'empresa "Urbaser, SA", a l'empresa "Fomento 
de Construcciones y Contratas, SA", la qual presenta allegacions formulant 
oposició al contingut de dit recurs especial. 

En data 3 de maig de 2011, la Comissió técnica de valoració emet informe relatiu 
a la revisió de l'avaluació i ponderació de la documentació del sobre número 2 
corresponent als criteris de valoració que depenen d'un judici de valor, de les 
ofertes presentades per les empreses "Fomento de Construcciones y Contratas 
SA" i "Urbaser, SA", com a conseqüéncia del recurs especial en matéria de 
contractació interposat per aquesta última. 

Per resolució de l'Alcaldia-Presidéncia de data 4 de maig de 2011 s'amPlia 
termini establert per resoldre el recurs especial en matéria de contractació 

En data 5 de maig de 2011, la Mesa de Contractació dóna la seva conformitat 
assumint i aprovant el contingut de l'informe emés per la Comissió técnica de 
valoració en data 3 de maig de 2011, ordenant la seva remissió a l'Organ de 
contractació per tal de procedir a l'adjudicació del contracte a favor de ('empresa  
"Fomento de Construcciones y Contratas, SA". 
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Per resolució de l'Alcaldia-Presidéncia de data 5 de maig de 2011, s'ha resolt el 
recurs en matéria de contractació interposat per l'empresa "Urbaser, SA" en data 
19 d'abril de 2011, i s'ha aixecat la suspensió de la tramitació de I'expedient de 
contractació acordada per resolució de I'Alcaldia-Presidéncia de data 15 d'abril 
de 2011. 

De conformitat amb l'article 135.3 de la LCSP i en ús de les atribucions 
conferides en el punt 2 de la Disposició Addicional Segona de la mateixa, la 
Tinent d'Alcalde d'Administració i Régim Interior juntament amb el Regidor de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, sotmeten a la consideració del Ple de la Corporació 
l'adopció deis següents acords: 

Primer.- CONVALIDAR la resolució de I'Alcaldia-Presidéncia de data 5 de maig 
de 2011, relativa a la resolució del recurs especial en matéria de contractació 
interposat per l'empresa "Urbaser, SA", en data 19 d'abril de 2011, en el sentit 
d'estimar en part les pretencions formulades, en virtut de les consideracions 
contingudes en l'informe emés per la Comissió técnica de valoració de les 
ofertes, en data 3 de maig de 2011, el qua( ha estat assumit i aprovat per la 
Mesa de Contractació en data 5 de maig de 2011, i d'aixecament de la suspensió 
de la tramitació de l'expedient de contractació. 

Segon.- DECLARAR VÁLIDA LA LICITACIÓ I ADJUDICAR la contractació 
administrativa per a la selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat 
d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i 
neteja pública viária de Girona, a favor de l'empresa "FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA", amb CIF. A-28/037224, d'acord amb 
les prescripcions que es contenen en el plec de cláusules administratives 
particulars, en el plec de prescripcions técniques i amb les condicions 
contingudes en l'oferta presentada per l'entitat adjudicatária. 

• El preu anual ascendeix a onze milions tres-cents tres mil set-cents noranta-
quatre euros amb trenta-cinc céntims (11.303.794,35€), IVA inclós. 

Aquest import es desglossa en deu milions quatre-cents seixanta-sis mil quatre-
cents setanta-sis euros amb vint-i-cinc céntims (10.466.476,25€) de pressupost 
net i vuit-cents trenta-set mil tres-cents divuit euros amb deu céntims 
(837.318,10E) d'IVA aplicable a cadascún deis serveis, de conformitat amb la 
normativa vigent. 

De conformitat amb l'estudi económic i financer que figura en l'oferta presentada, 
I Import del servei, referit al període de vuit anys, ascendeix a vuitanta-nou 
milions nou-cents setanta-set mil set-cents setanta-quatre euros amb cinquanta-
cinc céntims (89.977.774,55€), IVA inclós 

Aquest import es desglossa en vuitanta-tres milions tres-cents dotze mil set-
cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-un céntims (83.312.754,21€) de 
pressupost net i sis milions sis-cents seixanta-cinc mil vint euros amb trenta- 
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quatre céntims (6.665.020,34€) d'IVA aplicable a cadascún deis serveis 
conformitat amb la normativa vigent. 

* Aprovar la despesa del servei que es finanoará amb cárrec a les par., 
corresponents deis Pressupostos municipals. 

Atés el carácter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crédit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 

* El contracte i la durada de la Societat Mercantil d'Economia Mixta per a la 
prestació del servei de recollida de residus i neteja pública viária de Girona, será 
de vuit anys, prorrogables per dos anys més, a comptar des de la data 
d'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la societat. 

* Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatária, determinants de la 
seva selecció davant l'altra oferta valorada, queden detallades en els informes de 
valoració deis diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats, emesos per 
la Comissió Técnica de valoració de les ofertes i assumits per la Mesa de 
Contractació, els quals s'annexen a la notificació del present acord. 

* Notificar l'adjudicació a l'empresa adjudicatária i a l'altra empresa que ha pres 
part en el procediment. 

* Publicar l'adjudicació del contracte mitjanoant anunci al Perfil del Contractanl 
conformitat amb l'article 135.4 de la LCSP. 

* La formalització del contracte no es podrá efectuar abans de que transcorrin 15 
dies hábils des de que es remeti la notificació de la present adjudicació als 
licitadors. 

Presenta la proposta la senyora Barbero, tinenta d'alcalde i regidora de l'Área 
d'Administració i Régim Interior, qui manifesta que, per acord del Ple de 14 de 
desembre de 2010 es va iniciar l'expedient de contractació administrativa per a la 
gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja viária i també l'aprovaao 
deis plecs de cláusules administratives i técniques. Convocada la licitació el 20 de 
gener, per decret de l'alcaldessa varen presentar oferta a dues empreses: Urbaser 
SA i Fomento de Construcciones y Contratas, SA". El 5 d'abril la Mesa de 
Contractació va assumir la valoració deis criteris que depenen d'un judici de valor 
que havia estat elaborada per la comissió técnica i en la mateixa data es procedir a 

l'obertura del sobre número tres, és a dir, el que conté les pliques amb 
económica i les millores avaluables mitjanoant formules. El 7 d'abril la comissió 
técnica emet la valoració del sobre número 3 així com la puntuació final amb virlot 
de la qual l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas obté la máxima 
puntuació. El dia següent la mesa de contractació fa seu aquest informe de 
valoració proposant l'adjudicació a favor de Fomento de Construcciones. contra  
aquesta proposta l'empresa Urbaser va presentar allegacions perqué no estava 
d'acord amb l'informe de la comissió técnica que valorava els continguts del sobre 
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número 2 considerant que contenia errades que podien determinar l'alteració deis 
resultats de l'adjudicació. A la vista d'aquest escrit l'alcaldia va resoldre la 
suspensió de la tramitació de l'expedient a l'hora que es desestimó la petició de 
l'empresa Urbaser. El 19 d'abril Urbaser interposa recurs especial en matéria de 
contractació del qual es donó trasllat a l'altra empresa que participa en el concurs 
formulant aquestes al•legacions d'oposició al contingut del recurs especial. El tres 
de maig la comissió técnica després d'un examen exhaustiu de totes les qüestions 
plantejades per Urbaser i en base a les especificacions deis plecs de cláusules 
emet el darrer informe que modifica parcialment el resultat de la valoració inicial del 
sobre número dos peró que manté la máxima puntuació a favor de l'empresa 
fomento, per la qual cosa posteriorment la mesa de contractació aprova l'informe 
rebut i el remet a l'órgan de contractació, per tal, de qué s'adjudiqui a l'empresa 
millor valorada, és a dir, a la que ja hem esmentat, Fomento de Construcciones y 
Contratas. El 5 de maig l'alcaldia resolt el recurs especial interposat per l'empresa 
Urbaser estimant en part les seves al.legacions i aixeca la suspensió de la 
tramitació de l'expedient, a partir d'aquesta data procedeix, en primer lloc a 
convalidar el decret dictat per l'alcaldia el 5 de maig que resolt el recurs interposat i 
aixeca la suspensió del procediment i en segon lloc adjudicar el contracte a 
l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas d'acord amb tots els requisits i 
especificacions que es contenen als plecs de cláusules. Dir també que el contracte 
anual ascendeix a 11.303.794,35 € i el referit al període de vuit anys a 
89.977.744,55 €, ambdós amb ('IVA inclós, dir també que tal com ja s'ha dit abans 
el contracte i la durada de la societat mercantil será de vuit anys prorrogables per 
dos anys més. 

Fa ús de la paraula el regidor de l'Área de Medi Ambient, senyor Pardo, qui exposa 
que, més enllá de tota la tramitació administrativa d'aquest expedient el que fan és 
resoldre les allegacions o convalidar el Decret d'Alcaldía que resolia les 
al•legacions presentades per l'empresa que no ha estat seleccionada. Sobretot el 
que fem és adjudicar el nou servei, crec que val la pena doncs que en aquest Ple 
posem de relleu una mica aquesta feina que no ha estat una feina senzilla i que no 
és una feina que s'acabi en aquest Ple, tant sois aquest Ple el que fa és finalitzar la 
part de contractació, la feina important vindrá a partir d'ara amb la signatura del 
contracte i tot el desplegament del servei. Aquesta és una tasca que varem 
comenbar fabril del 2010, per tant, ja fa més d'un any que portem aquest procés de 
contractació i que si mirem a l'oferta i en el plec de condicions tal com s'estableix el 
seu desplegament aquest desplegament no estará acabat fins ben bé l'estiu del 
2012, en una primera fase, i fins el 2014 amb la seva totalitat, per tant, estem 
parlant des de que varem comenbar fabril del 2010 fins el 2014 un període gairebé 
de quatre anys de desplegament del nou servei, aixó vol dir gairebé la meitat de la 
vida del propi contracte. Faig esment d'aquest Ilarg període de desplegament del 
nou servei perqué crec que en part aquest Ilarg desplegament és el que justifica 
que avui en l'últim Ple de la legislatura estiguem fent aquesta adjudicació, és una 
adjudicació que es podia haver fet a la propera legislatura peró que pels períodes 
que dono implicava invertir tota la nova legislatura i encara acabar la legislatura i no 
tenir-lo plenament desplegat, per tant, crec que aquest tipus de processos tant 
Ilargs ¡ que abasten un període tant ampli, no només la propera legislatura sinó 
també la següent són processos que s'han de fer una mica al marge del calendari 

97) 

\47 012977 



actual, del calendari electoral i s'han d'anar fent a ser possible amb el máxirr 
consens possible de totes les forces polítiques perqué des del moment que 
implicará a dos futurs governs no sabem tampoc quina será la composició que 
tindran aquests governs. En aquests quatre anys de desplegament, el 2012 en la 
primera fase i el 2014 en la seva totalitat s'haurá de renovar prácticament tota la 
flota de vehicles, 64 vehicles i sobretot s'incorporaran nous camions i nous 
contenidors de carga lateral. Aquest és un pas molt important que ja el teníem 
establert en alguns barris peró que en bona part de la ciutat no la teníem en totes 
les fraccions especialment en les de reciclatge i ens permetran una cosa moit 
important que és la que explica després totes les conseqüéncies del que vindrá 
aquesta automatització de la recollida, especialment de la recollida selectiva ens 
permetrá fer un salt important amb el reciclatge. En aquests moments som la 
primera capital catalana a nivell de reciclatge amb un 40%, la segona ciutat de 
Catalunya de més de 50.000 habitants, per tant, crec que estem en un momer: 
bastant óptim pel que fa al reciclatge peró grácies a aquest contracte i a aquesta 
automatització el que está previst és que puguem arribar a un 55% de reciclatge 
per tant, aixó ja és una bona notícia, ens permet fixar un horitzó en termes 
d'objectius ambientals més ambicions del que ja tenim ara que no és gens 
menyspreable. Peró a més a més tota aquesta automatització de la recollida ens 
permet alliberar recursos humans deis treballadors de l'empresa especialment de la 
categoria de peons que són els peons que justament podem desviar cap a la neteja 
viária i per tant oferir una intensificació de la neteja viária amb més personal peró 
també amb una major mecanització grácies a les noves escombradores que 
s'incorporaran, bé tota aquesta nova maquinaria de recollida de residus que ens 
permet mecanitzar l'escombrat bé acompanyada a més a més d'una inversic 
important amb contenidors soterrats, quaranta árees de contenidors són les que 
s'han ofertat, per tant el soterrament de dues-centes unitats, de dos cents 
contenidors i a més a més bé acompanyat també d'una inversió important en unes 
noves instal-lacions que tindrem a Mas Xirgu perqué les actuals comencen a tenir 
mancances. Bé per tant, el que estem fent aquí és una inversió molt important del 
municipi en el servei per obtenir més reciclatge, per obtenir més neteja viária, una 
inversió molt important també en diners la que necessitará aquesta empresa mixta 
peró l'avantatge que té el que hagin pogut fer aixó ara és que tot aixó ho podem fer 
amb un menor cost, el preu de l'adjudicació que fem en aquests moments el prei, 
anual está aproximadament uns 100.000 € per sota del mateix preu anual que 
pagaríem el 2011 si continuéssim amb els contractes vigents. Per tant jo dina que 
és una bona gestió la que hem d'aprovar avui perqué al marge de si algú 
agradaria que estirés més d'un costat o de l'altre el que está ciar és que el sol fe: 
que puguem tenir un millor servei a un menor cost ja de per si justifica que er 
aquests moments estiguem fent aquesta adjudicació. Cosa que en una época de 
crisi crec que és un bon exemple del que reclamen els ciutadans que fem les 
administracions. Per acabar volia destacar l'enorme implicació i la important 
contribució que han fet tots els grups polítics, també els de l'oposició i que maigrat  
partíem de punts de vista diferents en un inici hem anat confluint i crec que hen' 
satisfet en bona mesura les expectatives que tots esperávem d'aquest nou 
contracte i per tant podem dir que el resultat final és una bona síntesi de tot allá que  
tots anhelávem políticament per a la ciutat pel que fa al servei de recollida de 
residus i neteja viária. Espero que com a conseqüéncia d'aquesta realitat aquest 
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punt pugui ser aprovat per unanimitat i que per tant mostrem als ciutadans que més 
enllá de les conteses electorals som capacos d'entendre'ns especialment en 
aquests projectes de ciutat que tenen un Ilarg recorregut i que tenen un període 
molt Ilarg. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s'aprova per 
unanimitat. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I RÉGIM INTERIOR 

5. Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i drets de 
la corporació, actualitzat al maig de 2011. 
És objecte del present acord el donar compliment a alló disposat en els articles 
100 i 105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del patrimoni deis ens locals en el sentit de preparar la documentació pertinent 
per a elevar al Ple municipal l'aprovació de la rectificació de l'inventari general de 
béns i drets referit a la data del mes de maig de 2011. 

L'inventari és un registre administratiu que recull les característiques físiques, 
jurídiques i económiques deis béns 1 drets que pertanyen a I'Ajuntament de 
Girona, amb ('objecte de servir a aquest com instrument per a gestió i control del 
seu patrimoni. 

Aquestes característiques s'actualitzen contínuament d'acord amb l'article 102 
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre en funció de les millores técniques 
informátiques que es disposen. Per aquest motiu es presenta una relació de 
béns i drets amb dades identificatives generals per poder concretar posteriorment. 

Igualment aquesta rectificació será objecte de comprovació segons l'article 104 
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, tal com s'ha fet en els períodes 1999-2003 i 
2004-2007. 

Es relaciona adjunt a aquest informe: 

Béns i drets de domini públic servei públic 
(DMSP) Béns i drets de domini públic ús públic 
(DMUP) Béns i drets patrimonials (P) 
Béns i drets del patrimoni municipal de sól i d'habitatge (PMSH) 
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Béns i drets adscrits als organismes autónoms administratius i als ens a-- 
personalitat própia dependents de l'ens local (OASM) 
Béns i drets adscrits a l'Oficina Municipal d'Habitatge Béns i drets cedits a a -- 
administracions o a particulars peró revertibles a l'ens local (RV) 
Béns i drets cedits a l'empresa municipal Vivendes de Girona SAU 
Béns i drets de tercers dipositats o lliurats a l'ens local i revertibles a. 
favor (CS) 
Béns i drets de Vivendes de Girona SAU dipositats o Iliurats a l'Ajuntament 
Vehicles Municipals 
Acords administratius 2007-2011 del Departament de Patrimoni 
Informática 
Quotes, parts alíquotes i títols representatius del capital d'empreses 

Aquests annexos un cop aprovats seran sotmesos cada any (mes de maig) a la 
rectificació, mitjanóant la incorporació de les altes, baixes i modificacions deis 
diferents elements de l'inventari. 

L'inventari s'ha confegit d'acord amb les prescripcions deis articles 106 a 118 del 
Reglament de patrimoni deis ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d'octubre. La totalitat de les dades consten físicament als expediente 
administratius i a la base de dades del Departament de Patrimoni. 

L'esmentat inventara s'ha de sotmetre al Ple municipal per a la seva aprovacio 
doncs n'és l'órgan competent d'acord amb l'article 222.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
régim local de Catalunya. 

Un cop aprovada la rectificació de l'inventari pel Ple, caldrá remetre'n una cópia 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya i una altra a la Subdelegació del Govern. 

Primer.- APROVAR la rectificació de l'inventan general de béns i drets de la 
corporació, actualitzat al maig de 2011, que incorpora com annex: Béns i drets 
de domini públic servei públic (DMSP), Béns i drets de domini públic ús públic 
(DMUP), Béns i drets patrimonials (P), Béns i drets del patrimoni municipal de sol 
d'habitatge (PMSH), Béns i drets adscrits als organismes autónoms administratius 
i als ens amb personalitat própia dependents de l'ens local (OASM), Béns 
i drets adscrits a l'Oficina Municipal d'Habitatge, Béns i drets cedits a altres 
administracions o a particulars peró revertibles a l'ens local (RV), Béns i drets 
cedits a l'empresa municipal Vivendes de Girona SAU, Béns i drets de tercers 
dipositats o lliurats a l'ens local i revertibles al seu favor (CS), Béns i drets de 
Vivendes de Girona SAU dipositats o lliurats a l'Ajuntament, Vehicles 
Municipals, Acords administratius 2007-2011 del Departament de Patrimoni  
Informática, i Quotes, parts alíquotes i títols representatius del capital  
d'empreses. 

Segon.- REMETRE cópia de l'inventari al Departament de Governació 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de 
Govern de l'Administració General de l'Estat. 
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Presenta la proposta la tinenta 	Iegidora de l'Área d'Administració i Régim 
Interior, senyora Barbero, qui exposa, jOM vostés saben l'inventari és un registre 
administratiu que recull les característiques físiques, jurídiques i económiques deis 
béns i drets que pertanyen a l'Ajuntament i que té per objecte servir com a 
instrument per a la gestió i control del patrimoni. A la documentació que seis ha 
Iliurat figuren la relació de béns i drets que obra a l'expedient i aquestes dades que 
s'actualitzen contínuament consten físicament als expedients administratius i a la 
base de dades del servei de patrimoni. El Ple municipal és l'órgan competent per a 
l'aprovació de l'inventari i és per aixó que avui portem a aprovació la rectificació del 
mateix mitjanant la incorporado de totes les altes, baixes 1 modificacions deis 
diferents elements que el composen, actualitzat com ja ha dit la Secretária el mes 
de maig de 2011. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s'aprova per 
unanimitat. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA 

6. Aprovar definitivament el compte general 2010 

En data 8 de febrer de 2011 el Ple de la Corporació va donar-se per assabentat 
del decret de liquidació del pressupost 2010 de l'Ajuntament de Girona i els seus 
organismes autónoms. 

En data 15 de febrer de 2011, es va constituir la Comissió Especial de Comptes de 
l'Ajuntament de Girona, de conformitat al previst a l'art. 58 i 101 del DL 
2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Régim Local, i en 
compliment de l'article 212.2 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 

A partir del dia 16 de febrer fins el dia 7 de mar9 de 2011, la documentació del 
Compte General de l'Ajuntament de l'exercici 2010 ha estat a disposició deis 
membres de la Comissió Especial de Comptes, que han pogut analitzar els 
expedients, contractes i justificants de les operacions comptables registrades, de 
conformitat al que preveu l'article 60 del Reglament Orgánic Municipal. Durant 
aquest termini, no s'ha sollicitat informació, ni documentació addicional a la que 
constava en l'expedient de la compte general que estava a la seva disposició. 

En data 8 de marc es reuní novament la Comissió de Comptes per tal de 
dictaminar la Compte General. S'aprová amb els vots favorables de tots els 
membres. 

En data 14 de mar-9 es publicó edicte al BOP d'informació pública del dictámen 
de la Comissió de Comptes, iniciant un període de 15 dies hábils d'exposició i 
Possible examen per als interessats, i vuit més per a presentar allegacions. 
Acaba aquest termini en data 9 d'abrill. Durant aquest període no s'han presentat 
allegacions. 

Atenent al disposat a l'art. 212.4 del RD 2/2004 es proposa l'aprovació definitiva de 
la Compte General corresponent a l'exercici 2010. 

1r. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 
2010 per a l'Ajuntament de Girona i els seus organismes autónoms, integrats 
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pels estats básics que es detallen a l'ir'rrme adjunt, així com els criteris per a la 
quantificació deis deutes de impossible o difícil recaptació segons informe. 

2n. Aprovar definitivament la documentació complementária integrada pels 
justificants deis estats i comptes anuals i pels annexos també detallats a l'informe 
adjunt. 

3r. Aprovar definitivament els estats anuals exigits per la normativa mercantil per 
la única societat íntegrament municipal, lniciatives i Projectes Municipals SA. 

4t. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l'exercici económic 2010, a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que 
determina l'art. 212 i 223 del RD 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

Presenta la proposta la tinenta d'alcalde i regidora de ('Área d'Hisenda, senyora 
Freixenet, qui exposa que en relació a altres exercicis la presentació i el 
sotmetiment de la Compte General de l'exercici 2010, en aquest Ple, que és l'últim 
de la legislatura atenen precisament que l'any 2010 ha estat un exercici d'aquest 
govern que acaba ara i per tant ens va semblar convenient en temps i forma 
avanQar la seva aprovació en el Ple d'enguany. Tal com varem explicar a la 
comissió informativa en tot el procés d'informació i exposició pública no es va 
presentar cap al-legació i per tant avui com he dit presentem per la seva aprovaoc 
en el Ple de l'Ajuntament, a Compte General de l'exercici 2010. Durant tot e 
procés s'ha pogut veure l'expedient i els grups ho han fet i també la memória 
general que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanQ en la 
compte de resultats i a l'estat de liquidació del pressupost que ja varem portar al 
febrer en aquest Ple. De totes maneres si que em semblava oportú remarcar 
algunes dades que es desprenen de la Compte General i que posen de manifest al 
meu parer una gestió més que acceptable de l'exercici 2010 i que no comprometen 
ni hipotequen el futur d'aquest ajuntament malgrat el context de dificultats 
económiques que patim també els municipis, voldria recordar que en aquest 
exercici 2010 hem obtingut un resultat pressupostari positiu, un superávit de més 
de sis milions d'euros amb un romanent per a despeses generals de gairebé mig 
milió d'euros, hem acomplert el principi d'estabilitat pressupostária, el total de la 
inversió executada en aquest exercici ha estat de més de 26 milions d'euros, que 
s'ha produit també una disminució de l'endeutament viu en aquest 2011, finals de 
2010 principis del 2011, respecte a l'inici de legislatura a l'any 2007 de 500.000 € 
també, que hem pogut concertar al Ilarg de la legislatura i en aquest darrer perídde 
un préstec ICO que significa que l'interés concertat és del 0,50, per tant, facilita 
minora les despeses financeres d'aquest Ajuntament que en aquests mornehts 
tenim, a finals del 2010 una ratio d'endeutament del 66,07E, 54 punts per sota del 
máxim permés i que ha garantit el no superar el 75% la contractació de crédit alié 

pel 2011, que ('índex d'endeutament per habitant és de 568,84 	sensiblem!t  
també inferior al del 2009 que ja ens situava en una bona posició en el ránquIng 
d'endeutament del Ministeri d'Economia que es va publicar l'any 2009 pela 
municipis espanyols i que finalment el termini mig de pagament a proveTclors ha 

estat de 41,12 dies, inferior als 55 dies que demana la Ilei de morositat per l'ér” 
2010. Crec que en definitiva hem tancat l'exercici 2010, respectant tots els principia 
comptables, atenent tots els requisits de la Llei d'Hisendes Locals essent rigorosos  
i disciplinats en la gestió del pressupost d'aquest Ajuntament i per aixó avui els h' 
demanem la seva aprovació. 
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Obert debat, intervé la portaveu dei grup municipal del PP, senyora Veray, per 
anunciar el vot en contra del seu grup municipal en aquest punt, per coheréncia 
política, ja que el meu grup com molt bé saben no va donar suport al Pressupost 
de l'any 2010 i per tant tampoc donará suport a la Compte General. 

Intervé el senyor Puigdemont, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa que 
pels mateixos motius que ha expressat la portaveu del grup municipal del PP, el 
grup municipal de CiU no donará suport als pressupostos del 2010 i ens sembla 
que és de coheréncia política fer el mateix avui. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s'aprova per disset 
vots a favor deis grups municipals del PSC, ERC i ICV o vuit vots en contra deis 
grups municipals de CiU i PP. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME 

7. Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 
42, carrer Carme Auguet. 

La propietat de la finca situada al carrer Carme Auguet, núm. 42, ubicada en el 
sector de Sant Daniel, ha sol•licitat una modificació de la qualificació que el Pla 
General vigent atorga a l'esmentada finca i que afecta de forma considerable 
l'habitatge unifamiliar existent, que constitueix el domicili familiar de l'afectat, així 
com la modificació de les alineacions. 

D'acord amb l'anterior, i previ encárrec, els serveis técnics municipals han 
redactat la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana núm. 42 
Carrer Carme Auguet, que te com a objectiu deixar sense efecte l'afectació de 
l'habitatge existent, atés que no resulten suficientment motivades les alineacions 
que en el seu moment va considerar el pla general vigent, que afecta de forma 
substancial el domicili familiar deis sollicitants, en un espai on la circulació és 
prácticament inexistent, donada la configuració de la vialitat existent i 
consolidada en aquest ámbit. Per tan, es considera adient, per raons de 
proporcionalitat entre l'afectació i el resultat que s'obté, modificar únicament 
l'alineació de la finca per la banda que limita amb el carrer Carme Auguet, a fi de 
preveure una cru'illa més d'acord a la resta de vialitat que conté el propi pla 
general, i mantenir les alineacions anteriors, pel que fa a la part nord de la 
mateixa, modificant la qualificació, de manera que l'edificabilitat de la finca retorni 
a la prevista en el planejament general anterior. 

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

APROVAR inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 
de Girona, núm. 42, Carrer Carme Auguet, de conformitat amb el que disposa 
I' article 85 en relació amb l'arbole 96 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme; i sotmetre'l a informació pública, pel 
termini d'un mes, mitjancant Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la 
Provincia, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la premsa local. 

Presenta la proposta la tinenta d'alcalde i regidora de ('Área d'Urbanisme;  senyora 
Salamaña, qui exposa que el que es porta a aprovació d'aquest Ple és el cas d'una 
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finca de la zona de Sant Daniel que pz-11  pianejament general era permés fer una 
reparcel•lació en diferents vivendes dins d'una parcel•la en el que avui hi ha una 
casa rural. La propietat havia manifestat l'interés de poder mantenir aquesta 
propietat, la casa de la manera que és avui perqué és un patrimoni familiar que 
volien conservar i que el planejament obligava a modificar per tal de poder alinear-
la en els carrers segons la modificació del planejament general. Ens semblava 
doncs que la petició que fa la propietat és encertada, per entendre que no 
necessariament cal tota l'alineació tal com assenyala el planejament general i en 
aquest sentit s'alinea només pel carrer Carme Auguet per tal de poder millorar dins 
la vialitat. En aquest sector peró en tot cas el que si porten-1 a aprovació és que es 
pugui mantenir l'habitatge que actualment hi ha. 

Obert debat, intervé el senyor Oliva, regidor del grup municipal de CiU, qui exposa 
l'onze de juny de l'any 2002, no sé si a algú li sona la data peró és el dia en qué e 
Pla General d'Ordenació Urbana de Girona es va publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i conseqüentment va entrar en vigor. Bé, des de l'onze de 
juny de 2002 portem 42 modificacions puntuals del Pla General i resulta que herr 
hagut d'esperar nou anys per donar-nos compte que en una finca de Sant Dame 
afectávem massa a una propietat privada en un tema de vialitat. Perqué la corba 
ocupava massa terreny de propietat privada, nou anys després ens n'hem adonat 
ara hem de fer una modificació en l'últim Ple d'aquest mandat per esmenar allá 
que no varem fer bé l'any 2002 i el grup municipal de CiU no ens estranya que 
passin aquestes coses tal i com es va fer el Pla General l'any 2002. El treballs 
preparatoris per qui tingui una mica de memória varen comencar l'any 2000 i l'any 
2002 el Pla General d'aquesta ciutat ja estava publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat. És a dir, no m'estranya que s'hagin de fer modificacions d'aquest tipus 
si varem anar a una velocitat increíble alhora de fer el nostre Planejament General 
Mirin senyors del govern sortint el Planejament vol calma, tranquil•litat i bous 
aliments í el futur Planejament General de Girona s'haurá de fer així fugint del 
model imposat pel senyor Nadal, no es poden fer les coses així, no es pot fer un 
Pla General així, no es pot tardar nou anys en adonar-te que un pobre propietan 
privat li has afectat massa afectació en un carrer on no hi ha tránsit i que és un cul 
de sac i que serveix només per donar servei a tres finques privades, no es pot fer 
el Planejament General d'aquesta manera, per tant, en el futur s'haurá de canviar 
radicalment la manera en qué es faci el Planejament General de la ciutat de Girona 
per no haver-nos de trobar amb coses com aquestes en el Ple d'aquest 
Ajuntament. Nosaltres hi votarem que sí perqué el propietari té tota la raó, es v 
cometre un greu error el 2002 i s'ha tardat nou anys en subsanar-lo. Votarem el si. 
peró és un sí evidentment crític. 

Intervé la senyora Salamaña, qui exposa, el Planejament General és un instrumer:  
de gestió no és un document que sigui una fotografia fixa pels deu anys i  és vIL: 
exactament i per tant com tots els instruments de gestió són ja realment Pe-
gestionar. En aquests moment la propietat veu que está afectada la seva finca 
veu que és una finca patrimonial d'interés on ell en aquesta parcel•la hi poda fer  
tres cases i diu no, diu vull conservar el patrimoni que he heretat i l'Ajuntament no 
considera raonable i per tant entenem que efectivament ell que hagués pogut fer  
tres cases no ho considera important i per tant nosaltres respectant no tant la 
vialitat com diu vosté sinó la permanéncia d'aquest patrimoni és quan des dels 
órgans técnics i polítics ens sembla realment important conservar aquest patrimorli.  
per tant, és aquesta la raó a partir de qué aquesta persona es dirigelx a  
l'Ajuntament que no havia vist en el seu moment que havia quedat afectada la 
seva parcella que se li estima aquesta al•legació. 
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Fa ús de la paraula el senyor Oliva, z,úi exposa, era el senyor Francesc Lloveras 
regidor d'Economia i Hisenda d'aquest Ajuntament el que deja que era el 
pressupost el que era un element viu i que s'estava movent durant tot l'any i que 
patia una série de modificacions, mutacions, etc. El Pla General no és aixó, és un 
instrument de Planejament que serveix per dotar de seguretat jurídica a 
l'Administració i als administrats i que no es pot anar canviant a caprici d'uns i deis 
altres. 

Fa ús de la paraula la senyora alcaldessa, qui exposa, sápiguen que totes les 
modificacions que hi ha hagut de planejament perqué és un instrument que es pot 
modificar no han estat per caprici, perqué aquí mai hem fet res per caprici, sinó 
que en aquest cas la senyora Salamaña ha explicat d'una manera molt concreta, i 
penso que de caprici no se n'han fet, si hi ha modificacions perqué de 
modificacions de planejament per ser el planejament un instrument doncs són 
d'absoluta normalitat a part de qué recordo en el moment d'aprovar el Pla General 
crec que es va explicar bé i no puc repetir perqué tampoc tinc tanta memória peró 
crec que es va fer bé aquest planejament perqué es varen fer quantitat de 
convenis per poder anar fent aquest planejament cosa que va comportar un 
nombre que el puc recordar d'allegacions petites en comparació al que és tot un 
planejament de la ciutat de Girona i les modificacions s'han anat fent o es podran 
fer a mesura que passin els anys i es vegi que aquest instrument es pot utilitzar per 
aixó. 

Intervé el senyor Oliva, qui explica, no tinc una bona memória peró tinc un bon 
arxiu i CiU va fer 37 al•legacions a aquest Pla General i vostés no en varen estimar 
ni una. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s'aprova per 
unanimitat. 

8. Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de 
Girona núm. 41, per a l'adaptació a les algades reguladores en l'edificació 
al Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre condicions d'habitabilitat deis 
habitatges. 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya, va 
aprovar el Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat deis 
habitatges i la cédula d'habitabilitat, que preveu, en la Disposició Transitória 
Tercera, la necessitat d'adequar el planejament urbanístic i les ordenances 
d'edificació a les seves determinacions. Així mateix, la Disposició Transitória 
Quarta preveu que l'anterior adequació es dugui a terme en el termini de tres 
anys a partir de la seva entrada en vigor, que es va produir l'octubre de 2009. 

En compliment de l'anterior, els serveis técnics municipals han procedit a la 
redacció de la modificació puntual del PGOU núm. 41 per a l'adaptació de les 
alpades reguladores en l'edificació al Decret 55/2009, sobre condicions 
d'habitabilitat en els habitatges, i que te per objecte: a) adequar les normes 
urbanístiques del pla general vigent a les previsions de l'esmentat Decret 
55/2009, ajustant els parámetres d'al9ada reguladora deis habitatges, definits en 
les qualificacions de zona residencial que configura carrers (clau 1) i zona residencial amb espais oberts (clau 2); b) ajustar la normativa d'altells en plantes 
baixes per evitar problemes d'accessibilitat als edificis; i c) modificar l'article 197 
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de les normes urbanístiques del text r-lps del PGOU, referent als parámetres 
básics i complementaris, per autoritzar ajustas puntuals en les disposicions sobre 
alcades. 

D'acord amb l'anterior, la Comissió Informativa d'Urbanisme proposa al P 
l'adopció del següent acord: 

Primer.- APROVAR inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Girona, núm. 41, per a l'adaptació a les alcades reguladores 
en l'edificació al Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre condicions d'habitabilitat 
deis habitatges i la cédula d'habitabilitat, d'acord amb el que disposa 
l'article 85 en relació amb l'article 96 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qua 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes. 
mitjancant Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Provincia, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i en la premsa local. 

Presenta la proposta la tinenta d'alcalde i regidora de l'Área d'Urbanisme senyora 
Salamaña, qui exposa, d'acord amb el Decret 55/2009 el que es porta a aprovació 
es adaptar les alcades reguladores de les edificacions del Planejament General de 
Girona, de fet el que fem són tres coses: una és permetre vint centímetres per 
planta per tal de fer fácils les naves instal•lacions que en aquests moments tenim en 
la majoria deis habitatges, també d'acord amb les estructures els forjats de les 
edificacions i permetre les alcades Ihures necessáries en cada planta. La segona 
qüestió és no permetre en planta baixa baixar per sota de vorera més de 60 
centímetres en zones comercials per tal d'evitar barreres arquitectóniques en 
aquests edificis, és a dir, que els edificis comercials vinguin a peu de vorera, per 
tant, podem entrar en facilitat en aquests comercos i especialment salvar tot el terna 
del que serien els altells que en algunes ocasions es baixava per tant de poder fer 
un altell i finalment el que portem és possibilitar la reordenació de volums 
conservant sempre el volum edificatori permés segons el Planejament General a 
partir d'un Pla de Millora amb el qual voldria dir que podríem reordenar aquesta 
volumetria i com a máxim podríem incloure una planta més. 

Fa ús de la paraula el senyor Oliva, qui exposa, a diferéncia del punt anterior 
aquesta sí que és una modificació puntual que té sentit. És l'excepció a la regla 
general de les seves modificacions puntuals. Que si es ciar si surf una normativa 
dient que l'edificabilitat deis habitatges ha de determinar una determinada alcada és 
normal que nosaltres adaptem el nostre planejament a alió que diu la normativa 
autonómica, per tant, aquesta modificació puntual si que té sentit i aquest és 
l'auténtic objectiu de les modificacions puntuals i no de la manera que vostés ho 
han fet servir durant nou anys. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s'aprova Per  
unanimitat. 

9. Aprovar provisionalment la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada de 
municipi de Girona. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 11 de gener de 2011, va adoptar l'aOrci  
d'aprovar inicialment la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada del munIcIP 
de Girona. 
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L'expedient fou sotmés a informació 	pel termini de dos mesos, mitjan9ant 
Edictes publicats en el Butlletí Oficial c.:: la Província núm. 17, de 26 de gener de 
2011; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5798, de 18 de 
gener de 2011; i en el Diari de Girona del dia 19 de gener de 2011. 

Durant el termini d'informació pública, es va presentar un escrit d'al'legacions a 
nom del Sr. Xavier Poch Sors, President de la Junta de Compensació de la 
Urbanització del "Sector Parador del Güell" (re 2011014007), en el qual es 
sol.licitava la incorporació de les tres parcel•les que configuren el sector del 
Parador del Güell dins de la delimitació de la trama urbana consolidada, petició 
que s'ha considerat convenient atendre, en base als arguments continguts en 
l'informe técnic obrant a l'expedient. 

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

Primer.- ESTIMAR les al•legacions presentades pel Sr. Xavier Poch Sors, en 
nom i representació i com a President de la Junta de Compensació del Sector 
Parador del Güell, d'acord amb l'informe técnic obrant a l'expedient, del que se'n 
donará trasllat, en la seva part necessária, a l'al•legant, en el sentit d'incloure 
l'esmentat sector dins l'ámbit de la TUC. 

Segon.- Aprovar provisionalment la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada 
del municipi de Girona, de conformitat amb el que disposa l'article 8 del Decret 
Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació deis equipaments comercials; 1 
donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, als efectes de 
la seva aprovació definitiva, si s'escau. 

Presenta la proposta la tinenta d'alcalde i regidora de l'Área d'Urbanisme, senyora 
Salamaña, qui exposa, hi ha hagut una sola allegació que ha presentat el President 
de la Junta de Compensació del Sector del Parador del Güell i en el qual demanava 
ser inclós dins la trama urbana. Estudiat pels serveis técnics municipals la 
consideració ha d'incloure aquest espai dins la trama urbana i donat que és la 
última zona del continu urbá que quedava fora d'aquesta trama urbana s'estima 
aquesta al - legació i per tant s'aprova a aprovació del Ple. 

Obert debat, fa ús de la paraula el senyor Oliva, qui exposa que el vot del grup 
municipal de CiU será favorable perqué ja que en el Parador del Güell el 
planejament que deia els usos hoteler, d'oficines i comercial, és normal que 
estigués inclós dintre la Trama Urbana Consolidada. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s'aprova per 
unanimitat. 

10. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 
39, adaptació usos comercials al Decret Llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d'ordenació d'equipaments comercials. 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 11 de gener de 2011, va adoptar l'acord 
d aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 39. Adaptació usos 
comercials al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació d'equipaments 
comercials. 
L'expedient fou sotmés a informació pública, pel termini d'un mes, mitjanant 
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Edictes publicats en el Butlletí Oficial di la Provincia, núm. 17, de 26 de gener 
2011; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5798, de 18 
gener de 2011; i en el Diari de Girona del dia 19 de gener de 2011. 

Durant el termini d'informació pública, es varen presentar tres escrits 

El primer a nom de la societat PROGIR, SA, representada pel Sr. Frances: 
Álvarez Rubirola (re 2011008735), on manifesta: 

1. No considerar la posició relativa de les edificacions com a parámetres básics 
no modificables i permetre que les superficies comercials ocupin el máxim de 
superficie en planta baixa, alineant-se amb les voreres actuals. S'adjunta plánol. 
2. Preveure l'execució simultánia de l'adequació de la urbanització de les franges 
d'espais lliures del carrer 8 de marg. 
3. La via d'accés a l'aparcament de Pilla comercial superior del carrer de Can 
Turon hauria de dissenyar-se connectat al carril lateral de la C-65. També hauria 
de fer-se una connexió pel pas de vehicles de 10m per la cárrega i descárrega 
de mercaderies a la part posterior del carrer 8 de marg. 

Respecte de l'anterior, i d'acord amb l'informe técnic obrant a l'expedient, resulta 

1. La separació de l'edificació de 3 metres al límit de carrer, reflectida en els 
gálibs, obeeix a la necessitat d'eixamplar l'espai pels vianants en el cas de qué 
es localitzi en aquella vorera un accés principal a la superficie comercial. La 
localització deis accessos principals es podrá concretar en el PMU i, d'acord amb 
l'al•legació, será el moment de fixar la posició relativa de les edificacions. 
2. El PMU podrá establir, d'acord amb l'Ajuntannent, la possibilitat d'execució 
simultánia d'algunes obres d'urbanització, atenent a la racionalitat técnica i 
económica de la seva execució i si no es considera necessária la seva execució 
prévia. L'obligació d'execució simultánia s'haurá de recollir en el projecte de 
reparcel•lació. 
3. L'estudi per a la concreció deis accessos a les parcelles s'haurá de fer en el 
marc de l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada corresponent al PMU. 

D'acord amb l'exposat, es proposa estimar en part les al•legacions presentades. 
en el sentit que: a) la situació relativa de les edificacions no es considerará en 
l'annex normatiu de la MP del PGOU com a parámetre básic; b) s'aclareix que la 
figura adequada per establir ('execució simultánia d'algunes obres d'urbanització 
és el PMU; i c) s'aclareix també que la figura adequada per a la concreció deis 
accessos a les parcelles és el PMU, en base a l'estudi d'avaluació de la mobilitat 
generada corresponent. 

La segona de les allegacions l'ha presentat el Sr. Max Marcó Brugués, en 
qualitat de Conseller Delegat de l'entitat mercantil INVERGISA, SL (re 
2011008980). El Sr. Marcó manifesta, básicament, que hi ha una incorrecta 
aplicació de la Directiva 206/123/CE a través del Reial decret legislatiu 2/2008 
de 20 de juny, pel qual s'aprova la Llei de Sól estatal, del DL 1/2009, de 22 de 
desembre, d'ordenació deis equipaments comercials, i del DL 1/2010, de 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, aquests últims de' 
govern de la Generalitat de Catalunya. 

En primer Iloc, cal dir que el propi article 44 de la Directiva disposa l'adequac:_ 
del dret intern de cada Estat a la mateixa, qüestió que sha dut a terme a trae= 
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de les disposicions legals esmenta1+": anteriorment. No obstant, no és en seu 
d'unes al•legacions a una modificas; L puntual d'un pla general on correspon 
manifestar la suposada incorrecte transposició de la directiva europea a través 
de les Ileis estatals i autonómiques. 

D'acord amb l'exposat, cal tenir present que el Iliure accés als serveis i activitats 
es materialitza sempre sobre un territori, en el qual regeix un planejament, en 
aquest cas el Pla General de Girona, i només el planejament urbanístic general 
és el que disposa l'atribució d'usos en aquest ámbit territorial, el municipal, al 
qual és d'aplicació la norma urbanística en vigor, en aquest cas el DL 1/2010, de 
3 d'agost. 

La Disposició Addicional Segona del DL 1/2010, de 3 d'agost, preveu, d'acord 
amb el RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
estatal de sól, que es consideraran actuacions de transformació urbanística, 
entre d'altres, les de dotacions en actuacions aillades sobre terrenys que tenen la 
condició de sól urbá consolidat, que, sense comportar una reordenació general 
d'un ámbit, donin lloc a la transformació deis usos preexistents. 

L'apartat 3 de la Disposició addicional 2a. també disposa que, en els supósits 
anteriors, es produirá la correlativa exigéncia de majors reserves per a zones 
verdes, per espais Iliures i per equipaments prevista a l'article 100.4 del propi DL 
1/2010. 

Així mateix, l'apartat 4 de la mateixa disposició preveu: "Les persones 
propietáries han de cedir el 15% de l'increment de l'aprofitament urbanístic que 
comporti l'actuació de dotació respecte a l'aprofitament urbanístic preexistent i 
efectivament materialitzat...". 

S'entén que aquesta és la situació deis terrenys ubicats en l'antic Sector 
Industrial Can Xirgu, on els usos permesos eren els industrials, i alguns 
comercials en estreta relació amb els anteriors. 

La modificació en trámit possibilita que tot el sector estigui obert als usos 
comercials en sentit ampli, complint amb els dictats de la Directiva Europea i 
amb les prescripcions del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, i del DL 
1/2010, de 3 d'agost, d'aplicació al cas. 

També queda ciar que el 15% al qual s'haurá de fer front ho és respecte de la 
diferencia deis drets permesos per l'anterior planejament i ja materialitzats i 
l'increment que suposa la transformació d'usos. 

Així mateix, i d'acord amb el que disposa l'article 99.1.b) del propi DL 1/2010, la 
modificació haurá de preveure els terminis d'execució de la mateixa, així com 
també el sistema de gestió adequat, que en el present cas, s'estima que 
correspon al sistema de reparcellació económica. 

En relació a la consideració que l'avaluació económica continguda en la 
modificació del pla general no és correcta, no aporta l'allegant cap prova que 
Justifiqui aquest argument, ni tampoc manifesta quina hauria de ser aquesta 
avalu ació. 
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A la vista de l'exposat es proposa deses..`lar I'al•legació presentada. 

La tercera de les allegacions, presentada fora de termini, ho és a nom de 
l'entitat INS NOU, SL (re 2011013827), també representada pel Sr. Francesc 
Álvarez Rubirola, en el qual posa de manifest que la modificació puntual manté 
l'edificabilitat de la parcella número 3 en 0,70m2 st/m2 sól del que en resulten 
11.419,81 m2 de sostre. Es sollicita que la seva edificabilitat sigui del 0,80 m2 
st/m2 sól, igual que en tot el sector de la urbanització, del que en resultarien 
13.512,21 m2 st. 

A la vista de l'anterior cal dir que, d'acord amb la memória, la modificació 
incorpora la delimitació del sector del PMU Can Turon, PA urbanitzat 
reparcellat, ja qualificat en la seva major part de comercial, i que ha quedat 
inserit dins els nous creixements residencials del sud de la ciutat. El 
desenvolupament del PMU ha d'assegurar una ordenació urbanística unitána 
amb els citats sectors residencials permetent la seva inclusió dins la TUC amb 
l'objectiu d'ocupar les parcel•les amb els usos previstos pel planejament. 

En l'estudi previ per la definició d'objectius i criteris generals del PMU s'ha 
constatat que l'ordenació está tensionada per, d'una banda, les proteccions 
paisatgístiques i ampliacions deis espais públics per afavorir la integració amb 
els sectors residencials, limitant l'ocupació: i, de l'altra, per l'adequació tipológica 
que aspira a un máxim de superficie en planta baixa i en tot cas, evitar sostre 
comercial més enllá de la P1, maximitzant l'ocupació. S'afegeix a aquests 
requisits la demanda de la propietat d'evitar en el PMU el trasllat de sostre entre 
diferents parcel.les. 

Un increment de sostre dificultaria encara més l'assoliment d'una ordenació 
respongui satisfactóriament a les premisses d'implantació exposades. 

D'acord amb l'anterior, es proposa desestimar l'allegació. 

Així mateix, simultániament al trámit d'informació pública, i de conformitat amb el 
que disposa l'art. 85.5 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, es varen sollicitar els corresponents informes als 
Serveis Territorials de Carreteres a Girona, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i al Departament d'Empresa i Ocupació, ambdós de 
la Generalitat de Catalunya. Aquest darrer va emetre informe favorable amb 
prescripcions, en data 16 de mar9 de 2011, les quais han estat incorporades er 
l'expedient objecte d'aprovació. 

Igualment es va sollicitar informe a la Unitat de Carreteres de l'Estat a Girona 
Secretaria General d'Infraestructures, Direcció General de Carreteres de. 
Ministeri de Foment, el qual va emetre informe favorable en data 4 de rnar 
2011. 

Per tot l'anterior, la Comissió InformatiVa. d'Urbanisme proposa al Ple radoP`" 
del següent acord: 

Primer.- ESTIMAR en part les al•legacions presentades per l'entitat Progir, 
desestimar les al-legacions presentades pel Sr. Marcó, en nom i representado  
d'INVERGISA, SL, i les presentades pel Sr. Álvarez, a nom de l'entitat Ins Nou• 
SL, en base a les consideracions contingudes en la part expositiva del present 
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acord, i deis informes técnics obrl.y.;‘. a. l'expedient, tramitat per la modificació 
puntual del PGOU núm. 39. Adaptaci¿ usos comercials al Decret Llei 1/2009, de 
22 de desembre, d'ordenació deis equipaments comercials 

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 39. 
Adaptació usos comercials al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d'ordenació deis equipaments comercials, de conformitat amb el que disposa 
l'article 96 en relació a l'article 85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme; i donar-ne trasllat a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació definitiva, si s'escau. 

Presenta la proposta la tinenta d'alcalde i regidora de l'Área d'Urbanisme, senyora 
Salamaña, qui exposa, hi ha hagut tres allegacions dues a Can Turón, una altra a 
la zona de Mas Xirgu, d'aquestes allegacions a la de Can Turón podríem dir que 
s'estima parcialment, de fet una de les parts de l'al.legació, creiem que el que raona 
s'ha de solventar a partir d'un Pla de Millora Urbana, en aquest sentit, no es diu que 
no es possible sinó que qui resoldrá els parámetres que alleguen será aquest Pla 
de Millora Urbana que s'haurá de redactar. No s'estima aquesta allegació a la 
major edificació que es demanava per una de les edificacions d'una parcel-la. En el 
cas de la zona de Mas Xirgu aquí el que es demana hi ha una certa controversia 
sobre el canvi d'usos d'aquest espai en el sentit que nosaltres entenem que 
efectivament sí que es fa una transformació d'usos en aquest moment eren usos 
industrials i es passen com vostés saben a usos comercials. A partir d'entendre que 
si que hi ha aquesta transformació d'usos el que no s'estima l'allegació presentada 
i el que es diu a la propietat és que el que pugui representar de participació o 
d'aportació económica a causa doncs del canvi d'usos haurá de fer d'una banda pel 
que faria a les zones verdes i el que faria en aquest canvi de superficie passada 
d'usos industrials a comercials consolidats, en aquest cas s'haurá de fer el 15% del 
que representa aquesta modificació s'haurá de fer un pagament abans de dos anys 
i la resta no utilitzada s'haurá de fer efectiu el pagament a partir com a máxim de 
cinc anys. 

Intervé el senyor Oliva, regidor del grup municipal de CiU, qui exposa, el vot del 
grup municipal de CiU será en aquest punt favorable. Hi ha moltes qüestions 
jurídiques que afecten a Mas Turon sobre l'aplicació o no de les disposicions que 
conté el nou Text refós de la Llei d'Urbanisme de l'any 2010 sobre si és necessari o 
no augmentar les cessions el 15% o no, també sobre si s'ha d'acceptar passar del 
0,70  m2  per m2  de sól d'edificabilitat de sól d'edificabilitat a un 0,80 etc., aixó és 
discutible jurídicament peró el que estem d'acord amb els informes en els quals es 
basa l'acord municipal és a Can Turon. A Can Turon estem d'acord que haurá de 
ser un Pla de Millora Urbana el que estableixi els detalls de la urbanització, les 
alineacions de la vorera i altres qüestions referents a la urbanització d'aquest 
sector, per aquest motiu el vot del grup municipal de CiU será favorable. 

Ningú 
unanimitat. 

més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s'aprova per 

11. PRECS I PREGUNTES 
En aquest torn intervé en primer lloc la senyora alcaldessa, qui exposa, con que 
aquest és el darrer Ple d'aquest mandat proposa donar la paraula a tots aquells 
regldors que volguessin intervenir en aquest darrer Ple Municipal del mandat, si els .  

sembla ho farem sempre amb l'ordre que tenim costum. 
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Fa ús de la paraula el regidor del grup municipal d'ICV, senyor Pardo, qui exposa 
sé que és costum d'aquest plenari que la gent s'acomiadi al acabar la legislatura i jc 
sempre he estat una persona una mica alentit, és a dir, deis costums socials, pe' 
tant, d'entrada el meu primer pensament era que potser no cal peró bé con que 
després comentant-ho semblava que podia ser interpretat com una descortesia he 
pensat tampoc es tracta d'esfumar-se amb una sessió lacrimogena de tothorr 
lamentant-se perqué s'acaba la legislatura. Avui el diari parlava de setze regidors 
setze comiats será no tenir gens de pietat al públic que ja costa que vingui al Ple 
només falta que a sobre a la última legislatura els sotmetem a una sessió d'aquesta 
mena. Més aviat penso que en tot cas el que hauríem de donar és un missatge 
d'alegria i de joia en el sentit de qué el fet de que pleguin setze regidors ha de ser 
una cosa bona per a la ciutat i per l'Ajuntament, de la mateixa manera que si tu tens 
un fruiter de tant en tant l'has de podar, no vol dir cada any i grácies a aixó et dona 
més i millor fruita, per tant, diem que en aquesta legislatura fem una poda en 
profunditat i aixó ha de servir per regenerar i per tant que pugi saba nova a l'arbre 
esperem que doni més i millors fruits. Una mica crec que la política municipal 
estarla bé que s'assemblés el més possible a l'organització d'una comunitat de 
veins d'una escala on sempre hi ha aquel) enrenou de ostres hi ha de ser el 
president, qui s'ha de cuidar de cobrar els rebuts de decidir si s'ha de pintar o no o 
de canviar la bombeta i penso que al igual que en una comunitat de veins 
malament aquella comunitat de veins en qué ningú vol ser el president i la cosa tira 
com tira, malament aquella comunitat de veins en qué un vol ser el president tant si 
com no i no hi ha maneres de qué deixi de ser el president, lo bo és una comunitat 
de veins en la que entre tots tothom té ciar que s'ha d'anar assumint aquest paperi 
que aquest rol ha d'anar canviar sigui per sorteig, sigui per torn o sigui per 
voluntarietat deis diferents veins. Per tant, crec que el relleu deis que estem aqui 
que som ciutadans del carrer que en un moment donat varem tenir les ganes de fer 
de president de la comunitat de ve ins doncs aquest relleu ha d'estar ciar des de 
moment que hi entres. Jo de fet sempre he estat molt content d'estar a la última 
cadira del Ple no només perqué tens els periodistes al costat i aixó permet sempre 
el comentara o explicar l'acudit de torn sobre alió que es comenta en el Ple sinó 
perqué sempre he pensat que si tenia la última cadira del Pla també seria més fácil 
haver de marxar no només si hi hagués un incendi sinó fins i tot si has de mancar 
per causes naturals com aquesta. Sempre costa menys marxar si tens la última 
cadira del Ple que no pas si estás per qui i ja no dic a la taula presidencial. Per tant 
la veritat, he de confessar que no només no marxo amb recanca sinó que marzo 
amb gran joia i alegria perqué penso que és bo per a la ciutat, és bo Per 
l'Ajuntament i evidentment será molt bo per mi que passaré de no tenir temps Per 
res a tenir temps per la família, poder tornar a treballar, poder ser una persona 
normal, poder ser com aquel) veí que de cop ja no ha de passar els rebuts, no s 
de preocupar de les bombetes, ni de si s'ha de pintar l'escala, per tant, és una 
sessió que podem celebrar amb ceda alegria i demanaria que aquest to més joiós 
el poguessin seguir totes les persones que es vulguin acomiadar. Més enllá d'alxc 
no vull entrar en detalls sobre la tasca que he fet aquests vuit anys. Aquest any 
varem editar un calendari molt interessant del 2011 en qué hi ha un recull una mica 
de tot el que hem anat fent en aquesta legislatura des de Medi Ambient, peró hi ha 
una cosa que no s'esmenta allá i crec que és important remarcar-la i crec que la  
principal fita que hem pogut aconseguir en aquestes dues legislatures, des de . 
l'Area de Medi Ambient és fer que la tasca municipal, si més no la de l'Area de fleM
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Ambient sigui mesurable i aixó penso que és important perqué quan estás dintre  
d'un govern sovint a vegades els comentaris que et fan fins i tot els companYs 
govern no saps si és un judici positiu o negatiu, si escoltes els ciutadans pel oarre 
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normalment t'arriben més les crítiquc. ,- 	les felicitacions i per tant pot arribar un 
moment que sigui molt fácil confondre si el que estás fent va en la bona direcció o 
no va en la bona direcció. En l'Área de Medi Ambient prácticament ho tenim tot 
mesurat entre els indicadors de l'Agenda 21 i altres indicadors que tenim per l'área 
hi estem tots penjats a la página web, per tant, el ciutadans poden veure si Girona 
millora o empitjora 1 aixó crec que és una bona cosa perqué moltes coses sobretot 
en el camp de Medi Ambient penso que hem avarnat i molt i per tant si el proper 
govern va enrere será ciar i patent i per tant més enllá que será un drama per a la 
ciutat jo pensaré veus anaves bé i ara sembla que no vas tant bé i si va millor 
pensaré has fet bé de marxar perqué ha vingut algú que ho ha fet millor que tu. Per 
tant sigui com sigui será una cosa bona. Óbviament tot aixó no hagués estat 
possible sense el gran treball en equip que s'ha fet, la implicació que ha posat tot el 
personal a qui jo he d'agrair que hagin confiat amb mi i que s'hagin deixat 
engrescar per un projecte, per una nova manera de fer i entenc hi ha personal 
dintre l'Área de Medi Ambient que porta molts anys 1 per tant aixó d'haver de 
comentar amb una nova manera de fer i amb una visió diferent seis si feia molt 
gros 1 tot i així han fet l'esforó i crec que els hi ha anat bé també a ells, la veritat un 
revulsiu de tant en tant convé, peró está ciar que sense ells aixó no hagués estat 
possible. També crec que toca agrair totes les persones, els companys del plenari, 
que en moments difícils que n'he tingut m'han transmés el seu escalf especialment 
en Joan i la Núria que els he tingut sempre al costat, també n'hi ha que no me l'han 
transmés l'escalf, peró bé tot a la vida serveix per aprendre, tot t'ensenya, per tant 
bé intento agafar-m'ho tot positivament. L'únic que espero en aquests propers 
mesos que vindran que ja no serem regidors és que aquests moments més amargs 
jo sigui capaó d'oblidar-los que no se'm quedin a dins, crec que és una cosa 
important, sobretot per a la salut, i que en canvi les relacions i les coneixences 
d'amistat que curiosament amb persones que mai ho haguessis dit molt diferents a 
mi aixó no és difícil perqué sempre m'han dit que sóc un bitxo estrany peró en 
persones que no ho hagués dit mai s'ha creat una relació que jo espero que perduri 
en el temps i que quan ens veiem puguem comentar les millors anécdotes de tots 
aquests anys, les passades i les presents, que hi haurá si cal criticar com fan tots 
els ciutadans els que estaran dins de l'Ajuntament al voltant d'una cervesa i per tant 
que la vida continua i amb aquesta alegria i aquesta joia que l'ha de caracteritzar. 

Intervé el regidor del grup municipal d'ERC, senyor Ayats, qui manifesta, últim ple, 
exregidor de joventut avui també faig anys, en faig 31, per tant exjove també seré, 
amb il lució. Agrair a aquells que varem comentar el viatge molt abans del 2007, 
agrair també aquells que la ciutadania va decidir que treballéssim junts en aquesta 
institució per a la nostra ciutat comenóant per l'alcaldessa, els portaveus i tot el 
conjunt de regidors perqué al Ilarg d'aquests anys he pogut treballar per un motiu o 
altre amb tots amb molts temes diferents, agrair els professionals amb majúscules 
d'aquest Ajuntament, especialment els de Joventut i els de l'estació jove per motius 
obvis, també a les entitats, a les associacions que fan viva i fan bategar aquesta 
ciutat, especialment aquelles entitats de joves que he tingut més relació i 
I associació de ve'ins de Palau, Sant Pau i Palau Sa Costa per motius obvis i 
finalment un cop fets els agraiments només aprofitar per renovar el compromís amb 
Girona, segurament en un altre espai i en un altre ámbit peró en qualsevol cas amb 
la mateixa voluntat de construir ciutat i de construir Girona. 

intervé la portaveu del grup municipal d'ERC, senyor Alsina, qui exposa, aquesta 
també és la meya darrera intervenció en el Ple Municipal com a primera tinenta 
d alcalde d'aquest Ajuntament amb l'única pretensió de fer un agraiment amb 
majúscules pel que ha suposat per mi aquesta intensa experiéncia de quatre anys. 
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L'experiéncia m'ha permés entendre cr-  a mica més bé la meya ciutat que a-.,9 
comprovo i sé que és un organisme viu i molt complex que evoluciona 
constantment i que constantment necessita resoldre les seves necessitats i reptes 
desafiant els canvis per convertir-los en oportunitats i con que aquesta activitat 
municipal és tant rica i incessant doncs he hagut i volgut treballar en positiu per 
superar les incerteses com és la xacra de l'atur que hem patit aquests darrers anys 
i que ens ha fet esforar-nos més que mai per dotar-nos de noves eines més útils 
en aquests moments de dificultats, peró sobretot ha estat la relació tant directa amb 
els meus conciutadans el que em confirma que els regidors i regidores dins del 
conjunt de la política som els polítics d'avantguarda, i aquesta avantguarda és per 
la immediatesa de la teva acció, per la rendició de comptes constants amb la 
ciutadania i també amb l'oposició, aixó forma part de la riquesa i de la saviesa del 
món local i aixó fa també que el desig de fer front a les necessitats ciutadanes vagi 
més enllá de les posicions partidistes i també que aquest desig de fer a vegades no 
sigui políticament correcte, per aixó vull reivindicar el bon ofici deis polítics locals 
que en som artesans de la política i perqué tenim tots i totes una capacitat de 
dedicació personal al bé comú inqüestionable, sovint patim la incomprensió d'altres 
polítics, d'altres administracions, d'altres nivells, encara que siguin del nostre propi 
partit peró també és cert que en un ajuntament com el nostre tot aixó no es podna 
fer sense que aquest desig de fer ho executessin els excellents professionals que 
són els treballadors i treballadores d'aquesta casa, he pogut comprovar cada la 
com són aquests técnics excellents els que permeten que els que ostenten 
l'interinatge de la política avancem amb seguretat en les nostres accions diáries i es 
que la política local el que et permet és innovar sobre l'acció política perqué és la 
més necessáriament enfocada amb la ciutadania i hem comprovat també com la 
ciutat esdevé un veritable laboratori d'experiéncies perqué és on les accions 
polítiques hi són tastades de debó i de veritat. I més enllá dei balan9 que podria fer 
avui de l'acció de govern o deis equipaments realitzats o deis projectes i les 
negociacions viscudes agrair l'oportunitat d'haver pogut arribar a moltíssimes 
persones a través de les iniciatives a les quals he pogut participar, com són els 
ve.ins i veines de Can Gibert del Pla amb el nou mercat o els 1.500 petits xef que 

han passat per l'aula, els nous visitants aconseguits per a la ciutat o els centenars 
de persones que han aconseguit trobar noves oportunitats o emprendre el se. 
negoci en aquesta ciutat. En definitiva valoro haver pogut donar algunes respostes 
haver intentat illusionar a algú. Segur que per alguns no hauré estat encentada 
perqué quan actues, quan governes no ho fas al gust de tothom, és així, peró est: 
contenta d'haver fet sobretot polítiques d'esquerra a la meya ciutat i d'haver porta' 
el meu gra de sorra a l'engrescador projecte de la nostra llibertat nacional a par, ' 
de l'acció local. No en va un deis plens que jo recordaré amb més emoció és el de 

6 de novembre de 2009 quan varem aprovar la moció al dret de decidir del nostre 
país. Deia al principi que aquest volia ser un agraiment i l'agraiment el concreto 
agraiment perqué he pogut servir als meus conciutadans deis quals sobretot he 

aprés moltíssim i estic convenuda que el millor que tenim a Girona són els gironitis 
i gironines, agraiment perqué he compartit les idees deis altres encara que no 

fossin les meves perqué eren bones per a la ciutat, agraiment a esquerra per haver• 
me fet confianQa als regidors del meu grup, als de l'equip de govern i als de, 
l'oposició pel camí que hem fet junts. A.'en Francesc Ferrer i Gironés pel seu 
mestratge polític, a l'alcaldessa Anna Pagans de qui he aprés tantes i tantes coses  
a Sant Twitter i Sant Facebook que m'han ofert un nou canal fantástic Pe

, 
 

comunicar-me directament amb la ciutadania i a la meya familia per ser-hi semPre  
de manera incondicional, grácies Miguel. 
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Finalment com el poema de Kipling 	he intentat omplir cada impecable minut 
de seixanta segons d'esfor9 agosara. : i és per aixó que només m'enduc bons 
records en aquests quatre anys tant intensos. Visca Girona i visca Catalunya. 

Fa ús de la paraula el regidor del grup municipal de CiU, senyor Ribera, qui exposa 
voldria prendre la paraula per darrera vegada i aquesta vegada no será un prec o 
una pregunta sinó per acomiadar-me com a regidor. Ha estat un honor poder 
representar la ciutat sincerament penso que aquest és el máxim reconeixement que 
un ciutadá pot aspirar. Com bé saben voler involucrar-se en el dia a dia de la ciutat 
és una tasca no sempre agraida i a voltes feixuga peró que se'ns dubte és molt 
enriquidora a nivel) personal. Ara seguiré la política des d'un segon terme aixó sí 
sense deixar la meya implicació en la vida social i associativa de la ciutat. Per ser 
breu, no voldria acabar sense agrair el bon to que hi ha hagut en els piens així com 
demanar disculpes si en alguna intervenció anterior he pogut doldre a algun deis 
presents. Moltes grácies i fins aviat. 

Intervé el senyor Oliva, regidor del grup municipal de CiU, qui manifesta, sóc nascut 
a Vilajuiga, un poble de l'Alt Empordá, els meus records d'infantesa sobre la ciutat 
de Girona es limiten a les Fires de Sant Narcís, Ilavors veía Girona com una ciutat 
gran i misteriosa sobretot si la comparava amb Figueres que la coneixia molt millor. 
La meya vinculació amb la ciutat de Girona va comentar quan vaig venir a estudiar 
batxillerat i quan vaig estudiar gran part de la carrera de Dret al Centre Associat de 
l'UNED. Hi vaig venir a viure el 1989 quan vaig fer el servei militar a les antigues 
casernes del carrer Emili Grahit i m'hi vaig insta)-lar definitivament el 1990 quan 
vaig comen9ar a treballar a la Gestoria Canovas de la Placa Diputació. El 1995 
després de les eleccions municipals vaig demanar el trasllat de la meya militancia 
des de CiU de l'Alt Empordá a i'Agrupació Local de Girona. El Ilavors president 
Joan Bagué m'incorporá al Comité Executiu Local i m'assigna les tasques de 
responsable de política municipal. A partir d'aquell moment i durant dotze anys 
seguits vaig assistir a tots els piens municipals assegut en els bancs del públic, vaig 
coi laborar amb el grup municipal encapQalat pel Doctor Pere Sarquella i l'any 2000 
la Zoila Riera em va nomenar assessor del grup municipal del CiU tasca que vaig 
realitzar fins l'any 2007. El regidors que formaren els grups municipals de CiU 
aquella época m'ensenyaren a estimar una ciutat on no havia nascut i m'inculcaren 
la passió per la política municipal. Els estaré eternament agrait perqué em varen 
ajudar a donar sentit a la meya vida. Vull tenir un record especial per en Pere 
Sarquella, la Zoila Riera, en Joan Paredes, l'Ángel Guirado, en Pere Motgé, en 
Joan Bagué i sobretot per l'enyorat Joan Bosch del qual vaig aprendre moltes 
coses. "Joan guantes coses més m'hauries pogut ensenyar". 
També vull agrair al Caries Puigdemont que m'incorporés a la Insta electoral de 
2007 i pogués ser escollit regidor durant aquest darrer mandat, m'ho va dir el Nadal 
de l'any 2006 i em va fer el millor regal nadalenc que recordo. Ser regidor em va 
costar dotze anys d'intens treball a l'ombra per aixó un valora tant allá que li ha 
costat molt aconseguir. Deixo de ser regidor no per voluntat propia sinó per una 
decisió presa pel portaveu del nostre grup i candidat a l'alcaldia que és una decisió 
que no m'agrada peró que acato com a militant disciplinat de Convergencia 
Democrática de Catalunya que sóc des deis vint-i-quatre anys. Quan participar en 
política municipal dóna sentit a una vida, quan ser regidor de la ciutat que t'ha 
acollit i que estimes amb bogeria esdevé la combinació d'un somni mil vegades 
s9miat deixar de ser-ho no és precisament fácil i ho passes malament. Peró 

aquests quatre anys me n'emporto bons records, el treball fet amb els companys 
ue, grup, l'amabilitat i l'assisténcia deis treballadors de les árees amb qui he tractat 
mes, urbanisme, intervenció, secretaria i administració i régim interior i també 
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descobrir i m'excuso per no citar a méS -rbiclors l'entusiasme per la seva feina d'en 
Quim Ayats, el dinamisme de la Cristina Alsina, l'amabilitat i cordialitat de les 
regidores Victória Saget i Amélia Barbero, la professionalitat i el rigor de la Mana 
Angels Freixenet, la personalitat de l'Ignasi Thió, la infinita simpatia de la Concepció 
Veray, la gran tasca en serveis socials feta per Joan Olóriz i la bona persona que 
s'amaga darrera de la figura de l'alcaldessa, Anna Pagans. Dels meus companys 
de grup no en dic res perqué ja saben l'opinió que en tinc de cadascú d'ells. El fet 
que deixi de ser regidor el proper mes de juny no significa que en el futur em 
desentengui de la política municipal, tot al contrari el fet de deixar de ser regidor 
reforóa el meu compromís present i futur amb la ciutat de Girona per aquest motiu a 
partir del proper curs polític i fent el camí invers que vaig fer el juny de l'any 2007 
tornaré a seure en els bancs del públic per seguir en directe tots els plens de celebr 
aquest Ajuntament, una vocació que dóna sentit a una vida no desapareix pel fet de 
deixar de ser regidor. Moltes grácies per tot i visca Girona. 

Fa ús de la paraula la regidora del grup municipal de CiU, senyora Boadas, qui 
manifest, se m'ha comunicat mitja hora abans de venir que tindríem l'oportunitat de 
poder fer aquestes declaracions i agraeixo aquesta oportunitat. Agrair 
profundament tant a l'alcaldessa com als portaveus, com a la resta de regidors 
aquests quatre anys de dedicació, de moments de certa intensitat potser en molts 
moments crítics que evidentment des de l'oposició hem intentat aportar el millor que 
hem sabut i amb els nostres companys hem intentat fer reflexions i aportacions 
potser crítiques que en alguns moments han estat fora de to peró ho hem fet amb la 
millor intenció i amb la voluntat de fer-ho per a la ciutat. També volia agrair els 
companys de CiU, he de dir que ha estat una experiéncia summament enriquidora 
no m'hagués pensat mai que ser regidor encara que sigui de l'oposició portes 
tantes coses positives i si que és cert és una experiéncia que potser hauria de 
passar molta ciutadania i probablement s'opinaria molt diferent doncs deis que fan 
política i deis que trebalien per a la ciutat. Per últim agrair també als ciutadans que 
en el seu moment ens varen votar per poder ser una mica la veu en aquest 
Ajuntament i desitjar que en unes futures ocasions encara que no sigui en aquest 
Ajuntament espero poder-nos saludar i gaudir de la vostra amistat i companyia. 

Intervé el regidor del grup municipal de CiU, senyor Riera, qui manifesta, malgra: 
que en l'anterior Ple a la sortida jo vaig fer un comentara en el sentit bromístic que 
estava preparant un discurs que ja tenia deu folis i que encara faltaven quinze des 
per poder acabar-ho d'arrodonir, la veritat és que jo no tenia intenció de parlar nl 
molt menys d'acomiadar-me, el que passa és que el senyor Pardo m'ha obligat 
perqué ciar dient que ell no és donat a formalismes socials ho fará perqué no sigui 
entes com una descortesia un servidor que és molt donat a formalismes socials no 
voldria passar per descortés i evidentment ho faré peró ho faré d'una manera mol 
breu. En primer lloc el meu agraiment a tothom, a l'oposició que són els meus 
companys, al govern que són els meus contrincants, als técnics, tota la gent que ha 
tingut algun tipus de relació de la persona qui parla en motiu de la seva tasca com a  
representant polític peró sobretot el meu agraiment a la ciutat, als votants que fan 
quatre anys van fer possible que pogués dedicar aquests quatre anys de la nieva  
vida personal i professional al servei públic, no deixo el servei a la ciutat perqué tots 
estarem d'acord que es pot servir a la ciutat de moltes maneres i de maneres tant 
nobles i sacrificades com aquesta el que sí que és veritat és que tots els que  hem  
vingut aquí a donar i no pas a rebre en algun moment d'aquests quatre anys hem 
pensat que algú i potser aquí m'adreóo personalment als periodistes hauria de fer 
alguna cosa per recuperar el crédit deis polítics i recuperar el crédit de la política en 

majúscules perqué no ens donem compte tots plegats peró en aquest descrédit de 
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la política hi perdem tots i en des-. 	t deis polítics també hi perdem tots. Les 
meves disculpes també a tots ac:::11s que s'hagin pogut sentir ofesos de 
pensament, paraula, obra o omissió i també els meus millors desitjos per tots 
aquells regidors que continuaran a les 'listes, pels que sortiran i pels que no sortiran 
sobretot els meus millors desitjos personals pels caps de 'lista que estan ja posats 

en aquesta nova aventura que és governar la ciutat de Girona. 

Fa ús de la paraula el senyor Jofre, regidor del grup municipal del PSC, qui 
manifesta no tenia previst parlar perqué encara sóc candidat, sóc el número trenta-
u de la (lista del PSC i per tant pensava que matemáticament i amb algun 
cataclisme encara podria tornar a l'escó de regidor. Mireu jo des de molt jove he 
tingut dues grans passions, una que és la política i l'altre que és l'esport. Totes 
dues les vaig aprendre de casa, del meu pare, un antic Iluitador, que va fer la 
guerra, que va estar en el PUM, que va fundar el PSC reagrupament amb en Pallac 
1 que fins el dia que ens va deixar doncs va estar involucrat a la política del Partit 
Socialista de Catalunya a Girona. Una altra vessant del meu pare que era 
fesportiva jo en el meu despatx de l'Ajuntament tinc un retrat del primer partit de 
básquet que es va jugar a la ciutat de Girona en que el base era el Llibrat Jofre i 
Vilaseca que era el meu pare, el base d'aquest equip de basquet que era un partit 
entre presoners republicans que estaven a la presó de Girona amb un combinat de 
seleccions d'estrangers de Polacs i de Txecoslovacs que estaven també a la presó 
de Girona reclosos. Per tant, des de molt patit vaig veure i em varen transmetre el 
valor de la política a casa, en vaig sentir a parlar i a l'edat de catorze anys em vaig 
fer militant de la joventut socialista de Catalunya fins als trenta-tres que avorrits em 
varen dir noi potser que pleguis i Ilavors me'n vaig fer del Partit Socialista. Com tots 
sabeu sóc un "culé" de mena, espero que sortint del Ple puguem anar a la Pina de 
Catalunya a celebrar una altra 'liga del Bar9a en aquesta época daurada que tenim 
junt amb l'Olóriz que és un deis altres socas del Bar9a que hi ha en aquest Ple, per 
tant, el que us volia dir les dues passions de la meya vida que han estat la política i 
resport he tingut el goig i l'honor de practicar-ho a la ciutat de Girona perqué sóc 
regidor d'esports i sóc del Partit Socialista que és el que m'hagués agradat més i 
crec que el meu pare li hagués fet molta il•lusió de veure'm en aquest Ple i per tant 
rúnic que tinc és agrair a tots regidors de l'oposició, regidors del govern, els 
companys del partit que ens heu ensenyat molt recordar a la gent que ha estat en 
aquest Pie i que he viscut el Francesc Ferrer i en Joan Bosch i Molinet que ens han 
deixat i que eren dues persones que ens han ensenyat molt i hem aprés molt d'ells, 
creo que el record de la gent potent de la ciutat se la de tenir sempre a la ment i per 
tant agrair a tots els ser-veis técnics de l'Ajuntament, agrair a la gent de l'Área de 
Cultura i Esports sobretot al seu cap de servei que és en Jordi Agustí que el que 
vingui darrera meu veurá que tenim un deis millors técnics i gestor esportius que hi 
ha, no només a Catalunya sinó a l'Estat Espanyol i per tant tindrá una bona persona 
que li indicará per on han d'anar els camins de l'esport de la ciutat que crec que 
deixarem en bon lloc perqué l'esport a la ciutat de Girona els darrers vuit anys i 
grácies a la feina amb l'alcaldessa Anna Pagans, que també li vull donar les grácies 
personalment perqué m'ha fet confiarna aquests anys que hem estat aquí per tirar 
endavant la política esportiva a la ciutat, crec que deixem un bon pósit, qui vingui 
robara a l'esport de la ciutat a primera línia, jo molts discursos que fem els regidors 
d esports, com a regidors d'esports, perqué en fem molts, som els que penquem els 
caps de setmana també, normalment sempre acabava dient que fent esport fem 
ciutat i avui vuli acabar dient que fent esport fent ciutat, que visca Girona i que 
moltes grácies aicaidessa Pagans, a partir d'avui em considero "Paganista" que és 
una nova línia dins del Partit Socialista i a tots els altres que us anirem vigilant 
sobretot el que sigui regidor d'esports el vigiiarem atentament que no l'esguerri 
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perqué l'esport a la ciutat és molt imporrint i ha de continuar sent molt importar. 
Moltes grácies a tots. 

Intervé la regidora del grup municipal del PSC, senyora Faxedas, qui exposa, esta 
ciar que és una nit d'emocions i d'alegria com deia l'Enric en comen9ar, parque 
efectivament si mirem endavant els que pleguem veiem per una banda una vida 
personal i professional més relaxada i aixó ens toca i si mirem enrera tenim tots la 
satisfacció de la feina feta, sigui al govern, sigui a l'oposició, cadascú sap la motxilla 
d'alló que ha treballat i dalló que ha fet al Ilarg d'aquests anys. Per altra banda, és 
una nit de nostalgia que comen9a ja ara, de fet ja fa dies que ha comenQat en el 
pensar en totes les coses que anem fent per darrera vegada com a regidors, totes 
aquelles coses les que ens anem acomidiadant d'aquelles persones i la ciutat er 
tots aquells aspectes els quals, els últims temps de flors, les últims esdeveniments 
els quals anem assistint, peró bé tant l'alegria com la nostalgia són part de la vida 
la vida segueix, la vida continua i per tant en conjunt jo personalment i em sembla 
que pel que he anat sentint, pel que hem anat dient tots els que estem aquí err 
sembla que la valoració que fem és molt bona i per tant és molt bona l'experiencia 
de la política municipal, és molt bona l'experiencia perqué hem tingut l'ocasió de ser 
regidors de la nostra ciutat hi hágim nascut o no, és la nostra ciutat perqué 
nosaltres l'hem fet nostra i perqué la ciutat ens ha acollit i perqué entre tots l'herr 
construit des d'aquests bancs, des d'aquells d'allá i segur que des d'ara i tambe 
abans des de molts altres Ilocs, des de molts altres indrets tindrem l'ocasió de 
continuar trobant-nos al Ilarg d'aquests anys. Pel que fa al balan9 de la feina feta he 
deia l'Enric hi ha memóries, hi ha documents, en fi tots més o menys sabem que és 
el que hem anat fent aquests anys i ho podem comptar, el que m'agradaria fer ara 
és agrair, que és una mica el que hem anat fent tots, agrair en primer lloc a l'Anna 
l'alcaldessa, que ara fa vuit anys em demanés d'incorporar-me a la (lista a 
diferéncia d'altres que portaven una (larga trajectória, alguns eren molt nous amb 
aixó de la política peró l'Anna va ser qui en aquest cas, en el meu cas em va donar 
l'ocasió de materialitzar el que era un interés i el que era una voluntat i concretar-ho 
amb la possibilitat de ser regidora d'aquest Ajuntament. Grácies també a tot requip 
de companys els que hi havia abans, els que hi ha anat havent al Ilarg d'aquests 
vuit anys, amb alguns ja ens coneixíem, amb d'altres ens hem anat coneixent ara 
peró em sembla que entre tots hem anat aprenent, molts de nosaltres érem nous 
també el 2003 quan varem comen9ar i em sembla que entre tots n'hem aprés molt 
grácies a tots els companys de l'oposició que hi ha hagut al Ilarg d'aquests anys 
perqué com deia abans i com s'ha demostrat en aquests plens aixó és un Joe 
sempre de diáleg i de dialéctica i entre uns i altres som els que anem construint i  
anem prenen les decisions. Moltes grácies al personal de la casa, sobretot al 
personal de la quarta planta aixó de viure i treballar fora d'ordenació marca un cer1  
carácter i per tant, tant els caps d'área com tota la gent de la quarta planta sens 
dubte ens han ensenyat a uns quants que és aixó de la vida municipal i a la gent er 
el meu cas a tota l'Área de Cultura, Educació i Joventut per un curt període tambe 
que són la gent amb qué he treballat. Per últim a la ciutadania tant la que esta  
articulada en entitats, en col•lectius amb els que hem tingut ocasió d'establir 
relacions com als ciutadans i ciutadanes que viuen la ciutat, la gaudeixen i ens fa

, 
 

arribar d'una o altra manera les seves oPinions a vegades positives, a vegade' 
negatives peró en qualsevol cas ens fan veure que alió que fem és important. Mc .: 
de nosaltres hem aprofitat aquest moment per reivindicar la política i és un 
moment, cal també reivindicar la ciutadania activa, és a dir, alguns ho farem de:, 
d'una banda, els altres ho farem des d'una altra peró en qualsevol cas el simple 
de viure i de preocupar-se per a la ciutat ja és una manera de fer ciutat, per tant 
tots vosaltres, a tots ells moltíssimes grácies. 



4iuntament 
de Girona 

Intervé el regidor del grup municipal 	PSC, senyor Thió, qui exposa, amb la 
Lluisa hem tingut vides paralleles, per tant, l'acomiadament també será en part 
para) lel. Em vull acomiadar de totes les gironines i gironins sobretot amb paraules 
d'agraiment. Els que em coneixeu sabeu que no sóc una persona de grans 
discursos, ni de grans emotivitats, ni de grans personalismes sempre he cregut que 
la nostra feina de representants deis ciutadans havia de ser el més anónima 
possible per tant jo també em plantejava de si havia de parlar o no havia de parlar, 
peró alhora em sembla que aquest gran honor que ha estat ser representant 
municipal es mereixia unes senzilles paraules. El meu primer agraiment i 
cronológicament d'aquests vuits anys és per l'alcaldessa, Anna Pagans, a mi també 
em va convidar a afegir-me al projecte socialista de ciutat, ella és una de les 
persones que em va ajudar a convéncer que podia sumar per construir aquesta 
ciutat estimada, per tant grácies Anna, per aquests anys tant intensos, per 
l'experiéncia viscuda, per la confian9a, pels ánims en els moments difícils i per 
l'aprenentatge, ara sóc més ciutadá que fa vuit anys, amb tot el que significa la 
paraula ciutadá, doncs formo part d'una comunitat que es diu Girona a la qual jo no 
vull defugir ni deis meus drets, ni deis meus deures, grácies també al meu grup 
municipal perqué durant vuit anys de reunions fa que el estar junts crea vincles, 
sense ánims de generar polémiques també vull donar les grácies al Joan Pluma 
perqué crec que ha intentat defensar el patrimoni d'aquesta ciutat i que 
personalment n'ha pagat un preu molt alt, grácies a la majoria de regidors i 
regidores per facilitar-me la feina durant tot aquest temps, grácies a tots els regidors 
per la seva dedicació massa vegades criticada, la dedicació a Girona i a la seva 
ciutadania, també grácies a Joan Bosch i Francesc Ferrer per continuar 
representant la ciutadania tot i la malaltia que tenien, grácies als professionals 
d'aquesta casa a tots els nivells que treballen molt per una ciutat tant bonica i 
aquest si que anónimament moltes vegades molt més criticats que els polítics, 
grácies als ciutadans i ciutadanes que tots nosaltres representem i finalment als 
regidors que continueu i al futur govern de la ciutat us vull fer un prec i un oferiment. 
El prec, als nou que continuareu si tot va bé deis que esteu aquí i als setze que us 
acompanyaran és que penseu en la ciutat sense tenir en compte els interessos 
partidistes, ni el curt termini, la ciutat us necessita i necessita tota la vostra 
generositat i l'oferiment, és ciar, m'ofereixo als nous representants per tot el que 
necessiteu en el moment que necessiteu. Grácies i visca Girona. 

Fa ús de la paraula el senyor Feliu, regidor del grup municipal de CiU, qui expsa, 
vaig ser regidor als vint-i-tres any,s era l'any 1999, estudiava encara la meya 
segona carrera, festejava, era un soci actiu en diferents entitats naturalistes, 
esportives de la ciutat, jugava encara a futbol de forma semiprofessional, vivia a 
casa els pares i tenia més cabells que no pas ara. Sempre és difícil prendre 
decisions transcendents i sempre hi ha un grau de tristor en els comiats, en els 
tancaments d'etapes, peró sempre quedaran records extraordinaris l'aprenentatge 
deis errors, satisfacció en els encerts, la constant voluntat de dedicació a la tasca el 
perseverant intent de servir a les persones, als barris i al paisatge de la ciutat, el 
desig d'administrar amb máxima passió i rigor les responsabilitats que se m'han 
atorgat en cada moment, des d'Esports a Medi Ambient passant per Medi Natural, 
deis set barris també he estat regidor, per consorcis com Alba-Ter, les Gavarres, 
Consells Comarcals, Consells Escolars i un Ilarg etc. La política vol i ens demana 
com ho fa la societat renovació constant, dotze anys són molts, penso si més no 
Per mi que són suficients, sembla paradoxal que als trenta-cinc anys apel.li a 
aquest relleu peró no vull que el regidor més jove que hi ha hagut a l'Ajuntament 
sigui el que més anys si ha passat o s'hi passi, el servei públic de qui porta les 

\ 012988 



regnes de la ciutat necessita canvis. Se:;7' impossible agrair a tothom el que heu fet 
per mi mentre he exercit el cárrec, en tot cas en Quim Nadal que va confiar amb 
ja fa dotze anys i l'Anna Pagans que m'ha donat continuitat al Ilarg d'aquests anys 
el meu més sentit agraiment, també a la Isabel que tant vaig aprendre els primers 
anys treballant en aquesta casa quan era un jove inexpert, imagineu-vos als vint+ 
tres anys aterrar en aquesta casa tant gran com és un Ajuntament i també 
evidentment als treballadors de ('Ajuntament, els treballadors d'aquesta casa de tots 
que sempre he trobat amb ells gran dedicació, gran rigor, recolzament en técnics 
veterans experimentats i amb noves onades de joves que auguren i exemplifiquen 
alió que ha de ser un ajuntament en tasques constants i diáries de servei a la 
ciutadania. Exemplifico amb en Jordi aquests valors, passió i dedicació, fossin tant 
sovint les sis del matí, com les deu de la nit o els caps de setmana. Amb tots he 
compartit feina, mal de caps, satisfaccions i sobretot anhels i passions d'un privileg 
com és treballar per a la gent, treballar per a la ciutat, com també vull agrair als 
companys i companyes deis actuals i passats grups socialistes amb qui hem 
compartit tants moments dolQos a vegades difícils, complexos, peró inoblidables en 
definitiva i també agrair i ho dic sincerament als altres regidors i regidores del 
govern amb qui hem discrepat en ocasions com és lógic 1 sa peró sobretot amb qui 
ens hem entés per fer feina plegats i evidentment els de l'oposició, amb la má al cor 
puc dir que guardaré un excel-lent record personal i una magnifica relació amb 
tothom potser és el meu taranná peró m'agrada veure tot amb optimisme, amb 
sinceritat, sense conflictes, amb diáleg, transparéncia, senzillesa i sense rancúnies 
de fet com hauria de ser la política i la vida en tot moment. Estic segur que aquesta 
petita i confluent ciutat ens deixará nombroses oportunitats per veure'ns novament 
per coincidir, parlar, dedicar-nos plegats i amb entusiasme a treballar per ella, pels 
seus paisatges i per la seva gent. També agrair els periodistes la tasca constant 
diária que fan d'aquests feixucs plens que acaben passada la nit, l'endemá finsitc: 
a vegades, la tasca que fan de difondre alió que fa el govern, alió que demana 
l'oposició que crec que és básic per acostar-se a la ciutadania i fer de la política allc 
que reivindiquem entre tots que sigui més coneguda, més defensada i més entesa 
per tothom. El poeta Pablo Neruda ens escribia que "pajaro a pajaro conocí la 
tierra" durant dotze anys, carrer a carrer, arbre a arbre, veí a veí he conegut la 
ciutat i coneixent-la l'he estimat molt més encara del que l'estimava abans hi he 
evocat esforgos passions i il-lusió durant probablement els millors anys de la meya 
vida. En Lluís Llach ens canta: "hi passaran els anys i vindrá l'adéu com així ha de 
ser i em pregunto si trobaré el gest correcte si sabré acostumar-me a la teva 
abséncia tot aixó será una altra história ara vull agrair-te el temps que fa que  
t'estimo" i efectivament estimo molt Girona i la porto i la portaré sempre al cor. Ara 
som l'any 2011 ja no tinc vint-i-tres anys, en tinc trenta-cinc, no jugo a futbol, he de 

buscar estones per fer ciclisme cada vegada més escasses, ja no estudio sinó que 
tinc la responsabilitat de portar un despatx professional on treballen sis valides 
persones, ja no visc a casa els pares sinó en casa própia, ja no tinc els cabells que 
tenia als vint-i-tres anys peró per sobre de tot tinc una familia aquí vull dedicar els 
propers anys trascendents de les seves i nostres vides. No vull mirar enrere d'aqu 
uns anys i veure com els fills han crescut sense adonar-me'n i sense haver-me 
adonat del que podia haver viscut amb ells i és aixó estimats amics el Mes  
important en aquests moments. Amb la tranquillitat d'haver treballat pel be como 
amb l'anim d'haver intentat encertar amb la pressa de decisions des deis vint-i-tres  
fins als trenta-cinc, dic adéu a una experiéncia única, vital, transformadora que 
portaré la resta deis meus dies al cap i sobretot al cor. Per tant, fins sempre don 
estimada Girona i fins sempre estimats regidors amics i amigues. 



A A iuntainent 
11 	Girona 	1 n 5 

Fa ús de la paraula la senyora 	regidora del grup municipal del PSC, qui 
manifesta, jo sóc de números i per tan; els agraiments que vull fer són en tres blocs 
diferente. Avui és una nit de comiats i d'agraiments i en tot cas el primer agraiment 
que vuli adre9ar és a l'alcaldessa a l'Anna Pagans, per haver confiat en mi des 
d'aquell marc de 2003 ara que sembla molt Iluny em va trucar i em va proposar 
formar part del seu equip i aixó em va portar acabant en aquesta trajectória política, 
en aquesta aventura política que ha durat vuit anys i per tant a prendre possessió 
aquel' maig de 2003 del cárrec de regidora d'aquesta Ajuntament, grácies Anna, 
per [aventura, per la confianQa que m'has demostrat en tot aquest temps i al mateix 
ternos que a l'alcaldessa grácies a la ciutadania de Girona que va fer possible que 
aixó hagués estat així i que aixó ha estat així durant vuit anys. He intentat sempre 
estar Ileial a l'alcaldessa, estar Ileial a ('equip de govern i a la ciutat de Girona. He 
exercit totes les responsabilitats que se m'han encomanat, penso que amb rigor, 
atenent el bé collectiu i fidel al model de ciutat amb el qual crec i defenso. 
Segurament en aquest camí he pres decisions que a alguns els hi hauran semblat 
encertades i d'altres no tant, assumeixo les responsabilitats que em pertoquin i 
demano disculpes també en el procés si he ofés o he molestat a algú. El meu 
segon bloc d'agraiments és al conjunt de regidors i regidores, a tots els regidors i 
regidores d'aquesta casa i d'aquests vuit anys, els que hi són i els que no hi són, 
agraeixo profundament el tracte rebut per tots i cadascun d'ells i d'elles, la veritat és 
que m'he sentit sempre respectada en tot moment i la relació personal establerta 
amb tots vosaltres és un actiu que me'n porto a casa meya. Han estat vuit anys, 
poden semblar molts o pocs depén, peró a mi m'han semblat molt intensos amb 
temps i amb treball i haver compartit amb vosaltres el gust i el desig de treballar i 
treballar de valent per a la nostra ciutat penso que aixó ens uneix més que ens 
separa. Adéu també als treballadors d'aquest Ajuntament, encara ara el meu equip, 
[equip de técnics, al conjunt de treballadors i treballadores tant de l'Área d'Hisenda 
com de l'Área de Seguretat. He aprés moltíssim al seu costat, ha estat un plaer 
compartir i treballar plegats en l'aventura en el que ha estat el conjunt de decisions, 
de responsabilitats, de projectes que s'han tirat endavant grácies a tots ells per 
l'amabilitat, el respecte i l'afecte que sempre m'heu demostrat i finalnnent un petit 
apunt personal aquesta se'ns dubte és una experiéncia única en la meya vida, 
penso que també com molts altres regidors, crec que com altres regidors i regidores 
mai més em miraré la ciutat com abans, ara estaré molt més atenta la gaudiré més, 
penso que podré ser millor ciutadana. Plego de regidora i encara que volgudament, 
perqué quan vaig comen9ar l'any 2003 vaig posar data de caducitat no deixa que 
quan passi per aquí davant tinc una certa por d'enyorar-me, de sentir una nostálgia 
d aquesta Pina del Vi, no pel que és sinó pel que significa. Vaig comencar pensant 
o vaig arribar pensant que res comen9a quan un arriba i res acaba quan un se'n va 
peró que tots hi podem aportar el nostre granet de sorra per intentar millorar-ho tot. 
Grácies ha estat un plaer. 

Intervé la portaveu del grup municipal del PP, senyora Veray, qui exposa, la meya 
será una intervenció des de l'altre costat, des del que sent una quan es queda 
després de tants anys. Jo vaig comen9ar el 2003 i la majoria deis que esteu aquí 
també vareu comentar amb mi a caminar i a formar part d'aquest Ajuntament i per 
tant el primer que vull fer és aixó donar-vos les grácies a tots, no només per la feina 
feta des de la discrepáncia política a vegades hem tingut grans debats en aquest 
Ple perqué les prioritats que el meu partit considerava o el model de ciutat que jo 
defe,nso és diferent al que heu de defensat la majoria de vosaltres des del govern 
Pero que sempre ho hem fet amb respecte i crec que aixó ha de seguir així i estic 
segura que les persones que a partir del 23 de maig formin part d'aquest nou 
ajuntament que s'ha de constituir seguiran també fent alló que entre tots hem dit 
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aquesta manera especial de fer político i Ajuntament de Girona el qual no hem 
tingut grans baralles, quan sortim per la porta ningú diu no saludo al del costal 
perqué ideológicament no som iguals sinó tot al contrari. Jo vull personalitzar el 
meu agraiment amb l'Anna, ho vull fer perqué l'Anna malgrat va ser alcaldessa un 
any abans del 2003 quan el Quim Nadal va plegar la seva primera campanya també 
va ser la meya primera campanya. En aquell moment varem coincidir de caps de 
llista les dues i crec que a la nostra manera i malgrat representar cadascuna de 
nosaltres un partit molt diferent una a l'altra ens varem ajudar en aquella primera 
campanya que a les dues ens venia de nou. Sempre he tingut una relació persona 
amb tu Anna molt bona, espero continuar-la tenint a partir del 23 de maig, crec que 
la teva feina l'has fet en funció de les teves creences i per tant sempre he respecta: 
molt el model de ciutat que defenseu com a equip de govern d'ERC l'heu tira: 
endavant malgrat no el comparteixo i per tant m'ha agradat, et vull donar les grácies 
d'haver pogut treballar al teu costat com a alcaldessa de Girona. També vull agra 
a dues persones més, perqué malgrat vaig comentar a ser regidora l'any 2003 
possiblement el moment més difícil de la meya vida el vaig viure el 2008, i el 200E 
us vaig tenir a tots al meu costat i aixó no ho oblidaré mai, les ideologies polítiques 
han de passar per davant de tot, jo vaig perdre el meu pare i cadascun de vosaltres 
els vint-i-quatre persones que avui esteu al meu costat vareu venir una a una a 
donar-me el vostre recolzament, em costa parlar del meu pare ho podeu veure. 
sap greu i us demano disculpes peró vull que sapigueu que passin els anys que 
passin per mi tots vosaltres significareu moltíssim des de la Cristina que está a les 
antípodes del que jo penso ideológicament, passant per la Maria Angels Freixenet 
l'Isabel Salamaña i també el Quim Ayats o l'Enric Pardo que també está a les altres 
antípodes a tots us vaig tenir al meu costat. Us ho agraeixo molt per mi aixó és e 
record més important el que m'enduré de tots vosaltres segur i ho sabeu us ho he 
dit un a un malgrat estic convencuda que tindré molt bona relació amb aquells que 
vinguin després jo a tots vosaltres us trobaré a faltar moltíssim perqué la relacc 
personal que hem tingut una no la té cada dia amb tothom i encara menys després 
de vuit anys de compartir moments bons, moments dolents i moments diferents 
també. Grácies a tots. 

Intervé el portaveu del grup municipal cITICV, senyor Olóriz, qui exposa. avui és u^ 
dia molt especial. És especial perqué de maneres molt diferents tal i com som hi ha 
hagut un comú denominador amb les intervencions que és l'emoció per la feina 
l'emoció pels records i per els companyies, algunes absents i d'altres molt presents 
qui no es commou no es mou, n'estic segur, i en aquest moment tant especial hi ha 
diverses circumstáncies que voldria posar en comú, primera segur que hi ha moltes 
tasques que es fan en aquesta ciutat imprescindibles i molta gent, homes i dones 
que fan una feina clau perqué aquesta ciutat sigui la que és peró no hi ha cap feina 
més honorable que ser regidor o regidora d'aquest Ajuntament, i marcar carácter 
tots vosaltres l'heu demostrat i a més forma part del que jo anomenaria una 

generació imprescindible, la generació de regidors de la democracia, alguns han dit 
de forma explícita que s'ha de comptar amb ells, jo penso que d'explícita o 
implícitament aquestes trobades que a vegades fem en diades determinades han, 
de ser un factor no solament de record sinó de compromís i de confian9a. També 

és un dia especial perqué penso que tanquem una época, no cada dos per tres se'n 
va un alcalde o alcaldessa, i evidentment qUe hi ha una época "Pagans" a vegades  
un se'n ha d'anar perqué es reconegui una época, és així, penso que quan 
construeixes un període probablement les ombres de l'anterior no el tapen i cada, 
període amb la seva Iluminositat és independent i en aquest sentit jo he esta 
opositor del període anterior i en canvi he format part del govern i n'estic rffitt  
orgullós, molt orgullós del govern encapcalat per Anna Pagans, qui digui que no 
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s'equivoca no será un bon polític, i S9 "?..; riue ens hem equivocat i segur que amb el 
ternos es veuran encara més les cose ben fetes que entre tots govern i oposició 
hem anat construint en aquest període, la veritat és que a mi em costará, em 
costará 1'11 de juny no veure determinades cares aquí, se'm fará estrany perqué 
ens hem fet una manera de fer que fa un moment la concepció deia, el respecte, 
penso que no es pot fer política sense respecte, aquí hem donat una 11i96 de 
respecte i estic segur que més enllá de les coses que hem fet marcará una época 
determinada, jo espero que consolidi una de nova, probablement en aquesta nova 
podem estar a llocs diferents, jo vaig ocupar el lloc que honorablement ha ocupat 
l'Enric Pardo durant uns anys, potser parlava menys amb els periodistes peró 
ocupava aquell espai i la veritat és que la perspectiva pot ser diferent des d'aquí o 
des d'allá peró l'estructura és la mateixa, servim a la comunitat, servim a les 
ciutadanes i ciutadans. Com deia abans pot haver-hi moltes feines honorables peró 
servir a les ciutadanes i ciutadans és realment una gran experiéncia, per últim no 
vull citar cadascú deis regidors perqué se'm faria una mica Ilarg, una última cosa, 
agrair a l'Anna, l'alcaldessa, la confian9a, la paciéncia que hem tingut en 
Ilarguissimes discussions perqué ambdós som molt tossuts peró també aquesta 
voluntat en darrer terme de saber que un i altre quan discutíem és perqué teníem la 
ciutat al cap i volíem el millor possible, jo diría que ja m'he conven9ut més vegades 
que anar al revés. Dit tot aixó doncs una abrnada ben forta a totes i a tots ja ens 
veurem indubtablement durant molt dies 1 molts anys. 

Puigdemont: Avui és una sessió especial, és una sessió ordinária peró la podríem 
considerar una sessió extraordinária pel que avui passa aquí. M'afegeixo als 
agraiments a tots els companys que pleguen del govern, de l'oposició, en particular 
d'una manera especial als companys del meu grup que he tingut l'honor 
d'encapcalar aquest quatre anys que jo he estat regidor, per la seva honestedat, 
per la seva dedicació i compromís i per la feina no només la que han fet sinó la que 
no tinc cap dubte que faran a partir del dia 23 de maig que m'imagino que estaran 
en funcions i se'ns dubte a partir de 1'11 de juny que prendrá possessió la nova 
corporació. Aquest és un agraiment que el porto molt interioritzat perqué no han 
estat uns anys fácils pels qui ens hem estrenat en la política local, hem hagut 
d'aprendre, de vegades l'hem encertat, de vegades no, demano disculpes per alió 
que ja sigui fruit d'aquest aprenentatge o ja sigui fruit senzillament de la torpesa 
hagi pogut causar algun tipus de moléstia en els companys del consistori crec que 
parlo no només en nom meu sinó del conjunt deis regidors de CiU que deixen 
Pescó. Peró voldria fer un agraiment molt especial a I'alcaldessa, Anna Pagans, 
naturalment afegir-me a les felicitacions pel seu aniversari, desitjar-li que compleixi 
molts anys, li vull agrair perqué és cert avui acaba ella personalment una etapa de 
(larga dedicació política i aixó no és un fet qualsevol, és un fet que hem d'honorar, 
pensem el que pensem, mirem les coses des de la cadira que ens la mirem, hágim 
tingut les biografies polítiques que tinguem, aquest és un fet que avui hem de 
reconéixer i jo vull honorar pel temps que hi he dedicat, pels mal de caps suportats, 
pels éxits que ha tingut, per la illusió que hi ha posat i se'ns dubte per la seva 
entrega fora de tota sospita al conjunt de la ciutat. Si una cosa ha de caracteritzar 
allá que l'amic Joan Olóriz ha batejat crec que amb encert etapa o era "Pagans" 
se ns dubte que com passin els anys alló que no tinc cap dubte que quedará seran 
aquests vímets amb que farem aquest cistell de l'época de l'honestedat, l'entrega i 
el treball per a la ciutat. Dir modestament que d'aixó també n'he aprés i en aquest 
aprenentatge deis que ens varem estrenar jo també vull agrair aquesta aportació, 
efectivament, per tant, avui no és un moment de retrets, ni de falsos balan9os, hem 
defensat coses diferents i en el debat del model de ciutat hem discrepat i 
segurament discrepem en algunes coses peró jo he volgut que aquest i per aixó em 
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sumo a la resta deis portaveus i al c.."zy-..eniment que hem tingut al conjunt deis 
regidors que aquest avui no fos un Ple contaminat pel període electoral en qué ens 
trobem, per respecte institucional en primer lloc, crec que la institució i la ciutat es 
mereixien que tots tinguéssim avui aquest to, per respecte als ciutadans que ens 
varen votar i als quals ara demanarem el vot no seríem creíbles si avui ens 
embardisséssim amb debats estérils i inútils peró sobretot per respecte a voste 
senyora alcaldessa, avui clou una etapa i la nostra obligació a la institució que voste 
representa, vosté representa a tots els ciutadans de Girona, l'hagin votat o no 
vosté avui és la protagonista del tancament d'una época i jo aixó ho vull honorar 
Tothom que opta per dedicar-se als altres mereix un gran respecte, no importa or 
hagi nascut, Girona afortunadament és una ciutat integradora, és una ciutat que 
encara que alguns i algunes la voldrien petita i recluida ha demostrat que el seu 
depén dalló que ha dit la regidora Faxedas, de saber portar, de saber atreure la 
gran quantitat de talent humá que fa que aquesta sigui una ciutat els que hi fiar 
vingut fa trenta anys ens hi sentim plenament reconfortats i és una ciutat aquesta 
dedicació, aquest reconeixement, aquesta manera de fer, aquest taranná que voste 
avui ha presidit hauria d'estar també al marge de l'orientació política ningú nc 
hauria de posar en dubte com no s'ha fet avui en aquest Ple i celebro el compromis 
del servei a Girona d'algú que decideix dedicar un temps de la seva vida als altres 
vull subratllar amb molt d'émfasi, amb un émfasi solemne perqué consti en acta 
perqué a l'acta del Ple d'avui aixó ha de quedar ciar, sense dubtes i per tant li dic 
moltes grácies i estic convencut de la seva implicació a la ciutat, no en tinc cap 
dubte d'aixó, no s'acaba en el Ple d'avui será !larga, els qui ens quedarem a 
l'Ajuntament en els propers anys fent la funció que els ciutadans ens encomani-
tindrem amb vosté en els regidors que pleguen referents en els quals recorrer pe' 
fer front a una situació que tots sabem que no será senzilla ni será fácil en benefic 
dalló que ens ha unit avui aquí a ser regidors i regidores de la ciutat que és e-
benefici deis ciutadans de Girona. 

Intervé la portaveu del grup municipal del PSC, senyora Salamaña, qui manifesta 
amics, amigues, alcaldessa, vint anys de dedicació al servei de la ciutat, al serve 
deis ciutadans i les ciutadanes són molts, pocs, són anys compartits especialmer: 
amb !'alcaldessa Anna Pagans, regidora primer i alcaldessa després, anys de 

treball, de dedicació a la ciutat. Una ciutat que em va acollir ara fa trenta-cinc anys 
jo també com bé se sap sóc de fora i a partir d'aquell moment em vaig seno"
ciutadana de ple dret. Anys de servei, de treball, d'il•lusió, amb encerts 
desencerts, pels desencerts demano disculpes. He procurat ser una servidora 
pública amb la máxima generositat que he estat capac, temps que m'ha permes 
conéixer amb profunditat i estima tots els barris de la ciutat, la seva gent, la seva 
complexitat, temps que m'ha permés perqué amb l'estreta colilaboració de tots 
totes les treballadores de la casa gestionar des de les petites coses  
imprescindibles per facilitar el benestar de la ciutadania, fins a grans projectes 
extraordináriament engrescadors que voldria pensar en contribuir i minorar la 

qualitat de vida a tothom. Anys d'aprenentatge, de moments d'inseguretat sobre 
decisions presses, de confianca de la ciutadania, d'estreta col•laboració entre  
regidors i regidores que hem compartit responsabilitats amb honestedat de la nova 
tasca de servei públic, he estat felic, sóc felic malgrat els encaixos familiars dificils 
no sempre fácils i que vull deixar aquí constáncia i agrair la generositat de la nieva  
família, en Pin i la Maria, grácies. En-1' permeto fer malgrat aixó un balang 
extraordináriament satisfactori, deixo aquesta tasca contenta i m'ernP°rt,c  
entranyables records de la gent deis barris, deis amics, de la ciutat, d'aquella  
senyora, per citar algun exemple, de Santa Eugénia que guardo la carta que  
escrita a má m'agraeix la col•locació d'un banc, d'aquell senyor de Sant Narcís que 
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demanava una paperera, de les 	 amb els veins del sector est que 
va ser el meu Ilarg aprenentatge d'alla en vaig aprendre realment molt. De la caneó 
que em varen dedicar, tinc molta cura avui encara tinc a casa un esqueix d'una 
planta que em varen regalar l'associació de veins de Montjuic quan era regidora 
duna planta que tenien en la seva seu social i que avui está ofenosa i molt viva a 
casa. Recordo emocionadament les passejades per la Vall de Sant Daniel amb el 
malaurat president de l'associació que ens va deixar, a la sempre amable i afable 
acollida deis ciutadans i ciutadanes de l'esquerra del Ter, especialment a la gent 
gran, de les passejades per la Devesa amb l'entranyable amic que no hi havia 
passejada sense caramel, aixó se'n recorda també en Pon9, de la descoberta deis 
boscos de Palau amb els veins, de l'amable acollida de les associacions de veins i 
de tots els ve.ins de Pont Major, de Pedret, del Carme, de Vista Alegre, de les 
Pedreres, de Montilivi, de la Torrassa, de Torre Gironella, de l'Eixample, de tots i 
cadascun deis veins i veines de la nostra ciutat. M'he sentit ben acollida i d'arreu 
en guardaré sempre una afable amistat, grácies a tots ells per la seva acollida i 
grácies per haver-me ajudat encertadament a treballar per aquesta ciutat. 
M'emporto també l'entranyable amistat deis companys i companyes, treballadors i 
treballadores de l'Ajuntament de Girona, deis jardiners, deis fusters, deis ferrers, 
deis paletes, deis pintors, deis de transport, deis agents de la policia, deis de la via 
pública, deis conductors del TMG, deis treballadors deis serveis de Musersa, deis 
técnics i de les secretáries, de totes les persones que he compartit treball, les de 
Medi Ambient, les de I'UMAT, les de policia, les de mobilitat i ara les d'urbanisme. 
Peró convenuda sempre de la importáncia de treball transversal he gaudit de 
l'estreta col-laboració deis serveis económics, d'intervenció, de tresoreria, de 
secretaria, deis serveis socials, de cultura, d'esports, de joventut, de promoció, 
d'educació, d'alcaldia, del gabinet d'imatge, de l'oficina del Defensor de la 
Ciutadania, a tots ells moltes i moltes grácies. Voldria que l'agraYment que ara 
dedicaré a poques persones serveixi com a testimoni d'agraiment a tothom a la 
Maria Antónia Molina molt 1 molt especial per la seva estima i per haver estat 
extraordináriament facilitadora del dia a dia de la meya feina a l'Ajuntament. 
Grácies Maria Antónia com ara li agraeixo a la Paquita, a en Ramon Felip, a la 
Maria Mercé Teixidor compartint despatx i taula durant molts i molts anys grácies 
Maria Mercé per les ensenyances, a en Jordi Xirgo, a l'Anna Barceló, grácies a tots 
ells 1 als seus equips, grácies a en Jordi Vicens i a l'Antónia Rojas com a mostra 
d'un gran equip humá, un de les brigades, l'altre company deis agents de la Policia 
Municipal grácies també a l'Amadeu Mora amb ell vaig aprendre a estimar i a 
conéixer un deis barris difícils de la ciutat, el sector est, realment varen ser uns 
anys compartits amb molta i molta emoció i crec que a partir d'ell vaig aprendre a 
estimar aquesta ciutat. Grácies a en Pepe Guerrero, d'en Pepe que us puc dir, 
sabeu que a vegades li dic que semblem el "Dúo Dinámico". lgualment vull mostrar 
el meu agraiment a tots els mitjans de comunicació, a tots els amics i amigues que 
ens han acompanyat al Ilarg d'aquests anys que han estat molts, alguns ens han 
deixat, alguns recordo trucant-lo un diumenge que avui ja no és possible perqué ja 
no hi és, grácies. Moltes grácies alcaldessa, grácies per la confian9a que ens hem 
fet sempre, per l'estima i també voldria agrair al Quim Nadal que va ser el que em 
va Portar a la política, com també agrair-vos a tots regidors i regidores de l'equip 
de govern d'ara, d'abans a l'oposició o en el govern. Grácies a tots. 
Ant encerts i desencerts peró sempre amb vocació de servei he intentat treballar 
Per la universalitat deis serveis, per la col.lectivitat, saben que la meya feina havia 
de ser facilitadora del benestar de les persones, saben que la rica complexitat i 
diversitat de les persones, la seva cultura, el génere, l'edat, l'etnia, és un valor, he 
intentat entendre que la diversitat, la diferéncia, la complexitat, és un valor preuat, 
una nquesa de la nostra societat, un valor col.lectiu que necessáriament ens obliga 
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a treballar de manera individualitzada, yysonal, singular, tractant a cada persona 
fer-ne d'elles una persona que ens interessa i que en volem saber que li passa, he 
intentat treballar l'heterogeneitat com a riquesa, he intentat valorar i atendre 
persona a persona adaptant-me als seus temps i als seus ritmes vitals, he intenta: 
fugir de polítiques estandaritzades i homogeneitzades o models clónics, he intenta: 
amb la homogeneitat possible adaptar la tasca encomanada a la singularitat de 
cadascun fugint sempre de paternalismes i de favoritismes. Han estat molts anys 
de dir moltes vegades no, he intentat fer-ho raonadament, un no, que he busca: 
sempre de ser justa amb el conjunt de les persones que convivim en aquesta 
ciutat, tasca difícil dir no és molt més difícil que dir sí, cal dir moltes vegades nc 
Finalitzo aquesta noble tasca de manera felio, per haver servit a la ciutat 
carregada de bons records, de bons amics i amigues, deixo la casa gran, la casa 
de la ciutat per dedicar-me amb més intensitat a la meya professió de professora 
de Geografia de la Universitat de Girona, tasca que com se sap he practicat a pie 
temps al Ilarg d'aquests anys, ara espero poder-me dedicar intensament a la 
recerca deixo la casa gran en uns dies d'efervescéncia, de bullici, de felicitat 
d'alegria a la ciutat, a la fantástica i entranyable setmana de Girona Temps de 
Flors, l'estimable festa de Primavera que he tingut el privilegi de poder-h 
collaborar com a servidora pública, amb agraiment a tota la ciutadania que 
contribueix dia a dia a fer rica l'amistat de la nostra ciutat expressant excuses pees 
desencerts i expressant agraiment per l'oportunitat que se m'ha donat us dic a 
totes i a totes amics i amigues a reveure. 

Intervé la senyora Alcalde, qui exposa, aquest Ple ordinari és important te 
l'extraordinarietat que ens trobem en un final del mandat, aixó passa cada quatre 
anys, peró per mi és una mica especial, i és una mica especial en el sentit que 
aquests darrers dies, aquest és el darrer Ple peró encara tindrem uns dies que 
tindré el goig de continuar essent l'alcaldessa d'aquesta ciutat, uns dies també er 
funcions fins que ja el dia 11 definitivament ja no formaré part d'aquest Consiston 
Per tant, aquests dies tinc moltes emocions en el sentit que estic tancant una etapa 
molt important de la meya vida i és el final tal com jo he expressat del meu manda: 
com a alcaldessa de Girona i en definitiva la meya vinculació política amb 
l'Ajuntament. Aquesta com tots vostés saben ha estat una (larga relació que he 
tingut des de l'any 1991. El primer agraiment és per l'exalcalde Joaquim Nadal que 
em proposa entrar a formar part a l'Ajuntament per ser regidora d'Educació 
professió que jo estava exercint en aquest moment, tenia una vinculació estreta 
amb l'educació com a professora d'institut. Per tant, aquest és un agraiment 
important perqué entrar en aquest Ajuntament, formar part d'un equip de gover 
com a regidora d'Educació que més endavant aquesta responsabilitat la vaig anar 
ampliant com molt bé tots saben amb altres responsabilitats en el camp deis 
esports, la joventut, en el Ileure també, en el camp de la mobilitat, la via pública. er  
el camp de la seguretat i finalment com alcaldessa de la ciutat el gener de l'an 
2002 quan l'exalcalde va deixar-ho per dedicar-se a les tasques polítiques tambe 
importants. És quan l'any 2003 vaig ser candidata i varem compartir amb la  
Concepció aquelles primeres eleccions i després l'any 2007 vaig tornar a ser la 
candidata i avui he d'expressar aquí que he decidit personalment que aquesta es 
una etapa que vull acabar, aquests vint anys a l'Ajuntament de Girona deis quals  
nou anys i mig prácticament he tingut l'honor de ser l'alcaldessa i com també sha  
dit representar la ciutadania, a tots els meus discursos de pressa de possessió que 
no mels he tampoc repassat peró si que tinc clara una cosa que sempre he dir que 
volia ser l'alcaldessa de tots els gironins i gironines i aixó ha de ser així perqué es la 
representació institucional i lógicament aixó ha de ser d'aquesta manera i per tan! 
ho vaíg dir també en el meu discurs de la pressa de possessió de l'any 2007 Clde 
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el que feia en aquell moment és 	V el meu compromís. Tinc un compromís 
amb la ciutat, vaig adquirir-lo i he re:.ovat aquest compromís amb la ciutat i he 
intentat posar l'Ajuntament al servei de les persones i fer de la política local un 
espai de civilitat, un espai de compartir moltíssimes coses i un espai aquest saló de 
plens creo que simbolitza la vida democrática que vol dir el constant debat entre els 
diferents representants municipals, representants que hem estat escollits pel poble 
en aquest cas de Girona. Aixó per mi és molt important i és per aixó que aquesta 
experiéncia que he tingut ha estat extraordinária per mi, és una experiéncia que 
poques vegades segurament en tindré més perqué ser alcaldessa de la meya ciutat 
realment m'honora, realment m'he sentit molt al costat deis ciutadans i ciutadanes i 
amb una representativitat que m'han donat i amb una representativitat que jo he 
volgut retornar de la millor manera possible. Avui no faré balan9 deis meus 
mandats, no faré balan9 de les accions crec que he treballat tot el que he pogut, he 
sabut d'una manera apassionada, d'una manera illusionada, d'una manera que 
deja l'Isabel ha fet el recorregut per tots els barras de la ciutat, tota aquesta corona 
verda i tot el centre de la ciutat amb quantitat d'experiéncies, de contactes amb la 
gent i amb la gent és molt important la relació que hi tens jo n'estic satisfeta amb 
totes les persones individualment parlant que et pots trobar amb totes les entitats 
de diferents tipus educatives, esportives, de diferent tipus d'associacions de veins, 
de comerciants, etc. Aquesta relació amb les institucions lógicament que per ser 
alcaldessa tens un paper institucional, que has de tenir relació amb les institucions 
per sempre posar Girona a on li toca, posar Girona en el punt que tots segurament 
compartiríem i per tant intentar amb la millor voluntat amb una gran exigéncia 
personal que de vegades amb dificultats peró m'he bolcat per donar servei a totes i 
cadascuna de les persones que viuen i treballen a la nostra ciutat. Per tant aquesta 
és una experiéncia que m'ha enriquit, ho he de dir, enriqueix aixó és un espai 
d'aprenentatge impressionant i li asseguro que ara quan torni al món de l'educació 
aquesta gran experiéncia, aquest gran aprenentatge intentaré també transmetre'l 
perqué educar a la gent és transmetre informació o transmetre valors, transmetre 
acció i penso que aquests vint anys a l'Ajuntament de Girona realment m'han 
ensenyat moltíssim tots els ciutadans i m'ha ensenyat molt el debat que entre tots 
nosaltres hem fet durant tot aquest temps. 
És dia d'agraiments jo hauria d'agrair a tanta gent que prácticament és impossible, 
per tant, primer de tot a tots i cadascun deis treballadors i treballadores municipals, 
a tots i a totes, des de les persones que obren la ciutat i els que no la tanquen mai, 
als polioles que no la tanquen mai i a les brigades que comencen a circular els 
matins i els treballadors de Musersa o els conductors d'autobusos fins a totes les 
persones que treballen en els diferents serveis, també deixi'm dir d'una manera 
especial a la secretária, l'interventor, amb tots els seus equips he d'agrair perqué hi 
són, la garantia de la legalitat que aixó és molt important i la garantia l'he tingut 
sempre al costat amb tota la gent que amb la seva responsabilitat els hi pertoca fer 
aixó i ho vull agrair perqué és molt important quan un ocupa un cárrec com el 
dalcaldessa en el meu cas tingui al costat uns equips de gent que fan moltes 
Coses i has d'estar segur i aquesta garantia ens la dóna aquests equips que són 
Potents a l'Ajuntament de Girona i sé que ho continuaran sent com ho havien estat 
abans. Agraiment a tots vosaltres, agra'iment als regidors i regidores, els que som 
avui aquí i els que han estat durant molt de temps i en el meu període d'alcaldessa 
hem citat a molta gent i continuo perqué vull que quedi reflexat, l'amic Francesc 
Ferrer, l'amic Joan Bosch que ens han deixat d'aquesta manera i en aquest sentit 
re, conéixer el seu treball i la seva trajectória com la de tots vosaltres, cadascú des 
del seu lloc. Hem tingut un equip de govern amb les tres forces polítiques i crec que t
ambé mútuament ens hem enriquit, hem debatut, hem discutit peró varem ser 

caPnos de fer un programa de govern que crec que si avui miréssim l'alt grau de 
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compliment que hem tingut grácies a t:t1-á hem discutit, hem parlat, hem valorati 
hem presentat les propostes i les hem executat i agraiment als grups de l'oposiciá 
que comparteixo perfectament el que tant la senyora Veray com a portaveu com 
senyor Puigdemont aquesta relació podríem dir-ne personal més d'uns que en 
d'altres, sí que és veritat, peró he intentat que hi hagués un diáleg a mi mateixa 
peró també entre tots els regidors del govern i els regidors de l'oposició i deixi'm 
també expressar aquí el meu agraiment molt centrat amb el meu grup, el grup 
socialista, aquesta etapa tant apassionant de la meya vida l'he compartit amb 
moltíssima gent peró l'he compartit molt amb els meus companys i companyes de 
grup municipal, per tant, no he estat mai sola, sempre he tingut una for9a a darrers 
que me la donen en primer lloc la forca els meus companys i companyes del grup 
municipal i que a la qual s'hi afegeix també aquest acompanyament que altres 
regidors i regidores primer en el govern i també deixi'm-ho dir a l'oposició e-
moments molt determinats que sempre he tingut una bona paraula i t'acompanye-
en moments importants perqué penso i n'estic absolutament conven9uda que entre 
tots en els debats que hem tingut aquí uns amb més duresa, uns amb menys 
duresa peró aixó també és fer política, aixó també és fer ciutat, peró si féssim aque 
balan9 del dia a dia crec que a tots plegats aquests vint-i-cinc representant 
ciutadania tota la feina que hem estat fent aquí, ens uneixen moltes més coses que 
no pas ens separen, perqué tothom té ciar que la ciutat de Girona i que els 
ciutadans i ciutadanes de Girona tots els hi volem donar uns serveis i amb alguns 
casos varien d'una manera o d'una altra peró el % de discrepáncia crec que és mor 
menor que el % de coses que tenim o que hem vist en comú el que passa que e 
debat polític a vegades també s'ha de fer malgrat que ara sortim, parlem de les 
coses i després també es poden veure de manera diferent, per tant, jo confio que 
l'interés que hem manifestat per la col.lectivitat per al bé comú per treballar per la 
gent es continuT fent en aquest Ajuntament i sigui qui sigui qui presideixi aquest 
consistori estic convenuda de qué tindrá aquesta línia perqué Girona des de l'any 
1979 que ha tingut uns programes de govern que s'han anat fent, que s'han anal 
executant amb una part molt important compartida entre els grups polítics i dic el 
1979 perqué és quan la democrácia entra a l'Ajuntament i aixó és básic, és 
important i aquesta s'hi manté només faltaria i hem de fer-la i l'hem d'enfortir perqué 
la política és una eina imprescindible perqué hi hagi aquest debat i perqué hi hagi 
aquesta relació entre els que representem els ciutadans i els mateixos ciutadans 
ciutadanes. No m'he escrit el discurs, tampoc em volia allargar, per acabar se' 
alcaldessa per mi ha estat un privilegi i ha estat un privilegi no només per figura' 
sinó per treballar per a la nostra ciutat, per a la ciutat que penso que esta 
esperan9ada que en moments que potser són més dificultosos peró que des d'aqu 
hem intentat donar esperana d'esperonar a les persones perqué tots plegats 
defensem més la justícia, tots plegats defensem més la Ilibertat i defensem tots 
aquests valors que estem obligats a practicar i també a transmetre. Per aixó 
acomiadar-me de tots els regidors i regidores vull que sigui acomiadar-me de tota  la 
ciutat perqué tots, cadascun de nosaltres, representem el conjunt de la ciutadania 
deixi'm dir una cosa em sento orgullosa també avui aquí del treball que hem fe.

,  

entre tots, si ens hi fixem avui som tretze dones i dotze homes també la presérwa 
de les dones en aquests darrers mandats a mi m'ha emocionat perqué encara a," 
la dóna necessita Iluitar per moltes coses crec que Girona aquesta normalitat sha 

anat definint i s'ha anat definint més en aquests darrers anys fins i tot quan encaro p  
no teníem l'obligatorietat i és important de qué aquest aspecte també l'hágIM 
remarcar jo he estat alcaldessa i és per aixó que també avui ho volia citar ¡Pedí, 

 ni acabar aquest Ple, avui en Pon9 Feliu quan m'ha felicitat amb un "sms'' 
n'has fet 280, ell tonta els 280 plens, han estat per mi una escola d'aprenentatglee  
una escola de democrácia, una escola de debat, que he volgut transmetre 
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personalment a tots i cadascun deis. 	itadans i ciutadanes els quals he intentat 
servir amb encerts i també amb errors peró que ho portaré sempre al cor que me'n 
vaig a les aules quan servei educatiu pugui fer i sé que he aprés molt més 
possiblement del que vaig aprendre durant uns anys d'estudis que varem 
compaginar els estudis amb les reivindicacions democrátiques perqué jo encara 
vaig anar a una universitat franquista. Moltes grácies a vosaltres, moltes grácies als 
mitjans de comunicació que han estat aquí tots aquests anys amb una implicació 
important per als afers ciutadans, moltes grácies als que normalment ens han 
seguit aquí tot el meu equip d'alcaldia, el d'ara i el que he tingut aquests anys els 
cito perqué és allá on m'han ajudat moltíssim amb aquest dia a dia aquestes 
telefonades, aquests encárrecs, aquestes agendes, que són potents i que només 
es fan per servir els ciutadans i ciutadanes. Moltes grácies per molts anys tinguem 
un saló de Ple que sigui el lloc de debat, que sigui el lloc de conciliació, de 
discrepáncia peró sempre a fi de qué tinguem una ciutat més lliure i que tinguem 
una ciutat esperanoada, forta i plena de goig. Visca Girona. 

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat Pacte. Són un quart 
d'onze de la nit. 

L'alcaldessa 	 secretaria 
\-r 

La present acta transcrita en paper segellat per l'Ajuntament, números 12974 a 12993 
ha estat aprovada en sessió plenária celebrada el dia 28 de juny de 2011. 

Certifico 
La secretaria 
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