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El gerent de l’Ajuntament de  Gi-
rona, Albert Riera, cobrarà 72.091
euros bruts l’any. I els càrrecs de
confiança percebran cadascun d’ells
53.694 euros bruts cada any. Le xi-
fres són les mateixes que fa quatre
anys, tot i que hi ha tres càrrecs de
confiança més que fa quatre anys. 
Es tracta de Narcís Sastre (que de les
tasques de coordinació de Sosteni-
bilitat, al costat del regidor Carles Ri-
bas); Francesc Xavier Ten Costa
(coordinador d'Arts Escèniques,
vinculat a la regidoria de Cultura
que porta l’alcalde, Carles Puigde-
mont); Georgina Andreu Mur (s’en-
carregarà de coordinar Ocupació i
Promoció, amb la tinent d'alcalde
Glòria Plana); i Maria Clara  Sán -
chez-Castro ( coordinadora de Ciu-
tadania (amb la tinent d'alcalde
Isabel Muradàs). A aquests quatre
càrrecs s’hi afegeix el cap de gabi-
net de l'alcalde,  Francesc López;
Joaquim Oliva, com a assessor ju-
rídic, i Jordi Moner, que assumirà la
coordinació de programes. Tots
tres també percebran 53.694 euros
bruts l’any. El ple municipal de Gi-
rona va donar compte ahir a la nit
dels nomenaments dels diferents
carrecs de confiança i assessors
dels grups municipals. 

Pel que fa als assessors en cate-
goria de grau mitjà amb 37,5 hores
setmanals de dedicació cobraran
mensualment 1.799 euros bruts.
De moment hi ha nomenats Sònia
Cebrian (CiU), Carles Ferreira (ERC-
MES) i Biel de Montserrat (CUP -
Crida per Girona). Els assessors de
categoria auxiliar administratiu
amb dedicació de 37,5 hores set-

manals, percebran 1.305 euros al
mes. Seran, per ara: Daniel Planas
(CiU), Dolors Martin (ERC) i Mai-
te Carpintero (PP).  

Pel que fa als assessors en cate-
goria de grau mitjà amb 19 hores
setmanals de dedicació cobraran
911 euros al mes. De moment s’ha
nomenat a Enrique Urreta (C’s) i
Aïna Subiñà (PP). 

De moment, el grups municipals
del PSC encara no ha fet públics els
seus dos assessors. Ciutadans tam-
bé en té un de pendent. La CUP des-
tinarà el segon assessor a dinamit-
zar les entitats socials i encara ha de
decidit qui serà l’encarregat.

El nomenament dels càrrecs de
confiança va servir a diferents grups
per mostrar les seves discrepàncies.
La CUP va lamentar que no s’ad-
juntés un currículum per saber si
eren les persones «idònies» per al
càrrec. La seva portaveu, Laia Pè-
lach, fins i tot va parlar que els par-
tits aprofiten aquestes càrrecs per
col·locar els seus  militants. Es va re-
ferir en concret a Maria Clara Sánc-
hez-Castro que serà el càrrec de
confiança d’Isabel Muradàs (ja ha-
via estat l’adjunta a la cap de gabi-
net –la mateixa Muradàs– del pre-
sident de la Diputació).

Mentrestant, la portaveu del PSC,

Sílvia Paneque, va aprofitar  per in-
dicar que considerava que el nom-
bre de càrrecs era excessiu i va re-
cordar que el’equip de govern ha
d’optar per un model en minoria i
amb molts assessors enlloc d’a-
postar per un model més transver-
sal amb més polítics escollits per la
ciutadania i no a dit, com són els
càrrecs de confiança.

L’alcalde, Carles Puigdemont
(CiU), va recordar que tots els ajun-
taments tenen els seus assessors i va
ironitzar en recordar que fins i tot
governs que fan gala de participa-
ció ciutadana, com l’Ajuntament de
Barcelona, en tenen: «El que no fa-

rem serà col·locar cap parella de re-
gidor ni cap familiar –amb referèn-
cia a l’alcaldessa, Ada Colau, i al nú-
mero 2 de Barcelona en Comú.» Per
acabar, va indicar que aquest «lleu-
ger increment d’assessors es podrà
demostrar que està perfectament
justificats». 

El ple va aprovar posteriorment
la modificació del pressupostos
que permet els nomenaments de
càrrecs de confiança i assessors. La
CUP hi va votar en contra, mentre
que el PSC, C’s i el PP es van abste-
nir. ERC-MES hi va votar a favor per-
què formava part de l’acord per
aprovar el cartipàs.  
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El gerent cobrarà 72.091 euros cada any i
els set càrrecs de confiança 53.694 euros

Els assessors dels grups municipals cobraran mensualment entre 1.799 euros i 911 euros segons la categoria

Darrer pas burocràtic de l’Ajun-
tament per permetre que la Clíni-
ca Girona aixequi un edifici en un
solar on actualment hi ha les naus
industrials abandonades a la zona
sud de la carretera Barcelona. El ple
municipal va donar suport ahir a la
modificació puntual del Pla Gene-
ral que permetrà el trasllat de l’e-
quipament sanitari. Ara el visti-
plau final està en mans de la co-
missió territorial d’Urbanisme de la
Generalitat. Al ple hi van assistir un
grup de treballadors de la Clínica
amb una pancarta de suport al
canvi del Pla General per poder

quedar-se a Girona i no obligar els
directius de la clínica a buscar una
altra ubicació. Inicialment s’ha-
vien plantejat anar a Fornells de la
Selva i fins i tot havien comprat uns
terrenys. 

La modificació urbanística plan-
tejada per l’equip de govern de
CiU va rebre el suport dels quatre
regidors del PSC, els dos de Ciuta-
dans i la representant del PP. Es-
querra es va abstenir en veure dub-
tes en diferents temes tècnics. La
CUP hi va votar en contra. Ni ERC
ni la CUP van entendre que la pro-
posta arribés al ple per mitjà de la
via d’urgència. Lluc Salellas (CUP)
va indicar, a més, que  el projecte no
ha estat prou debatut amb totes les
parts, per exemple amb els veïns .
També va dir que el govern local no
ha informat sobre què passarà amb
l’edifici del carrer Joan Maragall  

La nova clínica estarà ubicada en

una peça de 22.000 metres quadrats
després de fer-se pública una ope-
ració al mes de juny de l'any passat
que va portar els seus responsables
a renunciar a establir-se a Fornells.
L'edifici de l'Eixample de Girona
passarà a ser d'ús comercial i se ce-
dirà a l’Ajuntament, una part per-
què l’utilitzi el col·legi Verd. També
cedirà una zona verda a l'Avella-
neda, coneguda com el Bosc de la
Pabordia.

L’edifici plantejat farà entre qua-
tre i cinc plantes i estarà a més de
vint metres de les vies del tren con-
vencional. Es va decidir així per evi-
tar dependre d’Adif, que fa uns
mesos va fer un informe negatiu al
primer projecte (més proper a les
vies) en considerar que la zona es-
tarà afectada per un possible so-
terrament futur del tren conven-
cional.

El regidor de Sostenibilitat, Car-

les Ribas, va recordar que la zona de
la carretera Barcelona està en un es-
tat de degradació absoluta i que
«ara tenim una oportunitat per re-
soldre aquest problema, que és

complex des del punt de vista eco-
nòmic i jurídic», va manifestar. Va
explicar que havia arribat al ple per
via d’urgència un cop resoltes les
al·legacions per no perdre temps.
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Llum verda al trasllat de la Clínica Girona
La CUP hi vota en contra

perquè considera que no hi
ha hagut prou debat del
projecte i ERC s’abté



Un grup de treballadors a favor que la Clínica es quedi a Girona. 

TANIA TAPIA (ACN)
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Més de 100 persones van atendre la crida feta per l'Assemblea de Veïns del Barri Vell i ahir a la tarda van agafar les seves bicicletes per protestar contra
algunes mesures del consistori, com la campanya per multar ciclistes o la prohibició d'ajuntar taules a les terrasses a partir de les 11 de la nit. Per fer palès el
seu malestar, els manifestants van recórrer els carrers del Barri Vell en bici i, posteriorment, van parar taula davant l'ajuntament –mentre a dins s'hi feia el ple
municipal– per fer-hi un berenar popular. Un total de 19 establiments del barri van col·laborar amb la protesta aportant menjar i beure. Van demanar diàleg al
govern municipal perquè negociï quin model s'ha d'aplicar a aquesta zona, segons va informar l’Agència Catalana de Notícies.



Més d’un centenar de veïns protesten en bici i berenen davant l’Ajuntament 
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