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A la ciutat de Girona, el 13 de juny de dos mil quinze. 
 
A les dotze del migdia, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneixen, 
per donar compliment als articles 195 i 196 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, Orgànica 
del  Règim  Electoral  General,  els  regidors  electes  proclamats  com  a  resultat  de  
les eleccions convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març, celebrades el 
proppassat 24 de maig.    
 
Es  troben  presents  el senyor Pere Albertí Serra, Joan Josep Alcalà Quiñones, 
Eduard Berloso Ferrer, Ricard Calvo Pla, Juan Castel Sucarrat, Ester Costa Fita, Toni 
Granados Aguilera, Marta Madrenas Mir, Manuel Martín Vertedor, Maria Isabel 
Muradàs Vàzquez, Eva Palau Gil, Sílvia Paneque Sureda, Laia Pèlach Saget, Glòria 
Plana Yanes, Maria Àngels Planas Crous, Carles Puigdemont Casamajó, Míriam 
Pujola Romero, Carles Ribas Gironès, Elisabeth Riera Alemany, Maria Mercè Roca 
Perich, Joaquim Rodríguez Vidal, Lluc Salellas Vilar, Cristóbal Sánchez Torreblanca, 
Martí Terés Bonet, Concepció Veray Cama. 
 
Dóna  fe  de  l'acte  el  secretari general en funcions Sr. Lluís Pau Gratacós.  També  hi  
assisteix l'interventor Sr. Carles Merino i Pons. 
 
El secretari general en funcions de la Corporació, senyor Lluís Pau Gratacós, dóna la 
benvinguda als assistents a aquesta sessió extraordinària del ple que té com a objecte 
la constitució del nou Ajuntament d’aquesta ciutat atenent els resultats que es van 
produir el passat 24 de maig de 2015, data en què es van celebrar les eleccions 
municipals. Indica que el procediment de constitució de l’Ajuntament ve regulat en els 
articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General  (LOREG) i que 
d’acord amb aquests preceptes aquesta sessió es desenvoluparà en dos moments:  
 
El primer corresponent a la constitució de l’Ajuntament i el segon en el que es 
procedirà a l’elecció de l’alcalde.  
 
Procedeix a la lectura de l’article 195 que disposa: “1) Les Corporacions Municipals es 
constitueixen en sessió pública el vigèsim dia posterior a la celebració de les 
eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra la 
proclamació dels regidors electes. En aquest supòsit es constitueixen el quadragèsim 
dia posterior a les eleccions. 2) Amb aquesta finalitat, es constitueix una Mesa d’Edat 
integrada pels elegits de major i menor edat, presents en l’acte, actuant com a 
Secretari el qui ho sigui de la Corporació. 3) La Mesa comprova les credencials 
presentades, o acreditacions de la personalitat dels electes amb base a les 
certificacions que la Junta Electoral de Zona hagués remès a l’Ajuntament. 4) 
Realitzada la operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si 
concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, es celebrarà 
sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el 
nombre de regidors presents”. 
 
Explica el secretari que en acompliment de l’indicat precepte, cal procedir en primer 
lloc a formar la Mesa d’Edat i a tal efecte convida al senyor Eduard Berloso Ferrer, 
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com a regidor de major edat, i la senyora Míriam Pujola Romero, com a regidora de 
menor edat, assumint la presidència el senyor Berloso. 
 
El president de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió per a la constitució de 
l’Ajuntament de Girona i declara que, en primer lloc, pertoca comprovar les credencials 
de cadascun dels regidors i regidores electes que ha emès la Junta Electoral de Zona. 
En segon lloc posa de manifest que s’ha efectuat un arqueig i que estan preparats i 
actualitzats els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la 
Corporació, dipositats a la Caixa Municipal o a entitats bancàries i que es troba a 
disposició, per a la seva comprovació, la documentació relativa a l’inventari del 
patrimoni de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms.  
 
Complimentats els tràmits anteriors, el president de la Mesa d’Edat passa la paraula al 
secretari general en funcions qui comprova el nombre d’assistents i acredita 
l’existència de quòrum suficient per a celebrar aquesta sessió. Pregunta així mateix si 
algun regidor es veu afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) en els seus articles 177 i 178 i 
demés legislació concordant i que de ser així ho ha de manifestar en aquest moment.  
 
Atès que cap regidor manifesta la concurrència de causa d’incompatibilitat tot seguit, el 
senyor Berloso i la senyora Pujola procedeixen a la formulació del jurament o promesa 
al càrrec d’acord amb la fórmula establerta per la llei. 
 
El senyor Berloso empra la següent fórmula: 
 
“Per imperatiu legal, prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi 
de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i 
sobirà ” 

 
La senyora Pujola fa servir la següent formula: 
 
“Juro per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.” 
 
Pren la paraula el Secretari General en funcions qui crida per ordre alfabètic a 
cadascun dels regidors als efectes que procedeixin també a efectuar el corresponent 
jurament o promesa.   
 
Els senyors i les senyores Pere Albertí Serra, Juan Josep Alcalá Quiñones, Ricard 
Calvo Pla, Marta Madrenas Mir, Eva Palau Gil, Maria Àngels Planas Crous, Carles 
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Puigdemont Casamajó, Maria Mercè Roca Perich i Martí Terés Bonet utilitzen la 
següent fórmula de jurament: 
 
“Per imperatiu legal, prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi 
de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i 
sobirà ” 
   
El senyor Juan Maria Castel Sucarrat i la senyora Concepció Veray Cama empren 
servir la següent fórmula: 
 
“Juro per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.” 
 
Els senyors i senyores Ester Costa Fita, Antoni Granados Aguilera, Laia Pèlach Saget, 
Lluc Salellas Vilà fan servir la fórmula següent: 
 
“Per imperatiu legal, prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
El meu compromís serà servir el poble que m’ha escollit únic dipositari de sobirania 
sense renunciar mai als principis republicans a la defensa dels drets socials de les 
treballadores i els treballadors ni al dret a la independència de Catalunya i dels països 
catalans.”  
 
Els senyors i senyores Sr. Manuel Martin Vertedor, Sílvia Paneque Sureda, Elisabet 
Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal utilitzen la següent fórmula: 
 
“ Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
Amb la voluntat de servir els gironins i gironines treballant per aconseguir una major 
equitat en la redistribució dels recursos i en pro de la llibertat, la justícia i la solidaritat.” 
 
La Sra. Isabel Muradas Vàzquez i el Sr. Cristóbal Sánchez Torreblanca fan servir la 
següent fórmula: 
 
“Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  

Eliminado: ¶
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Sense perjudici de lo anteriorment expressat i per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President del Govern 
de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 
2015 per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes 
les nostres institucions l’estat català, lliure i sobirà ” 
 
La senyora Glòria Plana Yanes empren la següent fórmula: 
  
“Juro, per imperatiu legal per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  
Sense perjudici de lo anteriorment expressat per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern 
de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 
2015 per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes 
les nostres institucions l’estat català, lliure i sobirà ” 
 
El Sr. Carles Ribas Gironès utilitza la següent fórmula: 
 
“Juro, per imperatiu legal per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  
Sense perjudici de lo anteriorment expressat per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern 
de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 
2015 per exercir el dret a l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament 
amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i sobirà ” 
 
Tot seguit el president de la Mesa d’Edat declara que queda constituït el nou 
Ajuntament de Girona i que a continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde o 
alcaldessa de la ciutat, per la qual cosa passa la paraula al secretari general en 
funcions a l’efecte que expliqui el procediment a seguir. 
 
El secretari manifesta que el procediment ve regulat en l’article 196 de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General (LOREG) que disposa que “en la mateixa sessió de 
constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de l’alcalde, d'acord amb el 
següent procediment: a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les 
seves corresponents llistes. b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels 
regidors és proclamat electe. c) Si cap d'ells no obté l'esmentada majoria és proclamat 
alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots 
populars en el corresponent Municipi. En cas d'empat es decidirà per sorteig”.  
 
Per tant, pertoca ara procedir a formalitzar l’elecció de l’alcalde que es farà en votació 
secreta, i a tal efecte cada regidor procedirà a l’emissió del seu vot emplenant la 
papereta que se’ls hi facilitarà en aquest moment. 
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El president de la Mesa d’Edat manifesta que pertoca ara preguntar als regidors que 
encapçalen les corresponents llistes si presenten candidatura per a l’elecció d’alcalde:  
 
 Senyor Carles Puigdemont Casamajó, cap de llista de Convergència i Unió, 

presenta candidatura?  El senyor Puigdemont respon: Sí. 
 Senyora Maria Mercè Roca Perich, cap de llista d’Esquerra Republicana de 

Catalunya – Moviment d’Esquerres – Acord Municipal, presenta candidatura? La 
senyora Roca respon: Sí.  

 Senyora Laia Pèlach Saget, cap de llista de la Candidatura d’Unitat Popular- Crida 
per Girona – Poble Actiu, presenta candidatura?  La senyora Pèlach respon: Sí.  

 Senyora Sílvia Paneque Sureda, cap de llista del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés, presenta candidatura?  La senyora Paneque 
respon: Sí. 

 Senyor Juan Maria Castel Sucarrat, cap de llista de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadania,  presenta candidatura?  El senyor Castel respon: Sí. 

 Senyora Concepció Veray Cama, cap de llista del Partit Popular de Catalunya/ 
Partido Popular de Catalunya, presenta candidatura?  La senyora Veray respon: 
Sí. 

 
Queden proclamades les candidatures següents: 
 
 Senyor Carles Puigdemont Casamajó, cap de llista de Convergència i Unió.  
 Senyora Maria Mercè Roca Perich, cap de llista d’Esquerra Republicana de 

Catalunya – Moviment d’Esquerres – Acord Municipal. 
 Senyora Laia Pèlach Saget, cap de llista de la Candidatura d’Unitat Popular- Crida 

per Girona – Poble Actiu. 
 Senyora Sílvia Paneque Sureda, cap de llista del Partit dels Socialistes de 

Catalunya – Candidatura de Progrés. 
 Senyor Juan Maria Castel Sucarrat, cap de llista de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadania. 
 Senyora Concepció Veray Cama, cap de llista del Partit Popular de Catalunya/ 

Partido Popular de Catalunya. 
 
El secretari general en funcions, a continuació, convoca a votació als regidors i a les 
regidores per grups polítics, de menor a major nombre, per tal de que dipositin el seu 
vot a l’urna tot significant que els membres de la mesa d’edat votaran els últims, en 
l’ordre següent: primer el de menys edat i desprès el de més edat.  
 
Efectuada la votació, els membres de la Mesa d’Edat efectuen el recompte de vots i 
llegeixen cada papereta en veu alta.  
 
Realitzat l’escrutini de les paperetes dipositades el President de la Mesa anuncia el 
resultat següent:  
 

- Senyor Carles Puigdemont i Casamajó: 10 vots 
- Senyora Maria Mercè Roca Perich: 4 vots 
- Senyora Laia Pèlach Saget: 4 vots 
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- Senyora Sílvia Paneque Sureda: 4 vots 
- Senyor Juan Maria Castel Sucarrat: 2 vots 
- Senyora Concepció Veray Cama: 1 vot 

 
Vist el resultat de les votacions i com a llista més votada en les eleccions del dia 24 de 
maig en aplicació de l’article 196 de la Llei Orgànica Electoral General (LOREG), el 
president de la Mesa proclama alcalde de l’Ajuntament de Girona a l’Il·lustríssim 
senyor Carles Puigdemont i Casamajó. El president li prega que s’acosti a la Mesa per 
a què accepti el càrrec i juri o prometi com a Alcalde com a requisit previ a la presa de 
possessió. A tal efecte, el senyor  Carles Puigdemont, manifesta que: 
 
“Per imperatiu legal prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Girona, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del Presidenti del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi 
de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i 
sobirà ” 
 
Tot seguit el president de la Mesa, senyor Eduard Berloso Ferrer, fa entrega de la vara 
al nou alcalde i a continuació cedeix la Presidència al senyor Carles Puigdemont i 
Casamajó, amb la qual cosa declara dissolta la Mesa d’Edat i demana als caps de llista 
dels diferents partits que pugin a la Mesa de la Presidència Consistorial. 
 
L’alcalde prega als regidors que ocupin els seus llocs i obre un torn d’intervencions per 
tal que els caps dels grups municipals puguin expressar-se.  
 
El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora Concepció Veray Cama, cap de llista del 
grup municipal Partit Popular de Catalunya/ Partido Popular de Catalunya (PPC) qui 
manifesta: 
 
Gràcies senyor alcalde, bon dia a tothom, les meves primeres paraules vull que siguin 
de felicitació. De felicitació al senyor Carles Puigdemont, per haver estat escollit altre 
vegada per quatre anys més alcalde de Girona i també al grup municipal de 
Convergència i Unió, que és qui va guanyar les eleccions del 24 de maig a la ciutat de 
Girona.  
Les meves segones paraules vull que siguin d’agraïment. D’agraïment a aquelles 
persones que han estat al meu costat en tot moment, que m’han permès que avui 
pugui tornar a representar al meu partit polític, el Partit Popular Català, a l’Ajuntament 
de Girona, i també a la meva família. I sobretot, vull agrair als més de dos mil cent 
gironins que ens van dipositar la seva confiança el 24 de maig, a ells i a tota la resta 
de gironins malgrat no ens varen donar suport i no van confiar amb el projecte que 
represento, és a qui em dec i per qui treballaré aquests quatre anys que venen per 
davant.  
Seran quatre anys de grans reptes, la ciutat de Girona té grans reptes per davant: 
reptes socials, polítics, però sobretot té un gran repte, que és superar la crisi 
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econòmica, recuperar-nos i crear ocupació, i per tant, lluitar directament contra 
aquesta gran lacra de la nostra societat que és l’atur. Nosaltres en això basarem el 
nostre treball. I dic nosaltres perquè malgrat que el 24 de maig els gironins varen 
decidir que el Partit Popular Català a l’Ajuntament de Girona estigués representat 
només per un regidor, jo aquí estic en nom i representació de tota una força política, 
de tot un projecte polític, que a la ciutat de Girona té molts militants i que, a més, 
represento i parlo en nom de les vint-i-quatre persones que m’acompanyaven, aquest 
gran equip, a la llista electoral del 24 de maig. I tots ells, cadascun d’ells, malgrat no 
tinguin una cadira en el plenari d’aquest Ajuntament, treballaran com han fet fins ara 
intensament per la ciutat de Girona, pels gironins i per les gironines. Per a donar-los-hi 
més i millors oportunitats, per a millorar la seva qualitat de vida, en definitiva, per 
ajudar-los a tenir un futur més gran i millor del que a dia d’avui molts d’ells pensen que 
tenen.  
Deia que tenim grans reptes. Grans reptes que sorgeixen de grans oportunitats, i la 
primera cosa que hem de fer és creure’ns aquestes oportunitats que tenim com a 
ciutat i la segona, treballar per a fer-les realitat. Jo avui, no desgranaré quins seran els 
nostres eixos ni el nostre programa perquè em sembla que amb els 15 dies de 
campanya electoral tothom va poder conèixer quins són els programes electorals de 
tots els que avui estem aquí representants. Però sí que crec que cal fer referència a 
dos eixos principals: el primer, com ho he dit al principi de la meva intervenció, la 
recuperació econòmica, la lluita contra l’atur i la superació definitiva de la crisi 
econòmica. No hi ha millor política social que la creació d’ocupació i en això basarem 
la nostra feina i el nostre treball. I creiem que per a fer-ho cal – i així ho farem i li 
demanarem a l’alcalde – prioritzar la redacció del Pla Estratègic de la ciutat de Girona 
com a eina i instrument per a fer realitat el màxim objectiu que estic convençuda que 
comparteixen tots els caps de llista i per tant, tots els regidors també d’aquest nou 
Ajuntament, que és la recuperació econòmica. I a més, prioritzarem fer-ho tots junts i 
fer-ho sense deixar-nos a ningú pel camí i per tant, prioritzant ajudar a aquells gironins 
i a aquelles gironines que a dia d’avui més necessiten ajuda per arribar a aconseguir 
que cada vegada menys gironins i gironines necessitin ajudes econòmiques directes i 
que el que els hi puguem oferir siguin oportunitats.  
I tot això ho farem perquè exercirem, com hem fet sempre fins a dia d’avui, el Partit 
Popular Català en aquest Ajuntament, la responsabilitat. Serem una oposició 
responsable, el senyor Puigdemont, l’alcalde, podrà comptar amb el nostre suport amb 
aquells temes de ciutat que siguin bons per a la ciutat, però també ens trobarà davant 
demanant-li rigorositat i fermesa i sobretot, demanant-li respecte i compliment de la llei 
sempre i en tot moment. Els que em coneixeu sabeu que sempre he dit que és legítim 
i respectable treballar per a canviar les lleis que a un no li agraden, però mentre les 
lleis siguin les que siguin, agradin o no, s’han de complir i fer complir. Aquest és el 
màxim exemple que ha de donar un Ajuntament en Ple però sobretot un govern a tots 
els seus ciutadans, perquè sinó es cauria en l’error d’exigir als ciutadans el compliment 
d’unes lleis i d’unes ordenances que el propi govern o el propi Ple d’aquest Ajuntament 
no compleix. Un mal exemple crec jo. I per tant, estarem al costat en tot allò que sigui 
bo per a Girona, donarem suport a tot allò que sigui millorar la qualitat de vida dels 
gironins, però serem molt exigents i rigorosos amb el compliment de la legalitat i amb 
el compliment de les normes a la nostra ciutat. 
Avui, un cop més, representaré a molts gironins en aquest Ajuntament durant els 
propers quatre anys, la meva ciutat, Girona, la ciutat que em va veure néixer, la ciutat 
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que m’està veient créixer. La ciutat que porto al cor i la ciutat que estimo. I per això vull 
acabar aquesta meva intervenció com he començat al principi, donant gràcies. Gràcies 
a tots aquells gironins i gironines, a la meva família i a totes les persones del meu 
partit que m’han donat l’oportunitat de poder seguir quatre anys més representant a 
tots els gironins i gironines des d’aquest Ajuntament, des d’aquest plenari i en aquest 
cas, com a portaveu del projecte polític que és el Partit Popular Català. A tots ells, a 
tots els assistents avui i a tota la ciutadania gironina en general, moltes gràcies per a 
deixar-me treballar quatre anys més per a la ciutat que estimo i estimaré sempre, la 
meva ciutat Girona. Moltes gràcies.  
 
Tot seguit el senyor alcalde dóna la paraula al senyor Juan Maria Castel Sucarrat, cap 
de llista del grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s) qui manifesta: 
 
Bon dia a tothom, en primer lloc vull felicitar a l’alcalde, el senyor Puigdemont. També 
vull agrair a tots els meus companys que han fet possible que la candidatura de 
Ciutadans tingués representació en aquest Ajuntament. També als dos mil set-cents 
quaranta-vuit vots que hem tingut de diferents gironins i gironines que han confiat en 
un nou projecte per a la ciutat de Girona que oferíem des de Ciutadans i que hem 
estat explicant durant 15 dies de campanya durs, intensos. Però deixeu-me dir que 
des de Ciutadans volem posar de manifest que defensarem quina institució volem i 
quina institució proposarem. Un Ajuntament que com a màxima prioritat atengui a les 
persones, la reactivació econòmica i laboral de la nostra ciutat parteix del futur de les 
opcions que hem de donar a les persones que conviuen dintre de la nostra ciutat, 
reflectint i contemplant aquestes premisses en el futur pressupost municipal. Una 
institució que compleixi amb la llei i la norma establerta, una institució que l’Ajuntament 
no malgasti utilitzant partitocràticament el temps dels plenaris en temes que no són ni 
vinculants, ni competencials d’aquesta institució. Un Ajuntament que dediqui aquests 
temps als problemes reals dels gironins. Un Ajuntament de tots, on la cohesió social 
sigui l’objectiu principal. Un Ajuntament de portes obertes, on el ciutadà trobi aquella 
transparència que tots anhelem, parets de vidre, transparència real. Un Ajuntament on 
les aportacions, els informes, les recomanacions i els consells que ens vinguin donats 
pel Defensor del Ciutadà siguin tinguts en compte, en el sentit de tenir una eina més 
dintre d’un punt de vista neutral, objectiu i legal que és la feina que porta a terme el 
Defensor del Ciutadà. Entenem que hem de tenir com a eina al costat de la Corporació 
aquesta gran feina que es fa des del Defensor del Ciutadà i que podem treballar en 
conjunt amb una mà estesa, donant les opcions i les solucions oportunes per a posar 
les solucions en aquella demanda que ens ve del carrer, que moltes vegades ve 
desgastada per part d’una institució que no l’escolta i ha de recórrer en aquest ens que 
és l’Oficina del Defensor del Ciutadà. 
Un Ajuntament amable, conseqüent i responsable, que actuï des del sentit comú i la 
responsabilitat, per sobre de qualsevol partitocràcia. Un Ajuntament que tingui com a 
premissa la protecció de l’àmbit públic, des del respecte a totes les sensibilitats que 
engloben la nostra ciutat. Un Ajuntament que treballi al costat del ciutadà, un 
Ajuntament que impulsi l’art i la cultura com a eines econòmiques i eines en l’àmbit 
turístic per a impulsar una millor Girona i garantir que aquella reactivació econòmica i 
laboral que necessita la nostra ciutat també es pugui recolzar sobre del turisme, és un 
punt fonamental a treballar. Un Ajuntament que treballi per a una millor qualitat dintre 
d’aquest turisme. Hi ha diverses maneres d’entendre el turisme i diverses accions que 



 

 9 

podem portar a terme amb el fet que som una ciutat visitada, una ciutat que cada any 
anem a més, amb diferents etapes, en diferents mesos, en temes puntuals que fem de 
ciutat, obrim aquesta ciutat per fer estades més perllongades, estades on tinguem una 
reactivació també econòmica que ens pot venir en aquest treball en paral·lel. Un 
Ajuntament, en definitiva, que faci de Girona una ciutat més verda, eliminant aquelles 
zones grises que a dia d’avui ens posen límits en el nostre comerç i en el comerç que 
les envolta. Un Ajuntament que no dormi mentre un gironí o gironina no pugui dormir. 
A què em refereixo? A tot allò que ens ha deixat la crisi econòmica, a tot allò que ens 
va deixar la manca de control d’aquell ens que era el Banc d’Espanya, a la col·locació 
d’aquell diner en clau hipotecària que ens ha deixat i hem arrastrat la gran desgràcia 
de famílies que ho han perdut tot a dia d’avui. Un Ajuntament que treballi i protegeixi el 
desnonament, amb una taula d’entitats, sí, en aquesta taula d’entitats on tenim que 
convidar també el Sareb, potser no viatjant a Madrid, tenim responsables al Sareb a 
Catalunya, els mateixos que podrem convidar i així ho proposarem en aquesta taula. 
Un Ajuntament, en definitiva, de tothom i per a tothom, on la prioritat política es centri 
en les persones per sobre i de les degudes polítiques de responsabilitat en l’àmbit 
social. Hem de tenir la pertinent cura, les polítiques de prevenció, avançar-nos al 
problema. No hem de copsar el problema un cop ens arriba i les solucions ja són a 
precari. Un Ajuntament que no sancioni per l’idioma en què es rotula, la llibertat i el 
respecte entre les llengües oficials no parteix de la imposició d’una per sobre de l’altra 
sinó de la convivència i de trobar la recerca i la cohesió social en dues llengües. Des 
de Ciutadans volem fer una última reflexió: si no garantim el futur dels gironins, de poc 
ens serviria tenir una ciutat preparada, una ciutat millor, si els gironins no la poguessin 
gaudir. Treballarem al costat de l’equip de govern en tot allò que sigui d’àmbit de 
ciutat, en tot allò que tingui a veure amb una millor vida per als gironins i les gironines, 
construir un futur demana canvi, treballar per aconseguir-ho ho hem de fer tots. Per 
això dic que tenim que treballar en conjunt, a davant de les grans problemàtiques que 
té la nostra societat. Mirin, en política, res és etern, car tot és efímer, si no treballem 
per la nostra ciutat, la nostra autonomia i el nostre país dintre d’una Europa cada dia 
més forta, no ens servirà de res. Hem de treballar en conjunt, hem de treballar per a la 
nostra ciutat, per a la nostra autonomia i per al nostre país i per aquella Europa que 
tots volem dintre de la força i d’un món cada dia més global. Des del grup de 
Ciutadans treballarem per provocar aquest canvi i per totes aquelles millores que els 
gironins i gironines necessiten i és de rebut donar-los-hi. Moltes gràcies.  
 
Finalitzat el parlament del senyor Castel el senyor alcalde dóna la paraula a la senyora 
Sílvia Paneque Sureda, cap de llista del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) qui manifesta:  
 
Autoritats. Ciutadans i ciutadanes. Amics i amigues. 
 
Girona es troba en un punt d’inflexió.  
La ciutadania, des de la democràcia i durant les últimes dècades del segle XX, colze a 
colze amb els regidors d’aquest Ajuntament, va canviar Girona. Una ciutat que –
abans– Josep Carner havia definit com a grisa i fosca. I que Josep Pla, en el llibre que 
porta el nom de la ciutat, va explicar com a melancòlica i ensopida. 
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En aquella petita revolució es va fer molt per modernitzar i democratitzar. Però mai no 
es fa prou. I els temps i les circumstàncies ens obliguen a tornar a construir nous 
projectes col·lectius. Aglutinadors i il·lusionants.  
El llegat d’aquells anys ens fa forts. La recuperació d’un patrimoni arquitectònic que, 
avui, ens fa ser presents al món. L’Auditori-Palau de Congressos i la Universitat. 
Temporada Alta, Temps de Flors i Les Fires.  O la memòria d’una ciutat que era motor 
econòmic a Catalunya. 
Però els reptes de futur també són notables: l’aprofundiment democràtic i la 
transparència a la Institució;fer ciutat des dels barris i fer Catalunya des de Girona; 
saber acompanyar l’oportunitat d’èxit que ens dóna la ciutat i el talent dels seus fills; i 
aprehendre –de manera directa amb el caminar la ciutat i el conèixer la seva gent– 
que aquest creixement econòmic només tindrà sentit si és en benefici de tots i totes. 
 
Ens trobem en un punt d’inflexió.  
Hem viscut i vivim encara en un temps complicat. Uns anys de superació difícil del dia 
a dia. Un devanir que no ha tingut l’empenta per a una nova transformació. La crisi ha 
obert una ferida que no acaba de cicatritzar.  
La ferida d’un paisatge urbà fragmentat. Amb carrers concrets on hi ha entorns 
degradats i que es poden haver sentit lluny de l’Ajuntament. Es va dotar els barris de 
serveis i d’equipaments, però ara no són suficients. S’han enquistat alguns problemes 
vinculats a la crisi i a l’atur. I la institució més propera ha ser-hi present, descentralitzar 
més la democràcia i prioritzar el ciutadà. Recuperar barris plens de vida. Amb més 
espais del comú, civisme, arrelament democràtic i treball. Barris amb identitat pròpia 
que conformen Girona. 
La ferida de l’aprofundiment de la desigualtat perquè es redueixen els llocs de treball, 
fineix la protecció dels aturats i es guanya molt menys treballant molt més. 
I això produeix que la gran majoria de ciutadans es quedin sense bones oportunitats. 
Sense oportunitats de trobar feina. Sense oportunitats de canviar de feina. Sense 
oportunitats de fer plans de futur per la inestabilitat i per la falta d’oportunitats. 
La ferida de la postergació de decisions fonamentals per a la ciutat: La construcció 
d’un nou hospital Josep Trueta a Girona, que també sigui espai de coneixement i 
d’investigació; Capgirar la situació lamentable de l’Aeroport; Ordenar el turisme com a 
flux desestacionalitzat, captar inversions industrials i estar al costat del comerç de 
qualitat i de proximitat; Fer de Girona ciutat de veritat universitària amb una 
programació cultural de primera tot l’any; apostar per la cultura de base i de ciutat als 
barris; Obrir el centre als eixamples i tancar carrers al trànsit rodat; Articular la ciutat 
com un tot en una transformació de l’urbanisme, la mobilitat, la descentralització 
democràtica i els serveis; Invertir per crear ocupació des de l’administració; I assegurar 
que tothom tingui una vida prou digna per ser en majúscules una ciutat justa. 
 
La responsabilitat institucional, doncs, ens obliga a allunyar-nos de sonores prèdiques 
demagògiques. I ens dóna empenta per sumar. Sumar amb una Girona que reconegui 
el centre com un barri; i on els barris siguin per ells mateixos centre. Una Girona que 
entomi amb coratge i lideratge decisions de futur; per trobar nous ancoratges de 
progrés i de creixement. Una Girona d’oportunitats. On el talent, que sempre resideix 
de manera insospitada a qualsevol carrer o casa de la ciutat, es pugui desenvolupar. 
 
Ens trobem en un punt d’inflexió històric a Catalunya.  
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La pàtria se’m fa més present a Girona. Com a punt de partida. I no com a lloc 
d’arribada. No tant com a definició d’allò que som pel passat. Sinó com a espai comú 
per construir un projecte obert de futur. Ho deia el poeta gironí Antoni Puigverd de 
manera bella: Catalunya, com a àgora i no com a temple.  
Ens sentim hereus d’una Catalunya-ciutat, de progrés i de modernitat. Estem 
convençuts que la nova Catalunya ha de viure i fer respectar el goig de la democràcia 
de debò. Actuar com un sol poble en la reivindicació justa de la democràcia. I que la 
nació catalana no pot ser altra cosa que allò que decidim amb llibertat els catalans i les 
catalanes. Un poble d’accents diversos, d’inclusió, i de fabulosa varietat. 
Som fills de Girona i de Catalunya. Sense ser nacionalistes ni independentistes; 
somiem una República catalana, una Catalunya-Estat. Amb tota la capacitat de govern 
i de decisió. Amb pactes d’igual a igual amb els Estats federals d’Europa o amb els 
pobles d’Espanya. Però des de posicions de llibertat i de respecte mutu. Formem part 
dels que hem defensat, reivindiquem i demanarem guanyar la llibertat, la llibertat 
completa, de manera oberta i sense exclusions; perquè el poble que té la voluntat i la 
facultat de canviar les coses, és just i legítim que ho porti a terme, si ho vol, i sigui 
respectat. 
 
Estem en un punt d’inflexió. Molts comencem. Tenim cares noves o sigles de partits 
noves. Però això, no ens enganyem, no és garantia de res. No ens proporciona cap 
títol addicional. Només les formes, els continguts, els compromisos, els projectes i la 
coherència entre la paraula i la manera de viure ens faran dignes de construir noves 
majories des de la gent i a favor de la ciutadania. Des dels carrers i des dels barris. On 
resideix esperança que ens donarà a tots i a totes noves oportunitats.  
Visca Girona. I Visca Catalunya. 
 
A continuació el senyor alcalde dóna la paraula a la senyora Laia Pèlach Saget, cap 
de llista del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular – Crida per Girona (CUP – 
Crida per Girona ) qui manifesta: 
 
Gironines, gironins, primer de tot i en nom de la candidatura de la CUP-Crida per 
Girona voldria agrair a les 5425 persones que ens han fet confiança i gràcies a les 
quals avui som 4 els regidors i regidores de la CUP-Crida per Girona en aquest Ple de 
l’Ajuntament de Girona. Són 5425 persones però podrien ser moltes més. En primer 
lloc perquè podent anar a votar un 44% de les persones que formen el cens va decidir 
no fer-ho, fet que ens ha de preocupar. Però també perquè la legislació vigent 
impedeix votar a un gran nombre de persones que viuen, treballen, paguen impostos i 
en definitiva es veuen afectades per les decisions que a partir d’avui prendrà aquest 
consistori, persones com el nostre company Ibrahima que, per no tenir nacionalitat 
espanyola, va ser exclòs de la nostra llista electoral. A totes elles, els demano 
disculpes per això i des d’aquí els animo a lluitar juntes per fer-ho possible. 
També voldria aprofitar aquest context per agrair la tasca feta pels nostres companys 
de lluita en els darrers quatre anys. Com a regidors, l’Anna i en Jordi, però també als 
que han treballat a l’ombra ja que és també gràcies a totes i tots ells que avui som 
aquí i hi som amb més força que mai. 
Són, deia, 5425 persones que van votar un programa de ruptura, ruptura amb el 
capitalisme, ruptura amb la monarquia, ruptura amb el patriarcat, ruptura amb els 
privilegis de classe i ruptura amb l’estat espanyol i la seva constitució. Una constitució 
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que fa uns moments m’he vist obligada a prometre però que, evidentment i essent 
conseqüent amb el programa i la confiança que ens ha fet la gent no penso, no 
pensem, defensar. I no tant sols això sinó que ens hem compromès a treballar per la 
independència de Catalunya i pel dret a l’autodeterminació de tots els Països Catalans 
desobeint quan calgui la constitució o la seva aplicació injusta. A diferència d’altres ho 
farem amb convenciment i sense vacil·lacions perquè no tenim Durans ni Herreras que 
ens posin pals a les rodes. I ens hem compromès a fer-ho per garantir que el procés 
de construcció nacional es fa conjuntament amb un procés constituent des de baix que 
serveixi per debatre quin model de país es vol. Amb això, volem assegurar que el 
procés cap a la independència és també una oportunitat per qüestionar les estructures 
de poder i les desigualtat que a dia d’avui existeixen al nostre país i a la nostra ciutat. I 
tot això, ho farem també des d’aquest ple municipal perquè la nostra és una aposta 
municipalista, que entén que la reconstrucció dels Països Catalans i la seva 
transformació social s’ha de fer des del carrer i des dels ajuntaments que són les 
institucions més properes a les persones. Per tant, com deia, el que sí que prometo 
amb total convenciment és servir al poble que m’ha escollit perquè és l’únic dipositari 
de la sobirania.  
 
La ruptura exigeix una alternativa. La nostra alternativa per Girona la tenim clara i 
creiem que en aquest consistori som els únics que podem liderar-la, per això hem 
presentat i votat la nostra cap de llista com a Alcaldessa. Aquest model alternatiu 
l’hem explicat detalladament en el nostre programa i, si em permeteu, tot seguit us 
l’exposaré breument. 
El nostre és un model de ciutat on la gent sigui l’autèntica protagonista tant de les 
polítiques municipals com de la presa de decisions. Volem una Girona dels barris amb 
polítiques descentralitzades que entenguin la diversitat com una font de riquesa i 
garanteixin la igualtat d’oportunitats. Una Girona amb visió d’àrea urbana que posi en 
valor el seu patrimoni cultural, natural i social i no es vengui a cost zero a cap rei o 
reina, sigui espanyol o de ficció. 
D’entrada, som conscients que per fer front a la situació d’emergència social que 
pateix una bona part de la població gironina, calen mesures valentes. Per això ens 
posarem al costat de les PAH aturant desnonaments i donant suport a les ocupacions 
quan calgui. Treballarem, doncs, per garantir el dret a l’habitatge i tots els altres drets 
socials com l’educació o la salut que alguns es dediquen a retallar. Per això 
promourem una economia al servei de les persones, impulsant el petit comerç arrelat 
als barris i l’economia social i cooperativa i donant suport a iniciatives com la Xarxa 
d’Economia Social o el Pam a Pam i, en canvi, ens posicionarem en contra de 
qualsevol intent d’implantar noves grans superfícies comercials, no volem ni 
McDonald’s, ni Lidl’s, ni IKEA’s a Girona. Al mateix temps, entenem que l’Ajuntament 
és un important motor econòmic i per això ha de donar exemple en la defensa dels 
drets laborals i ha d’aplicar una contractació pública ètica i responsable des del punt 
de vista social i ambiental. L’Ajuntament de Girona no pot ser còmplice de l’explotació 
laboral com la que practica Movistar. Per això estem i estarem al costat dels 
treballadors i treballadores en vaga. 
En aquest sentit, apostem també per la gestió municipal dels serveis públics, per això 
estem treballant en un pla de municipalitzacions i prioritzarem acordar la 
municipalització de serveis com el de l’aigua evitant fraus com els d’AGISSA, a qui no 
deixarem de petja.  
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Volem una Girona realment participativa i per això treballarem per enfortir les 
estructures de participació i per assegurar que les decisions que es prenen a 
l’Ajuntament tenen l’aval ciutadà a traves dels consells temàtics, un consell de ciutat o 
la realització de consultes ciutadanes i audiències públiques. També insistirem en 
l’apropament dels plens als barris, fent sessions itinerants, permetent la participació 
ciutadana o facilitant-ne el seu seguiment amb la realització, per exemple, d’un butlletí 
informatiu amb els principals acords i temes dels plens. 
Considerem imprescindible una Girona lliure de desigualtats per això promourem una 
ordenança municipal que blindi les polítiques d’igualtat de gènere i impulsarem un pla 
local contra la LGTBIfòbia. A més, treballarem per garantir a les persones amb 
diversitat funcional i a les persones afectades per una malaltia mental l’accés als drets 
socials i ciutadans en les mateixes condicions que tota la població. També defensarem 
l’elaboració d’un Pla Integral d’Immigració que inclogui mesures d’acollida i contra el 
racisme i la xenofòbia. 
Volem viure en una Girona culturalment rica i diversa per això exigirem que l’àrea de 
cultura tingui una regidoria pròpia i treballarem per tirar endavant un Pla Estratègic de 
Cultura que promogui un model cultural accessible, descentralitzat, divers i de base 
popular. En aquest sentit, estem disposats a parlar de projectes com l’Ateneu o la 
Casa Pastors per assegurar que responguin a necessitats de la ciutadania i que s’hi 
tingui en compte la cultura popular i els creadors i creadores de la ciutat.  
Volem una ciutat verda i amable, conscient del seu entorn privilegiat, i per això 
insistirem en temes com l’energia, la prevenció i la gestió dels residus, la mobilitat, 
l’aigua, la gestió del territori i la biodiversitat o la producció i el consum de proximitat. 
En aquest sentit estarem amatents a que es compleixin els objectius de l’Estratègia 
Catalana Residu 0, treballarem perquè s’apliqui el Pla de Mobilitat i es completi la 
xarxa de carril bici que ha de connectar-nos també amb Salt i Celrà. També farem les 
accions necessàries per impulsar l’anella verda renaturalitzant els rius Güell i Onyar i 
revitalitzant-los i proposant alternatives al turisme de masses centrat al Barri Vell com 
la creació d’un càmping municipal a Domeny que enterri les voluntats especuladores a 
la zona.  
 
Ens comprometem, doncs, a fer una oposició crítica i contundent a un model de ciutat 
que ja s’ha plantejat com a continuista del model actual i en definitiva del dels darrers 
30 anys. Però també a fer una oposició constructiva, treballant per construir des de 
l’ajuntament i també al carrer aquesta model de ciutat alternatiu. En definitiva, per 
algun dia poder fer realitat una Girona dels barris i la gent, una Girona socialment 
justa, feminista, lliure de desigualtats, ambientalment responsable, radicalment 
democràtica, culturalment rica i compromesa amb la independència i la plena 
sobirania. I ens comprometem, també, a complir el codi ètic que hem signat per 
continuar demostrant que és possible una nova forma de fer política, realment 
transparent, ètica i participativa.  
Tenim clar que això no podem ni volem fer-ho sols, tenim clar que si som la força de la 
gent és perquè al nostre entorn tenim centenars de persones, formiguetes anònimes, 
que també treballen dia rere dia per fer realitat aquest projecte. I també tenim clar que 
per avançar necessitem també la força dels moviments socials i les associacions amb 
qui compartim lluites i reivindicacions i que sabem que són el contrapoder necessari a 
qualsevol govern. 
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Per això vull acabar donant gràcies a tota aquesta gent i animar-los a seguir treballant.  
Gràcies doncs i visca la Terra. 
 
A continuació el senyor alcalde dóna la paraula a la senyora Maria Mercè Roca Perich, 
cap de llista del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment 
d’Esquerres – Acord Municipal qui manifesta:  
 
Senyores i senyors, autoritats, amics i amigues, 
Gràcies per acompanyar-nos en aquest dia de constitució del nou ajuntament, que és 
un dia molt important. 
Primer de tot, senyor Carles Puigdemont, alcalde, enhorabona en el meu nom i en el 
del grup d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres. I enhorabona també a tots 
els regidors i regidores de CiU, la CUP, el PSC, Ciutadans i el PP, amb qui espero 
treballar amb franquesa per al bé de Girona durant tota la legislatura. Vull saludar 
també totes les treballadores i treballadors públics municipals: els regidors del meu 
grup els agraïm ja la generosa col·laboració que segur que hi trobarem per fer la 
nostra feina, i els demanen una mica de paciència aquests primers dies.  
Aquest és un moment i un acte solemne, i em sembla adequat de parlar de 
sentiments. Em sento profundament feliç de ser regidora i poder servir els meus 
conciutadans. I agraeixo moltíssim tota la gent de Girona que ha cregut en nosaltres i 
ho ha fet possible. Sentim, ara mateix, l’alegria compartida de la feina ben feta, i una 
mica també el neguit de pensar si ho farem bé. 
Però repeteixo: contents de ser útils. Jo he tingut sempre vocació de servei, i estic 
contenta de poder-ho fer avui des de la política municipal. Avui, precisament, que la 
vella manera de fer política té les hores comptades i que les persones demanen 
compromisos profunds; avui que l’ètica exigeix no quedar-te a casa; avui que són dies 
difícils i que per això, els que podem, hem de treballar per als altres; avui que cal de 
totes totes recuperar entre els polítics i els ciutadans els ponts de confiança i 
credibilitat. Doncs avui, dic, els quatre regidors d’ERC-MES, hi som i ens posem, des 
d’ara mateix, al servei de la ciutadania, una ciutadania que ens agrada que sigui 
solidària, participativa i amb una gran consciència crítica.  
I en el nostre cas concret, la nostra manera de ser útils, es basa en les dues màximes 
del republicanisme clàssic. La primera assegura que ningú no està per sobre de ningú. 
La segona mana que escoltis sempre l’altra part. I així, estant íntimament convençuts 
que ningú no està per sobre de ningú i escoltant sempre l’altra part, els membres del 
grup d’ERC-Moviment d’Esquerres comencem la legislatura amb el pes de la 
responsabilitat però també amb la lleugeresa que ens dóna la confiança rebuda per 
tanta gent. 
Una de les característiques del capteniment del nostre grup municipal al llarg de la 
legislatura serà el conreu de la sinceritat, l’exaltació de la veritat i el rebuig de la 
demagògia. Una sinceritat que em fa dir que, tot i que el resultat que vam tenir en les 
eleccions del 24 de maig és bo, nosaltres ens presentàvem per governar la ciutat i 
tenim un projecte sòlid per fer-ho, i aquest és el motiu que ens hàgim votat a nosaltres 
mateixos. El nostre és un projecte progressista basat a generar oportunitats per a 
tothom, a fer de la Cultura un motor econòmic i de creació ciutadana, i de l’Educació 
una gran eina cohesionadora i integradora, en una Girona on tots els barris són centre. 
Un projecte, el nostre model ciutat, que perfilarem durant aquests quatre anys 
d’oposició per tenir-lo a punt per a la propera legislatura.  
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El nostre model es basa en una mirada diferent. Aquest és el canvi. Una mirada que 
no és liberal ni miop ni astigmàtica, una mirada de gran angular, que ho abraça tot, 
progressiva, que no mira d’una talaia sinó que s’acosta molt perquè només en la 
distància curta pots, a més de veure-ho bé, sentir bé què et diuen, perquè hi ha 
persones que criden molt i n’hi ha en canvi que ja tenen poca veu. 
Un model que posa l’Acció social –habitatge, ocupació, pobresa- al centre de la vida 
política i que vol que a l’ajuntament l’acció social, de la mà del tercer sector, treballi per 
cobrir les necessitats bàsiques dels gironins. Proposàvem al nostre programa una 
primera tinença d’alcaldia d’Acció i justícia social, i hi dèiem també que una sola 
persona que pateixi pobresa –ja sigui infantil, de la gent gran, energètica, o 
d’habitatge-: pobresa, al cap i a la fi, a Girona, ens sembla massa. Cal fer ara mateix a 
Girona molta atenció també a la salut mental de les persones, perquè les tensions que 
generen les dificultats econòmiques i la desesperança ens fan ser cada vegades més 
fràgils. Sabem que l’ajuntament no desatén els casos greus, però ara cal fer atenció a 
la nova pobresa, la de la classe mitjana, la que segurament no s’acostarà mai als 
serveis socials. Perquè ja fa temps que les fronteres són líquides, i la vulnerabilitat 
traspassa d’una classe social a l’altra, d’un barri a un altre. Cal també treballar perquè 
les persones amb alguna discapacitat tinguin feina. Feina, feina i feina. Feina és 
dignitat. Necessitem treballar i tenim el dret de treballar i des del nou ajuntament 
haurem de ser agosarats i imaginatius per fer-ho possible. 
El nostre model no vol desigualtats, i l’educació és la principal eina per lluitar-hi. Caldrà 
parlar en aquesta legislatura dels nois i noies que no graduen, de la distribució dels 
alumnes a la ciutat, poc equilibrada, del Consell Escolar Municipal, de la necessitat 
d’aprofitar les estructures de les Escoles i els Instituts, buides tantes hores, i posar-les 
al servei dels joves. I pel que fa a la Cultura –en el nostre programa contemplàvem 
una Regidoria pròpia amb molt de pes-, ras i curt volem una ciutat on la cultura ho 
esquitxi tot i tothom n’hagi de quedar xop per força: gent de totes les edats, de totes 
les classes socials, de tots els barris, tots, tots, tots, creadors i consumidors de cultura. 
Pensem que ens hi ajudarien espais com els Ateneus Ciutadans, que es poden 
convertir en nodes culturals que promoguin un tipus d’oci alternatiu als joves, centres 
articuladors de ciutadania, motors de cultura i de participació que poden apropar el 
centre i la perifèria de la ciutat.  
Perquè el nostre model de ciutat, finalment, defensa que els barris que no estan al 
centre també són centre: tots els barris són centre, i totes les persones que viuen a 
Girona són gironines. Això pot semblar una obvietat, però no ho és: en els barris dels 
marges, de les vores dels mapes, la ciutat, com deia Paco Candel, canvia el seu nom i 
els habitants perden la seva identitat. I no és pas que els que habitem en la 
confortabilitat del centre no els adrecem una mirada fraternal: és que, ras i curt, no els 
mirem. I això és una de les coses que el nostre projecte vol canviar.  
Un projecte, deia, que creu en les oportunitats dels creadors, de la gent de la cultura, 
dels empresaris i dels microempresaris, dels botiguers, els restauradors..... Caldrà 
dinamitzar l’economia per la via de les indústries netes, el comerç i un turisme ampli, i 
fer de Girona una ciutat de generació i retenció de talent creatiu i emprenedor, en 
estreta col·laboració amb la Universitat i el Parc Científic i Tecnològic. I fer especial 
atenció als joves, desacomplexats i amb un potencial sense límits. 
I finalment, en el nostre model de ciutat, l’ajuntament té les parets de vidre, és obert, 
transparent i proper als ciutadans i afavoreix el retiment de comptes, la participació i la 
cooperació. Les grans decisions de la ciutat s’han de prendre a partir de processos 
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participatius molt treballats. Pel que fa a la nostra candidatura, els quatre regidors hem 
signat un codi ètic que ens compromet a un exercici responsable de la política i a 
complir unes bones pràctiques en relació al bon govern, la integritat i la transparència. 
Mentrestant farem una oposició molt rigorosa, seriosa i lleial a la ciutat. Ni 
gesticuladora ni dòcil. Educada en les formes, sempre, i valenta en el fons. Disposats 
sempre a ajudar en el que calgui en els grans temes de ciutat. Entenem que dels 
grans problemes de la Girona d’avui n’han de sortir grans pactes, no fruit de la petitesa 
de les sigles sinó de la grandesa de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. Hi ha 
d’haver, doncs, un Pacte Municipal contra la Pobresa i un Pacte Gironí per a 
l’Ocupació. Això pel cap baix. I pensem que aquests han de ser pactes entre les sis 
forces, o bé fracassarem. Però no hi haurà problema, per què: quin és el grup 
municipal que no està d’acord a eradicar la pobresa de la ciutat? Quin grup d’aquest 
consistori no vol que els nivells d’atur caiguin en picat? En campanya hi estàvem tots 
d’acord. Com coincidíem que no hi pot haver a Girona cap barrera arquitectònica que 
dificulti el moviment i exclogui de la vida quotidiana persones amb mobilitat reduïda. O 
haguéssim signat tots allà mateix perquè es reposi ja el Pont del Dimoni. Doncs fem-
ho.  
I per acabar: aquesta legislatura serà decisiva per al procés cap a la independència 
que viu el país. Fins i tot en això ens sentim afortunats, perquè el nou país es 
construirà des dels municipis, i cal que siguem capaços d’assumir amb totes les 
conseqüències el procés constituent que ens ha de portar a la nova Catalunya, que 
serà més justa, moderna i cohesionada. Girona, concretament, serà punta de llança en 
aquest camí, i estem molt satisfets que les forces independentistes siguin majoria en 
aquest ajuntament. Els regidors del nostre grup, no cal dir-ho, farem tot el que estigui a 
les nostres mans per impulsar les accions que calguin per continuar donant fortalesa, 
legitimitat i suport al procés que ens ha de portar a la constitució de la República 
catalana com a Estat independent.  
Res més per ara. Moltes gràcies i molta sort. 
 
Acabada la intervenció de la Sra. Roca, pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta 
que encetem el segon mandat amb la majoria política que va començar a governar, 
per primera vegada després de tres dècades de la recuperada democràcia local, ara fa 
gairebé quatre anys. Aquestes han estat les desenes eleccions del període 
contemporani, i al final d’aquest mandat s’haurà arribat als quaranta anys 
d’ajuntaments democràtics i haurem tot just igualat la durada del període precedent 
d’ajuntaments nomenats pel règim franquista. Aquesta dada, al marge del que hagin 
de concloure els estudis històrics que han de ser naturalment molt més complexos, 
ens permet visualitzar d’una banda els enormes beneficis col·lectius que s’han 
obtingut gràcies al vot lliure de la gent, i de l’altra ens ajuda a combatre el desànim 
sobre el sistema de representació de què ens hem dotat, que té moltes més bondats 
que perversions. Un desànim que arrela en causes fonamentades –des de la corrupció 
fins a la manca de respostes prou contundents davant dels efectes més greus i 
devastadors de la crisi econòmica— però que també té enginyers disposats a 
treballar-lo per treure’n rèdits estrictament polítics i partidistes. 
 
Avui he estat escollit alcalde de Girona per segona vegada. Avui és també el darrer 
dels meus discursos d’investidura. Agraeixo infinitament el suport de tothom que em 
permet assumir el millor i el més preuat dels honors que tota democràcia té reservada 
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als seus electes: el d’alcalde de la teva ciutat. Gràcies als votants, als companys de la 
candidatura i als companys del grup municipal pel vostre suport, que ens permetrà 
completar un període modernització, transformació i canvi de la nostra ciutat. Els 
ciutadans ens han llegat un ajuntament més plural del que ja era, amb noves forces i 
algunes que hi retornen, i amb algunes altres que en són absents malgrat haver-ne 
estat al Govern i haver prestat bons serveis a la ciutat, que vull agrair. Felicito a tots 
els regidors i regidores, especialment aquells que ho són per primera vegada, i els 
encoratjo a complir amb l’encàrrec que ens han fet els gironins, que és no només 
assumir les responsabilitats de govern i d’oposició a qui pertoqui sinó també a posar-
nos d’acord per fer avançar Girona. 
 
Assumeixo l’alcaldia amb la mateixa barreja d’il·lusió i responsabilitat de fa quatre 
anys, però amb major coneixement de dues circumstàncies bàsiques per prestar un 
millor servei als ciutadans: el funcionament del Govern –fa quatre anys n’érem 
lògicament inexperts— i la radiografia social de la ciutat, que avui òbviament és més 
nítida i enfocada del que no podia ser tot just estrenat el primer mandat. Alhora, a 
diferència de fa quatre anys avui el calaix dels projectes és ple, amb més dosis de 
consens polític i ciutadà, i amb una majoria de govern que ha eixamplat nombre de 
votants i la distància amb el segon grup del consistori... i que ha de continuar, per 
vocació, per voluntat pròpia i per encàrrec dels ciutadans, buscant la màxima entesa 
entre els grups municipals pel bé de Girona i els gironins. És per això que continuaré 
dedicant els propers dies a la recerca d’aquells acords d’estabilitat amb els grups 
municipals amb els quals coincidim en la diagnosi dels problemes i dels reptes que 
tenim a la ciutat, en molts dels ingredients de la recepta que ens ajudaran a 
resoldre’ls, i també en el compromís de Girona amb el futur polític d’una Catalunya 
lliure, independent i socialment justa. 
 
Tots els grups del consistori, sense excepció, tenim la mateixa prioritat i hem adquirit 
el mateix compromís principal: fer front a la crisi i als seus efectes, ajudar les famílies 
gironines que passen dificultats, ajudar a reduir el nombre d’aturats i millorar la 
competitivitat del nostre model socioeconòmic perquè no només hi hagi més 
contractació laboral avui que no pas fa quatre anys –que n’hi ha— sinó sobretot que 
sigui una contractació digna i estable. Tenim, en aquest sentit, un repte col·lectiu que 
és saber traduir aquestes coincidències en acords que els ciutadans percebin i que en 
percebin els resultats. És per això que no hi ha cap més alternativa que no sigui la de 
consolidar la tendència que s’ha generat en aquest mandat en termes de reducció del 
nombre d’aturats, d’augment de la contractació, d’increment de les inversions en 
polítiques d’ocupació, d’increment de les ajudes socials en qualsevol de les seves 
cares (alimentació, habitatge, energia, salut, etc).  
 
En paral·lel, Girona ha de continuar essent el primer motor econòmic de la regió de 
Girona i un dels motors de Catalunya. Ho ha de ser en cultura, en tota l’extensió del 
concepte, perquè per a nosaltres la cultura és generadora d’ocupació i d’activitat 
econòmica molt diversa, no deslocalitzable, de major qualitat, i sobretot és un vehicle 
de cohesió social i progrés personal. Ho ha de ser en comerç i turisme de qualitat, 
familiar i que reconegui Girona pels seus valors i actius. Ho ha de ser en indústria, tant 
pel que fa a la ja existent com a la que potencialment ens convé que s’instal·li en la 
nostra àrea urbana. 
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Tenim, per tant, molts reptes. Des de l’àera urbana fins a la Universitat i el seu parc 
científic. Des de l’aeroport fins a l’estació del TAV. Des de la llengua catalana fins a la 
internacionalització de la marca Girona. Des de la Font de la Pólvora fins a Palau. Des 
de la Devesa fins a Sant Narcís. Des de la plaça del Vi fins a la plaça del Barco. Des 
del ciutadà més vell fins al que està naixent en aquests moments. Des del Trueta fins 
al CAP de Montilivi. Des del Teatre Municipal fins al centre cívic del Pont Major. O des 
del Ter fins al Galligants. 
 
La llista és molt més llarga. La feina no s’acaba ni s’acabarà. Però no la deixarem mai 
de fer, i malgrat els errors comesos i els que cometrem, prevaldrà la bondat, la 
transparència, la correció i l’interès general. Algunes de les conquestes fetes al llarg 
d’aquests anys ens hi hauran d’ajudar, sobretot la participació ciutadana i l’obertura de 
dades al ciutadà, veritable destinatari de tots els nostres esforços i decisions. 
 
Acabo. I ho vull fer per recordat que l’etapa que iniciem coincidirà amb l’etapa que el 
país iniciarà a partir de les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre. Això ens obliga 
a no estar indiferents ni passius. Ben al contrari, i tal com ja han interpretat els 
ciutadans de Girona amb els seus vots, ens empeny a empènyer per fer possible el 
que deicideixin el nou Parlament i el nou Govern de Catalunya, amb el seu president al 
capdavant. Vindran temps il·lusionants i apassionants, perquè tindrem l’oportunitat de 
fer un país nou, i alhora temps complexos i problemàtics, perquè hi haurà qui no voldrà 
que tinguem aquesta oportunitat, i ens buscarà per terra, mar i BOE. En el moment 
oportú, aquest Ajuntament ha de respondre de manera abrumadora a la crida que 
se’ns faci des del Parlament democràticament escollit pels catalans i catalanes. No és 
un capteniment personal de cap alcalde, ni de cap partit: és el d’un poble al qual ens 
vam presentar per servir-lo amb la màxima dignitat i fidelitat. 
  
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, és dóna per acabat l’acte. Són dos quarts 
de dues del migdia. Ho certifico. 
 
 
 
 
 
Lluís Pau Gratacós  
 
 
 
 
 


