
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 9-11-2015 

 

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) pel 

reforç de la imatge de l’Alcalde de Girona i l’Ajuntament al que 

representa. 

 

FONAMENT 

 

L’alcalde és la figura més representativa de tot Ajuntament. 

L’alcalde és l’element de més importància institucional, escollit pels 

conciutadans. La seva responsabilitat és la de vetllar pel benestar, 

l’ordre i la convivència. És la figura que ha de complir i fer complir 

les lleis. 

La figura de l’alcalde no ha de tenir cap tendència que faci 

perjudicar a la ciutat, o separi o enfronti els seus conciutadans. 

En quest entorn, i entenent que la figura és prou important i que no 

necessita de complements addicionals, el paper de l’alcalde ha de 

ser el de la representativitat i el rigor. 

Qualsevol element que enteli o enterboleixi aquest sa i noble 

objectiu s’ha d’evitar vetllant per la transparència i neutralitat 

institucional. 

Des del nostre grup municipal no estem en contra que qualsevol 

ciutadà representi a agrupacions o sensibilitats politiques o socials 

determinades, però el paper de l’alcalde no s’ha de barrejar amb 

entitats que no comportin un consens per unanimitat.  

Al cas de l’alcalde de Girona, ens preocupa la identificació directa o 

indirecta amb l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

No és moció aquesta la que estudia la pertinença o no de la ciutat a 

la AMI, però sí la d’estudi de la idoneïtat de la vinculació entre 

alcalde de Girona i President de la AMI. 
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Si qualsevol representant formal o informal de la AMI realitza 

declaracions extemporànies o inoportunes, fa malbé a la AMI, al seu 

president i, de retruc, al nostre alcalde, l’Alcalde de Girona i la 

nostra ciutat. Si a nivell territorial algun organisme pertanyent a la 

AMI comet algun error, intencionat o no, fa malbé a la AMI, al seu 

president, i per extensió al nostre alcalde i a la nostra ciutat. 

Si qualsevol ciutadà de Catalunya o de la resta d’Espanya pot ser 

incomodat per afirmacions o declaracions de la AMI o d’algun dels 

seus integrants, fa mal a la AMI, però també al seu president, al 

nostre alcalde, i a la nostra ciutat. 

Independentment de la ideologia del nostre alcalde, aquest no ha 

d’ostentar cap càrrec que representi la confrontació entre els 

nostres conciutadans.  

Un cap de l’oposició o qualsevol regidor entenem que podria 

alinear-se amb qui correspongui i li interessi, però el nostre alcalde 

és l’alcalde de tots, és l’Alcalde amb majúscules, institució que està 

i ha d’estar per sobre de les persones i dels seus interessos.  

 

ACORD 

 

Pel que aquí s’ha exposat, proposem a aprovació d’aquest 

plenari: 

 

1. Honrar amb responsabilitat institucional el càrrec d’Alcalde de 

la nostra ciutat, complint i fent complir les lleis 

2.  El compromís per part de l’actual alcalde per vetllar pels 

interessos comuns de tots els ciutadans de Girona sense 

exclusions 
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3. Sol·licitud per aquest ple de la presentació de la renúncia a la 

presidència de la AMI per part del nostre alcalde, el Sr 

Puigdemont.  

 


