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SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE L’1 DE 
JUNY DE 2018. 
 
A la ciutat de Girona, a les vuit i trenta-quatre minuts del matí del dia u de juny de dos 
mil divuit es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas Mir, amb l’assistència 
dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió 
extraordinària urgent. 
 
ASSISTENTS: 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANAS YANES (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTOBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC-MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
Han excusat la seva absència els regidors i regidores Isabel Muradàs Vázquez, Narcís 
Sastre Fulcarà, Pere Albertí Serra, Toni Granados Aguilera i Elisabeth Riera Alemany. 
 
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. 
  
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar, si s’escau, la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. 
2. Prendre coneixement de la renúncia presentada per la senyora Isabel Muradàs 

Vázquez al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Girona. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bon dia, de fet fem aquest 
Ple amb un únic punt de l’ordre del dia, però primer de tot cal aprovar la urgència 
d’aquesta convocatòria, ja coneixen les raons de la urgència, evidentment, per tant el 
que faríem, no sé si hi ha alguna paraula respecte a la urgència. 
 

 
1. Aprovar, si s’escau, la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Digui senyora Pujola. 
 
Sra. Miriam Pujola Romero (C’s): Nosaltres per anunciar el vot favorable a la 
urgència. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Paneque. 
 
Sra. Silvia Paneque Sureda (PSC-CP): Nosaltres per anunciar l’abstenció respecte a 
la urgència. Substanciarem ara? 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No no, després. Ara és la votació 
de la urgència. 
 
Sra. Silvia Paneque Sureda (PSC-CP):  D’acord. Doncs abstenció. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Gràcies. Si els hi sembla 
votem la urgència de la convocatòria. 
Vots a favor de la convocatòria urgent? 
Abstencions?  
Moltes gràcies. 
 
 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la urgència de la convocatòria de la sessió plenària, és 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria Plana 
Yanes, Maria Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Eva Palau Gil i Cristobal Sánchez Torreblanca.  
Grup Municipal ERC-MES: Maria Mercè Roca Perich, Martí Terés Bonet i Miquel 
Poch Clara. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas Vilar i 
Ester Costa Fita. 
Grup Municipal Ciutadans: Miriam Pujola Romero i Manuel Vàzquez Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: Concepció Veray Cama. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal PSC-CP: Silvia Paneque Sureda, Joaquim Rodríguez Vidal i 
Manuel Martín Vertedor. 

 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 
 
2. Prendre coneixement de la renúncia presentada per la senyora Isabel 

Muradàs Vázquez al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Girona. 
 

“Primer.- Amb data 29 de maig de 2018 (R.E. 2018041095) la tinenta d'alcalde i 
regidora de l'Àrea d'Educació i Esports, Sra. Isabel Muradàs Vázquez ha 
presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de 
Girona. 

 
Segon.- Amb data 30 de maig de 2018 (R.E. 2018041324), el Sr. Josep Pujols 
Romeu, candidat núm. 21 en la llista presentada per Convergència i Unió, ha 
presentat escrit manifestant la seva voluntat  a ser proclamat electe. 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
Primer.- Atès el que disposen els arts. 182 de la Llei Orgànica 5/85, de 18 de 
juny, del Règim Electoral General i l'art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals en quant a la renúncia al càrrec del regidor i la seva 
tramitació. 

 
Procediment que va ser objecte de desenvolupament mitjançant Instrucció  
emesa per la Junta Electoral Central de data 10 de juliol de 2003. 

 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídic, es proposa al Ple, 
 

Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia presentada per la Sra. Isabel 
Muradàs Vázquez al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Girona amb data 10 
de gener de 2015. 

 
Segon.- COMUNICAR el present acord a la JUNTA ELECTORAL CENTRAL, per 
a que remeti la credencial del Sr. Josep Pujols Romeu següent en la llista del 
partit polític CONVERGÈNCIA I UNIÓ (vint-i-unè lloc - 21 lloc) dels que varen 
concórrer a les darreres eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 
2015, per a que pugui prendre possessió del seu càrrec. 

 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Sra. Isabel Muradàs Vázquez i al Sr. 
Josep Pujols Romeu.” 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí que passaríem a 
substanciar. De fet és a prendre coneixement de la renúncia que s’ha produït i per tant, 
que tingui efectivitat, de la senyora Isabel Muradàs Vázquez en el càrrec de regidora 
d’aquest Ajuntament de Girona. Si hi ha alguna intervenció? Sí, senyora Paneque. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Silvia Paneque Sureda (PSC-CP): Pensava que hi hauria intervencions prèvies i 
és per això. 
 
De fet ho haguéssim pogut substanciar abans amb el vot de la urgència. La nostra 
abstenció té el sentit avui que, sembla que s’està convertint en una normalitat fer 
aquests plenaris exprés, ja sigui per una raó exògena o per, en aquest cas pel punt 
que ens porten avui en l’ordre del dia, i nosaltres ho hem dit en moltes ocasions i crec 
que a més ho hem mostrat en les nostres accions, que no hi ha res pitjor que 
l’excepcionalitat en política i que hi ha uns mecanismes institucionals que caldria, 
doncs, respectar escrupolosament. 
 
Fa uns mesos, de fet, i ho comentàvem amb el grup municipal d’Esquerra 
Republicana, va haver-hi un cas similar i en aquella ocasió es van seguir el que 
entenem que haurien de ser els procediments establerts, i per tant no entenem per què 
en un cas s’ha actuat d’una manera i en aquest cas s’ha actuat d’una altra. Com que 
no entenem quina és aquesta urgència, per això fèiem l’abstenció, i aquest era el sentit 
del nostre vot i el que volíem expressar avui, més enllà que ens va demanar 
l’alcaldessa i nosaltres ho hem volgut expressar també públicament tot el respecte cap 
a la Isabel Muradàs, a més ens consta que la seva feina ha estat molt ben valorada 
per una àmplia part de la ciutadania i, per tant, vostè ens demanava respecte i 
nosaltres l’hem mantingut fins que no hi hagi una sentència o una expressió judicial, 
nosaltres pensem que no hi ha d’haver aquest doble judici, per tant aquí si que 
nosaltres ho volíem expressar molt clarament en aquest plenari, però també dir que en 
un govern que es troba en minoria, que entri el número vint-i-u de la llista, no ens 
sembla la millor de les situacions i per tant una cosa no treu l’altra, i avui el nostre 
sentit del vot era l’abstenció per tots aquests motius, perquè no entenem bé la 
urgència, no entenem perquè en alguns casos s’ha actuat d’una manera i en aquesta 
d’una altra, i el respecte, doncs, cap al procés que hi hagi judicial i posar l’accent sobre 
aquesta excepcionalitat que no ens sembla la més adequada per la ciutat i per aquest 
govern. 
 
Moltes gràcies.  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Pèlach. 
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Sra Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres en aquest sentit si que 
agraïm la decisió del govern i agraïm la celeritat en la resposta, hem votat a favor 
d’aquesta urgència precisament perquè entenem que això facilitarà un relleu que és 
necessari i que creiem que és imprescindible que sigui el més ràpid possible. Dit això, 
també ahir vam qüestionar el fet de que en altres ocasions no s’hagués actuat de la 
mateixa manera. En qualsevol cas la decisió que avui ens porta a fer aquest ple ens 
remet a uns fets que van passar anys enrere i que es van fer públics o vam conèixer 
públicament al 2017. Aleshores, com a CUP – Crida per Girona ja vam demanar, 
doncs, transparència, vam demanar una explicació pública per part de la regidora 
Muradàs. En aquell moment no es va produir, aquesta explicació pública. El govern va 
optar, doncs, pel silenci en aquell moment, va optar pel suport incondicional a la 
regidora al·legant aquesta presumpció d’innocència. Però llavors ens preguntem el 
què ha canviat ara, la causa en sí mateixa no ha portat cap novetat, doncs, per què 
avui es pren aquesta decisió de manera diferent al que es va fer fa un any. 
 
Nosaltres també respectem aquesta presumpció d’innocència i desitgem que el més 
aviat possible s’aclareixin els fets, però que en qualsevol cas si que volem recordar 
que nosaltres som i exercim, diguéssim, com a acusació popular en el cas del 3%, del 
qual formen part aquests fets. És un cas que investiga fets gravíssims de corrupció 
que implica diversos responsables de Convergència i Unió i és un cas que, entenem, 
que el PdCat, com a relleu d’aquest Convergència i Unió, no se n’ha desmarcat mai 
prou. Entenem que els canvis de nom no impliquen necessàriament canvis de 
maneres de fer i per tant ens hauria agradat un esforç més gran en desmarcar-se de 
tot el que va passar o de tot el que s’està posant sobre la taula, del que podia haver 
passat arran d’aquest cas del 3%. 
 
Més enllà, en tot cas, de l’acusació concreta o dels fets, i que aquests fets o això que 
hem conegut, siguin o no constitutius de delicte, el que si entenem és que mostren una 
manera de fer política que no compartim i que creiem que hauria ja d’haver 
desaparegut de les nostres administracions. Per això entenem i acceptem i agraïm 
aquesta decisió de la regidora Muradàs, de fer un pas enrere i, en tot cas, també 
volíem en aquesta intervenció, agrair la feina feta per part de la regidora, més enllà de 
les diferències polítiques que evidentment ens han acompanyat en tot aquest temps, 
també hem de reconèixer la seva dedicació a la tasca que ha estat fent aquests anys a 
l’Ajuntament i per tant, també volíem aprofitar aquesta intervenció per agrair-li aquesta 
tasca i desitjar-li, doncs, el millor. 
 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No pensava 
intervenir, però només per resoldre un parell de dubtes que veig que s’han dit. El 
primer és respecte a quina és la diferència de fa un temps a ara. Doncs la diferència 
és que ara, la regidora té la qualitat de investigada i per tant és la diferència que s’ha 
produït, perquè una cosa és que pugui haver-hi qualsevol denúncia, que això és fàcil 
que pugui passar a qualsevol i després la qualitat d’investigada és com un petit grau 
més, i per tant aquesta és la diferència, tot i que en absolut els que, tots nosaltres i els 
que coneixem de dret han de pressuposar absolutament res i segueixo defensant que 
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aquest govern confia absolutament en la innocència de la regidora i estem convençuts 
que al final això és el que s’acabarà veient de forma pública. 
 
Ha fet una afirmació que també és evident, és política i és la seva opinió, no? però ja 
ha afirmat, doncs, que si el partit demòcrata, doncs, és exactament el mateix o no és 
exactament el mateix. Possiblement no sigui ni el moment de parlar-lo ni segurament li 
hauria de contestar, no perquè, vaja, és ja ideològic això de que vostès, sempre 
pensen, doncs, que sempre ho han manifestat, doncs, que no s’ha produït cap canvi, 
és igual per que per molt que jo ara digués, és igual, de totes formes, doncs es va 
canviar tota, tota la direcció, absolutament tota, es van canviar tots els òrgans de 
govern, es van canviar totes les fórmules de comissions i de taules de treball, i es van 
aprovar totes les normes ètiques i de funcionament del partit i, per tant, es van canviar 
totes les formes de treballar i totes les persones, doncs bé, vostès poden seguir dient 
que era el mateix, però jo li confirmo que en absolut, en absolut. Si de cas vostès ens 
haurien de demostrar a nosaltres aquesta afirmació que han fet. Però vaja, aquest és 
un altre tema. 
 
I a la senyora Paneque, escolti, entra el vint-i-u perquè és el que correspon legalment, 
no és que haguem escollit no se que, vull dir, és el que correspon. Retreure que 
apliquem la llei, tampoc no em sembla adequat. I la urgència, en un cas així jo crec 
que haver de modificar dades de plens, ordinàries, doncs jo crec que s’acredita 
perfectament. Jo no entenc la crítica que ha fet vostè, sincerament perquè crec que 
precisament en un cas així queda absolutament acreditat de poder fer un ple 
d’urgència perquè el proper, el que sigui realment ordinari, doncs, ja haguem pogut 
recobrar certa normalitat i que ja pugui venir el regidor vint-i-u que és el que correspon, 
vull dir, no és que haguem fet res estrany, és que és el que correspon. 
 
En fi, ja vaig explicar l’argumentació de perquè ara sí que acceptàvem el càrrec que 
s’havia posat a disposició. És cert que ha estat, i m’agradaria que constés en ple, ho 
sento si ho torno a repetir, però m’agradaria que constés en l’acta del ple, és cert que 
ha estat una decisió difícil, especialment perquè, primer la Isabel Muradàs ha estat una 
peça clau en el govern durant aquests darrers set anys, i amb la feina que hem fet i ha 
treballat molt i molt bé, o sigui les dos coses, ha treballat molt i ha treballat molt bé, i 
per tant era una peça clau, i en segon lloc perquè seguim tenint confiança en que 
aquests fets no s’avenen amb la realitat i que segur que no acabarà tenint 
repercussions penals, però per altra banda, quan estem parlant de gestió pública jo 
sóc la primera que sempre he defensat, i a més públicament, he defensat que hem de 
ser extraordinàriament amatents a mostrar, doncs, que l’alçada ètica o l’alçada moral o 
la responsabilitat ètica té un límit baix en aquest sentit i que de seguida que puguin 
haver-hi situacions que la ciutadania pugui interpretar de qualsevol manera els gestors 
públics hem d’actuar amb certa contundència i lamentablement aquest ha estat un cas 
tot i pensant que segurament pot acabar en res i pot acabar en res en poc temps però 
crec que s’ha de posar el llistó en algun lloc. 
 
Agrair-li tal com han fet tots vostès i que consti en acta l’agraïment a la feina que ha fet 
durant tots aquest anys la senyora Muradàs i desitjar-li que aviat es resolgui això en el 
sentit que volem tots i totes.  
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Moltes gràcies i bon dia.  
 
 
 
I dit això, quan són les vuit i quaranta-sis minuts del matí s’aixeca la sessió per ordre 
de la Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari general en 
dono fe. 
 


