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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 18 DE MARÇ 
DE 2016 
 
A la ciutat de Girona, a  divuit de març de dos mil setze, essent les 13:30 hores, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde en funcions Sr. Eduard 
Berloso Ferrer, amb l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a 
l’efecte de celebrar sessió extraordinària. 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDE EN FUNCIONS 
 
SR. EDUARD BERLOSO FERRER (CIU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
 
SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VÁZQUEZ (CIU) 

SRA. MARTA MADRENAS MIR (CIU) 

SRA. GLÒRIA PLANA YANES (CIU) 

SRA. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CIU) 

Sr. JOAN ALCALÀ QUIÑONES (CIU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CIU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CIU) 

SR. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CIU) 

SRA. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTÍ SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS BONET(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) 

SR. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 

SRA. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 

SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 

SR. JOAQUIM RODRÍGUEZ VIDAL (PSC-CP) 

SR. MANUEL MARTÍN VERTEDOR (PSC-CP) 

SRA. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 

SR. MANUEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 



 

2 
 

SRA. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 

Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. ELECCIÓ de l’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Girona. 
 
 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer: (alcalde en funcions): no se me sent? En tot cas, vull 
dir, el senyor Calvo s’incorporarà en moments i, per tant, iniciaríem la sessió. 
 
1. Elecció de l’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Girona 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer: (alcalde en funcions): De conformitat amb el Decret 
número 2016003796, del 14 de març del 2016, és objecte de la sessió procedir a 
l’elecció de l’alcaldessa de l’Ajuntament de Girona. 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer: (alcalde en funcions): Gràcies, senyor secretari. Per 
tant, únicament poden ser candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Girona: per part de 
la candidatura de CiU, la senyora Marta Madrenas Mir, atès que la candidata anterior 
ha renunciat a aquesta oportunitat; per part de la candidatura d’Esquerra - MES, la 
senyora Maria Mercè Roca Perich; per part de la candidatura CUP - Crida per Girona, 
la senyora Laia Pèlach Saget; per part de la candidatura de PSC -CP, la senyora Sílvia 
Paneque Sureda; per part de la candidatura Ciudadanos - Partit de la Ciutadania, la 
senyora Míriam Pujola Romero, i per part de la candidatura del Partit Popular de 
Catalunya, la senyora Concepció Veray i Cama. 
Per tant, ara preguntaria a cada un dels candidats si acceptem ser candidats. 
M’hauran de respondre sí o no. 
Senyora Marta Madrenas Mir, cap de llista per CiU, accepta ser candidata? 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Sí, ho accepto. 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer (alcalde en funcions): Senyora Maria Mercè Roca Perich, 
accepta ser candidata? 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): No, no ho accepto. 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer (alcalde en funcions): Senyora Laia Pèlach Saget, 
accepta ser candidata? 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): No. 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer (alcalde en funcions): Senyora Sílvia Paneque Sureda, 
accepta ser candidata? 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): No. 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer (alcalde en funcions): Senyora Míriam Pujola Romero, 
accepta ser candidata? 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): No. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer (alcalde en funcions): Senyora Concepció Veray Cama, 
accepta ser candidata? 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí. 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer (alcalde en funcions): Queden, per tant, proclamades les 
següents candidatures: per banda de CiU, la senyora Marta Madrenas Mir, i per part 
del Partit Popular de Catalunya, la senyora Concepció Veray i Cama. 
Per tant, procediríem a la votació. Els aniré cridant i podrà anar passant cada regidor –
senyor secretari, oi?–, això, que els aniré cridant per ordre.  
Ostres, ara no tinc el llistat dels regidors. 
Perdonin un moment. 
(Pausa.) 
Podran vindre a votar: 
Senyora concepció Veray i Cama 
Senyor Manuel Martín Vertedor  
Senyor Joaquim Rodríguez Vidal 
Senyora Elisabeth Riera Alemany 
Senyora Sílvia Paneque Sureda 
Senyor Manuel Vázquez Rodríguez 
Senyora Míriam Pujola Romero 
Senyor Toni Granados Aguilera 
No vota? 
Senyora Ester Costa Fita 
No vota? 
Senyor Lluc Salellas Vilar 
Senyora Laia Pèlach Saget 
Senyor Martí Terés Bonet 
Senyor Pere Albertí Serra 
Senyor Ricard Calvo Pla 
Senyora Maria Mercè Roca Perich 
Senyor Cristóbal Sánchez Torreblanca 
Senyora Eva Palau i Gil 
Senyor Carles Ribas i Gironès 
Senyora Maria Isabel Muradàs Vázquez 
Senyora Glòria Plana i Yanes 
Senyor Eduard Berloso Ferrer 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Maria Àngels Planas i Crous 
Senyor Joan Alcalà i Quiñones 
Gràcies. Passaríem, doncs, ara a l’escrutini. 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
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Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Blanc 
Blanc 
Blanc 
Blanc 
Blanc 
Blanc 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Marta Madrenas Mir 
Senyora Concepció Veray 
13 vots a favor de la senyora Marta Madrenas Mir, 1 vot a favor de la senyora 
Concepció Veray i 6 vots en blanc, i els 4 vots per banda de CUP que no s’han votat. 
Per tant, vull dir, doncs, nomenada alcaldessa de la ciutat de Girona la senyora Marta 
Madrenas i Mir, del Grup Municipal de CiU. 
 
Els quatre components del grup municipal CUP-Crida per Girona no exerceixen 
el dret a vot. L’exercici del dret a vot és una actitud i el grup municipal de la 
CUP-Crida per Girona s’absté a votar no dipositant la papereta en la urna.  
  
(Aplaudiments.)  
Senyora Marta Madrenas Mir, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Girona amb 
lleialtat al rei i complir i fer complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (CiU): Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec d’alcaldessa de la ciutat 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 com a norma de Catalunya. No obstant això, per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del 
Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, 
l’Estat català lliure i sobirà. 
(Aplaudiments.)  
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, benvolguts 
diputats, senadors, delegat del Govern, president de la Diputació, president del 
Consell Comarcal del Gironès, alcaldes, rector de la Universitat de Girona, defensor 
del ciutadà, regidores, regidors, treballadors públics del consistori, família, amics i 
amigues… Permeteu-me també que faci una salutació especial als meus fills, la 
Clàudia i en Pau: avui han volgut estar al meu costat per compartir aquest moment 
emotiu per a la seva mare, però amb la intuïció, malgrat els seus catorze i dotze anys, 
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de la solemnitat i del significat que té el dia d’avui per a aquesta corporació i per a 
Girona. 
Vull començar la meva primera intervenció com a alcaldessa de Girona amb un sincer 
reconeixement a tots aquells homes i dones que bé com a càrrecs electes, bé com a 
treballadors públics han dedicat o dediquen part de les seves vides i il·lusions, 
competències i talent al servei públic. 
També vull fer un agraïment a aquells alcaldes que m’han precedit i que han governat 
amb honestedat, amb responsabilitat i encert. Particularment i com a companys 
d’equip que hem estat aquestes darreres setmanes, vull agrair a l’Albert Ballesta la 
seva honestedat, generositat i el seu compromís vers la ciutat. 
Permeteu-me també que us transmeti un sentit record per a mossèn Ballarín, un gran 
catalanista que avui ens ha deixat. 
Fa tot just cinc anys vaig decidir fer el salt a la política, aparcar durant un temps les 
meves activitats professionals com a API, advocada i docent de la Universitat de 
Girona per formar part d’un projecte il·lusionant, liderat per l’avui president de la 
Generalitat. Un projecte que va comptar amb un equip de dones i homes, ara ja amics, 
amb empenta, coratge i talent que preteníem grans canvis per a l’Ajuntament i per a la 
ciutat. 
He de confessar que em va sorprendre que des del primer moment tant en Carles 
Puigdemont com Convergència Democràtica de Catalunya em demostressin tanta 
confiança situant-me a la número 2 de la llista de Convergència, tot i tenir la condició 
d’independent. Potser per aquest motiu, vaig intentar convertir-me en digna dipositària 
d’aquella confiança: els darrers quatre anys i mig m’he dedicat, juntament amb els 
meus companys, a treballar amb determinació, rigor i perseverança per poder 
desenvolupar amb èxit el projecte endegat, un projecte que tenia com a objectiu 
despertar Girona, revitalitzar-la i situar-la al lloc que es mereix. 
Avui aquell propòsit il·lusionant continua ben viu amb el nou compromís que 
adquireixo; assumeixo aquest repte al capdavant de l’Ajuntament amb un equip de 
govern reforçat i amb uns nous companys de viatge, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya.  
Girona ha de tenir un govern municipal fort: el Grup Municipal del PSC s’ha 
compromès, amb gran responsabilitat, a un projecte en comú, a treballar colze a colze 
amb nosaltres per recuperar el ritme de la nostra ciutat, i els ho vull agrair. A les seves 
mans dipositem àrees tan importants com la del Serveis a les Persones, convençuts 
que continuaran la bona feina que durant aquests quatre anys hem estat fent i de la 
quals ens sentim ben orgullosos, i que els la vull detallar a grans trets. Ho faig sense 
caure en el cofoisme, conscient que no tot han estat encerts, però convençuda també 
que hem fet una feina important. 
Hem treballat aquests darrers anys al capdavant de la ciutat amb l’objectiu de superar 
la crisi, situant les persones com a prioritat de l’acció del Govern; ens hi hem dedicat 
amb convicció multiplicant els nostres esforços especialment amb els que més ho 
necessiten. 
La superació de la crisi passa necessàriament per la creació d’ocupació; les polítiques 
socials més potents s’han de basar tant en les polítiques actives d’ocupació per reduir 
l’atur com en el desenvolupament i la promoció econòmica per crear llocs de treball. 
Per això, hem invertit decididament en polítiques actives d’ocupació, hem obert línies 
de col·laboració amb els agents socioeconòmics del territori a través, entre altres, de 
l’Agència de Promoció Econòmica, aquesta xarxa col·laborativa de reflexió i debat que 
ha d’establir l’estratègia de desenvolupament de la nostra ciutat i l’àrea urbana. 
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Hem treballat amb els barris més afectats per la crisi en programes d’ajuda al comerç, 
com l’«Aixequem persianes», i hem donat suport als col·lectius més vulnerables, com 
els aturats de llarga durada o els majors de cinquanta anys. Programes com el 
«Girona actua» s’han convertit en un cas d’èxit en la creació de llocs de treball i en 
l’ocupació de persones amb especials dificultats d’inserció i, fins i tot, ha estat 
incorporat com a exemple a seguir per altres municipis. 
L’èxit de totes les nostres accions ve avalat per la reducció de gairebé un 14 per cent 
de l’atur a la nostra ciutat, un percentatge superior al de la comarca, al de la 
demarcació i al de Catalunya. 
Treballar per a les persones també vol dir garantir els seus drets bàsics, i ho hem fet 
lluitant contra la pobresa energètica i habitacional: gairebé hem triplicat les possibilitats 
d’accés a l’habitatge; hem aconseguit que cap nen es quedi sense una alimentació 
bàsica i que cap família de la ciutat pateixi talls en subministrament elèctric durant 
l’hivern per culpa de no poder-hi fer front; hem posat en marxa menjadors socials per a 
la gent gran, donant-los no només la possibilitat de rebre aquest servei, sinó també 
posant al seu abast un lloc de socialització i d’acompanyament. I tot això ho hem fet 
amb l’estreta col·laboració i la gran implicació del teixit associatiu del nostre territori. 
També hem contribuït a alleugerir la pressió econòmica sobre les famílies amb 
mesures de contenció fiscal. Un clar exemple n’és la possibilitat de fraccionar en tres 
vegades l’IBI, l’impost que més podria desestabilitzar les economies familiars més 
fràgils. I hem congelat durant cinc anys consecutius les taxes i els impostos. Hem 
treballat des de totes les vessants per intentar minimitzar els efectes d’aquesta crisi 
econòmica. 
Pensant en les persones, ens vam marcar també com a objectiu la democratització de 
la cultura i l’aprofitament d’aquesta com a motor econòmic de la ciutat. Girona és en 
essència cultura: en el darrer mandat ens varem proposar posar-la de moda i els 
resultats confirmen que ho hem aconseguit i hem augmentat en més d’un 50 per cent 
els usuaris dels nostres productes culturals. Però no ens donem per satisfets. 
Hem donat a la cultura una nova dimensió com a eina de creixement econòmic dels 
barris i de la ciutat. En tenim grans exemples, com la Volta de Sant Narcís, un projecte 
col·laboratiu vinculat a la creació artística i artesanal. 
Hem apostat decididament per la cultura de base i els creadors autòctons; mostra 
d’això és l’impuls a les beques Kreas, que recolzen les iniciatives d’artistes i entitats 
culturals de la ciutat, o la setmana de la moda, que ha donat un impuls a aquest sector 
emergent. I podem presumir de tenir els primers estudis superiors de l’Estat en música 
avançada i so, els Eumes. 
Hem aconseguit convertir Girona en la capital cultural de Catalunya, amb grans 
esdeveniments com els Premis de la Música Catalana, i ens hem consolidat com a 
ciutat plató gràcies a la bona tasca de la Girona Film Office.  
Prova d’aquesta bona política cultural han sigut alguns reconeixements com els 
Premis ARC tant a la millor programació de festa major de Catalunya per a les Fires 
de Sant Narcís com també a la millor programació d’auditoris de Catalunya. 
Cada dia la cultura està més oberta a la ciutat, amb projectes com el Club Girona 
Cultura, l’Auditori Obert o les Fires de Sant Narcís. I hem creat productes d’alta qualitat 
com el segell Ciutat de Festivals. 
Cultura i turisme són vasos comunicants, i aquesta combinació s’ha mostrat efectiva 
amb reconeixements com el del National Geographic, que ens va destacar com una de 
les deu millors destinacions turístiques del món, o Trivago, que ens va reconèixer com 
la ciutat amb millor reputació en línia de l’Estat. 
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El turisme és per nosaltres, juntament amb la cultura, el petroli econòmic de la ciutat, i 
gràcies a les polítiques que hem endegat en els darrers anys, el món ha començat a 
situar Girona en el mapa. 
Els visitants que arriben a Girona ens veuen ara com una ciutat respectuosa amb el 
medi, a través de polítiques com ara la millora de la recollida selectiva i el reciclatge. 
També hem implementat velles assignatures, com la recollida selectiva al Barri Vell, 
hem iniciat nous projectes com el porta a porta a Sant Daniel i la modernització 
d’instal·lacions com la planta de Campdorà. Alhora hem iniciat una profunda 
remodelació de la Devesa, reivindicant el cabal natural del riu Ter i l’aprofitament 
energètic a través de punts com l’antiga central del Molí. I hem apostat a fons per la 
mobilitat sostenible lligant tots els barris amb carrils i bicis…, carrils bici –perdó–, 
municipalitzant la Girocleta, que cada cop té més estacions i també més usuaris.  
Hem treballat per situar Girona a l’avantguarda de la participació i la transparència. En 
aquest sentit, varem iniciar una sèrie de reformes per fer-ho possible: des dels 
pressupostos participats, que permeten als gironins decidir a quines actuacions van 
destinats anualment 1.200.00 euros fins al debat sobre el futur de la Devesa. Però 
també hem volgut acompanyar això de la màxima transparència obrint les portes i 
finestres del consistori a través del Govern obert, on es pot fiscalitzar l’acció del 
Govern. 
Avui comencem una nova etapa del projecte que varem iniciar amb determinació el 
2011, un projecte que pretenia convertir Girona en una ciutat viva, justa, cohesionada, 
cívica, educadora, culta, transparent, participativa i ambiciosa en la cerca 
d’oportunitats i progrés. Ho farem amb un equip encara més plural que fins ara: amb 
regidors de Convergència, Demòcrates, Avancem, independents i del PSC, i amb el 
suport dels companys de Reagrupament; junts sumem una àmplia i diversa majoria, i 
l’objectiu de tots i cadascun de nosaltres és arribar al màxim consens polític amb 
l’oposició en interès no només de la ciutat, sinó també de les seves persones. 
Sens dubte, la nostra principal preocupació segueix sent la sortida de la crisi, i no 
volem sortir-ne de qualsevol manera, ho hem de fer plegats. Seguirem treballant per 
garantir que totes les persones visquin dignament amb les necessitats bàsiques 
cobertes, intensificant la creació d’ocupació sostenible i la reducció de l’atur. Però no 
únicament amb polítiques actives d’ocupació, sinó molt especialment enfortint el nostre 
teixit econòmic, i ho farem de la mà del territori, exercint el rol de capital en el 
planejament de l’urbanisme, les infraestructures i els transports, en la captació 
d’inversions foranes per a la nostra àrea urbana i en l’establiment de les estratègies de 
promoció econòmica, gràcies a òrgans com l’Agència de Promoció Econòmica, i 
sempre al costat de la universitat de Girona i amb la mirada posada en Europa en els 
projectes i recursos que posa al nostre abast. 
Aquest rol el volem practicar amb la complicitat de tots els municipis perquè és un 
camí col·lectiu que hem de recórrer plegats. 
Hem consolidat Girona com a referent cultural i ara és el moment de convertir la 
cultura en un potent motor econòmic de la ciutat. Aprofitarem al màxim els nostres 
recursos per fomentar la creació de noves indústries creatives i culturals, capaces de 
crear llocs de treball de qualitat; continuarem reforçant la formació de nous talents i en 
facilitarem la seva professionalització.  
Evidentment, aquesta aposta per la cultura i també per un comerç pròxim, dinàmic i de 
qualitat va íntimament lligada amb l’estratègia de promoció de la ciutat. Volem un 
turisme sostenible i respectuós: els nostres esforços continuaran dirigits a captar 
perfils que cerquin patrimoni cultural, arquitectònics, gastronòmic, esportiu, etcètera. A 
Girona els podem oferir experiències úniques. 
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D’altra banda, reformulem l’urbanisme: apostem per un urbanisme verd, pensat per al 
gaudi de la ciutadania, funcional i equilibrat en el medi. 
Continuarem desenvolupant el Pla d’accessibilitat, el de mobilitat i potenciant el 
transport públic: crearem més carrils bici i estacions de Girocleta; farem la nostra 
ciutat, farem la ciutat i els nostres parcs, com el de la Devesa, més accessibles, segurs 
i, en definitiva, més amigables. 
De la mobilitat a la gestió de l’aigua, de la generació a l’eficiència energètica i de la 
potenciació dels sistemes naturals a una modernització de la gestió del verd urbà. 
Aquest és el full de ruta d’una Girona sostenible. 
L’Ajuntament continuarà avançant per convertir-se en una organització moderna i 
transparent; ens comprometem a seguir amb l’obertura de dades des del Govern obert 
i continuarem fomentant la participació activa de la ciutadania més enllà dels 
pressupostos participats. 
Volem uns gironins coresponsables de la governabilitat de la ciutat, a través també de 
l’associacionisme. Tenim una gran tasca per endavant i necessitem treballadors 
públics compromesos amb la ciutat: els tenim i els ho agraïm. 
Entre tots hem de deixar als nostres fills un llegat d’excel·lència que els faci sentir 
orgullosos de tots nosaltres. 
Finalment, vull cloure el meu parlament referint-me al procés cap a la independència 
de la nostra nació: Girona és desacomplexadament independentista, n’és prova la 
composició d’aquest plenari, amb divuit dels vint-i-cinc regidors que defensem per 
dignitat, per regeneració democràtica i, per descomptat, per justícia social la 
continuïtat i culminació del procés. Crec de debò que aquest és un projecte inclusiu, 
que significarà una oportunitat real de millora, tant col·lectiva com individual. És per 
això que Girona hi ha de ser. Com a membre actiu de l’AMI hem de continuar al costat 
del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat per continuar sent peça clau 
en la construcció del nou estat. Volem un país on compartir el futur; junts ho farem 
possible. 
Moltes gràcies. 
(Aplaudiments.)   
Moltes gràcies. I ara seguidament tenen la paraula els diferents portaveus dels grups 
municipals. Té la paraula la senyora Concepció Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, felicitar-la en 
nom del meu grup municipal i el meu personal per la seva investidura com a nova 
alcaldessa de Girona. Jo li desitjo molts encerts, li desitjo que superem d’una manera 
definitiva la situació viscuda aquests dos mesos a la ciutat de Girona, però sobretot en 
aquest Ajuntament. Sí que amb la seva part final de la intervenció veig que això pot 
ser complicat, però, en fi, jo crec que aquesta última part avui se la podia haver 
estalviat, malgrat això, vostè l’ha feta. 
Miri, jo sé que vostè vol passar pàgina i crec que és el que volen tots els gironins, però 
tampoc és de rebut que en tota la seva intervenció vostè no hagi fet ni una sola 
referència als dos mesos i mig que hem viscut en aquesta ciutat i que tampoc hagi fet 
referència al que fins al dia 8 de març, bé, millor dit, fins al dia 14, perquè no va ser 
fins dilluns que va aprovar-se la seva renúncia pel plenari d’aquest Ajuntament, ha 
estat l’alcalde de Girona que és el senyor Albert Ballesta. Per tant, jo també vull...., ja 
que en el Ple del dia 14 varem considerar que no era moment d’intervenir, també 
agrair-li al senyor Ballesta aquests dos mesos que ha estat al capdavant de 
l’Ajuntament de Girona, perquè ell al fi i al cap ha estat la víctima i el sacrificat d’aquell 
que vostè diu que van en un pack, que és el senyor president de la Generalitat. 
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Miri, jo quan llegia fa pocs dies una entrevista que deia que no havia donat, perquè 
deia que no donava entrevistes, a El Nacional, vostè deia que vostè i Puigdemont són 
un pack. Sincerament vaig pensar que no entenia què volia dir, avui ho he entès. Ha 
ocupat més minuts de la seva intervenció a fer un balanç de legislatura del mandat del 
senyor Puigdemont que d’explicar-nos realment què és el que vostè vol fer a partir 
d’ara al capdavant d’aquest Ajuntament. Ha parlat a grans trets, però no ens ha parlat 
dels projectes de ciutat importants que fa anys que tenim pendents i a sobre la taula, 
que també se’ls ha oblidat quan ha fet balanç del govern del senyor Puigdemont a 
l’hora de dir que, home, amb tot això possiblement no havien complert, com és l’antic 
Cinema Modern, com és el Pla estratègic per a aquesta ciutat, que el Pla estratègic sí 
que ha de ser el full de ruta que ens ha de portar a la Girona de 2025 o de 2030 que 
tots volem aconseguir. Perquè, quan un té visió de futur, el que ha de fer és planificar 
aquest com arriba a aquest futur i, per tant, plantificar també l’estratègia per fer-ho. Per 
tant, li he de dir que a mi m’ha sorprès que la seva intervenció parlés molt d’allò que 
havia fet el que havia vingut abans i poc d’allò concret que vostè vol fer al capdavant. 
Jo avui no entraré a valorar si vostès han arribat a acords o no han arribat a acords, 
primer perquè jo els respecto, sempre he dit que no m’agrada quan critiquen quan 
vostès arribaven a acords amb el meu grup municipal i, per tant, no entraré a parlar de 
grups municipals amb acords, a més, dimecres que ve tindrem el Ple de cartipàs en el 
qual podrem debatre aquesta estructura nova que vostè ens presenta per a 
l’Ajuntament. Vostè avui hi ha fet referència i entenc que era necessari que ho fes, 
però, ja dic, aquest debat, no és que no vulgui parlar-ne, però sí que crec que s’ha de 
situar al dia el dimecres que ve que tindrem el Ple de cartipàs. 
Però sí que volia dir-li una cosa. Miri, vostè que ha ocupat tants minuts de la seva 
intervenció a fer balanç, també dir-li que de la mateixa manera que vostè ha dit que 
ara són un govern fort, recordar-li que eren un govern dèbil i que, per tant, tot allò que 
ha explicat que havien fer per a la ciutat, no ho van fer sols, ho van fer la majoria de 
vegades amb la complicitat no només d’un grup municipal diferent al seu d’aquest 
Ajuntament, sinó la majoria de vegades amb més d’un grup municipal. Per tant, home, 
jo crec que quan fa balanç també hauria de posar sobre la taula, doncs, la complicitat i 
l’ajuda que s’havia rebut per part dels diferents grups municipals, en aquest cas, amb 
el meu grup municipal vam arribar a molts acords puntuals per tirar endavant la ciutat 
en temes que vostè ha fet referència com són les ordenances fiscals, en temes que 
vostè ha fet referència com són els pressupostos d’aquesta ciutat. Per tant, també 
hagués agraït que de la mateixa manera que agraeix, i ho entenc al PSC que ara entri 
a formar govern amb vostès per aquests tres anys i mig que ens queden per davant, si 
fa balanç de la legislatura de Puigdemont, faci balanç també de l’ajuda i complicitat 
que ha trobat sempre qualsevol govern d’aquesta ciutat amb l’oposició. I dic 
«qualsevol» perquè també l’hi trobava la senyora Pagans quan tenia un tripartit que no 
necessitava vots de l’oposició, però que també amb temes importants per a la ciutat, 
doncs, parlava, dialogava i consensuava amb l’oposició per intentar tirar-los endavant 
quants més vots millor. 
I aquí és on rau la meva esperança, la del meu grup municipal, la que realment aquest 
consens i aquest diàleg que vostè avui ens ha explicat sigui veritat, que intentem ficar 
els temes de ciutat per davant i per sobre de les ideologies, que intentem entendre’ns, 
que intentem tirar-los endavant, que el fet que ara sumin catorze no vulgui dir que ja 
no necessitin els onze regidors restants d’aquest Ajuntament, que el fet de passar de 
ser un govern dèbil, perquè només sumaven deu, a sumar catorze, no vulgui dir que 
tot allò que vingui de l’oposició sigui dolent perquè sí, i que temes importants que 
tenim pendents es limitin a negociar-los amb el seu soci de govern a partir d’ara, que 
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serà el PSC, i que obrin realment a parlar-ne i a escoltar les opinions dels grups de 
l’oposició. I dic que és una esperança perquè jo la seva bona voluntat i la seva bona fe 
expressada no en tinc cap dubte, al contrari, jo hi crec, però sí que també, com vostè 
recordarà, no fa gaire setmanes també un alcalde que prenia possessió, doncs, ens 
deia «mà estesa» i després va resultar que la mà estesa, doncs, la vam trobar a faltar 
una mica. 
Per tant, escolti, jo la crec i espero que així ho faci, no pel bé del seu govern o del 
plenari d’aquest Ajuntament, sinó pel bé de la ciutat i de tots els gironins i de totes les 
gironines, que estic convençuda que, com els vint-i-cinc regidors que estem aquí, 
volen que superem aquesta situació, volen que superem aquesta fase d’inestabilitat 
que hem viscut a la ciutat i que esperen de nosaltres un plus de responsabilitat a l’hora 
de fer-ho junts. Sincerament, jo crec que hem de demostrar als gironins i a les 
gironines que efectivament som capaços de superar aquests dos mesos i mig que ens 
han portat a una situació límit, que som capaços d’entendre’ns, que per Girona som 
capaços de deixar de banda certes reivindicacions ideològiques que molt legítimament 
podem tenir cada un de nosaltres. 
I, per tant, i ja per finalitzar la meva intervenció, malgrat vostè, com que avui ha parlat 
primer i, per tant, ja ha mostrat la seva voluntat, jo li he de demanar i és que deixi de 
banda el procés separatista i el procés independentista, sigui l’alcaldessa de tots els 
gironins i totes les gironines, pensin com pensin i votin el que votin, dediqui’s a 
governar la ciutat, a fer bé per Girona i per als gironins i les gironines i deixi el procés 
separatista i independentista de banda, que no porta enlloc i que només crea 
confrontació, que només crea trencament de convivència i això és el que segur que no 
hi ha cap gironí i gironina que vulgui. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. I 
ara la senyora Míriam Pujola, per Ciutadans. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, enhorabona, 
senyora Madrenas. Han passat ja nou mesos i sembla que sigui ahir o abans-d’ahir 
quan votàvem un alcalde reelegit a Girona. En aquell moment el senyor Puigdemont 
prenia possessió novament a la seva segona legislatura com a alcalde amb el 
recolzament tàctic del Grup Municipal d’Esquerra-MES. Poc temps després, 
autèntiques caramboles del destí i un acord amb el partit que s’havia situat a les 
antípodes de la seva ideologia, la CUP, permetia que Puigdemont arribés a la 
Presidència de la Generalitat. La Presidència de la Generalitat del senyor Puigdemont 
comportava la necessitat de l’elecció d’un nou alcalde per a la ciutat de Girona. 
L’anterior alcalde va designar a dit el senyor Ballesta allunyant-se de la llista electoral 
que havia presentat pocs mesos abans i que els ciutadans de Girona no havien votat 
el passat 24 de maig. Albert Ballesta ens va demostrar ser més dialogant, ser més 
flexible i més professional que el seu predecessor, però tensions internes del seu partit 
van fer impossible un acord amb Ciutadans i el Partit Popular per l’estabilitat i el millor 
funcionament de la ciutat. 
La renúncia del senyor Ballesta, que hem de dir que l’entenem com un exercici de 
coherència política i honestedat, no és al que els partits polítics tradicionals ens tenen 
acostumats. El gest de l’Albert l’honra com a persona i com a polític. Jo vull..., en 
aquest acte on finalitza de manera formal el seu poc temps en el Govern de la ciutat, 
creiem que és de justícia el reconeixement que li devem tots. En el seu mandat hi van 
haver errors, però també hi van haver encerts, com poden ser obrir les portes del 
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despatx als diferents grups, l’escolta, les ganes d’arribar a acords i el compromís amb 
Girona. Des de Ciutadans entenem que la seva dimissió és l’últim acte de generositat 
d’una bona persona, amb els seus defectes i les seves virtuts. S’acomiada de 
nosaltres el que a la nostra manera d’entendre va ser un bon company. 
Ara, no obstant, estem aquí de nou per l’elecció d’un tercer alcalde en només nou 
mesos, amb el rebuig latent d’Esquerra-MES i de la CUP, fet que és d’agrair ja que 
ens permet veure qui encara la legislatura des de la fricció i el joc i qui som els que 
considerem que la política és l’art d’arribar a acords i de la negociació per tal de poder 
aconseguir així fites més altes en l’àmbit municipal i sempre pensant en la ciutat. 
El fet d’assabentar-nos del nou pacte municipal poc abans que veiés la llum pública el 
podem entendre per la necessitat de sumar en privacitat i sense ingerències, però els 
diferents grups municipals no hauríem de patir les conseqüències de la incipient 
fractura que sembla que s’està produint en l’estranya coalició existent en una altra 
instància. 
Des de Ciutadans, només podem reconèixer el nou equip de govern i la nova 
alcaldessa, la senyora Marta Madrenas, en aquesta nova etapa que ara comença. 
Ciutadans exercirà la crítica constructiva i promourà, recolzarà i ajudarà a donar forma 
a millores de ciutat que promoguin l’interès general. Estarem, com ja saben, lluny dels 
bàndols que el senyor Puigdemont va impulsar sense frens ètics ni morals. 
Després d’haver vist els alts i baixos, derives i contradiccions internes del partit 
principal del Govern i els canvis de noms i cares dels últims mesos, aquest grup 
municipal no pot votar a favor de la nova alcaldessa. Senyora Madrenas, no s’ho 
prengui com a res personal, però hi ha un antic refrany que afirma que «mujer 
precavida vale por dos». Així que en aquest cas i en aquest moment, nosaltres 
preferim altres opcions, com seria que vostès haguessin seguit l’ordre de la seva llista 
electoral. 
Esperem, però, senyora Madrenas, que se’ns tingui en comptes a partir d’avui. La 
nostra voluntat és la suma d’esforços per fer de Girona una ciutat més oberta, una 
ciutat més forta, més reconeguda, una ciutat més social. L’única frontera que 
Ciutadans no acceptarà és la de la separació i la de la ruptura. Per tant, senyora 
Madrenas, Ciutadans li desitja molts encerts, Ciutadans li desitja que sigui capaç de 
treballar conjuntament amb l’oposició i li desitja que sigui capaç de veure quins són els 
problemes que realment preocupen els nostres conciutadans, li desitja que treballi per 
a tots i sobretot li desitja que sigui conscient que si Ciutadans està avui aquí 
representat és perquè els gironins i gironines així ho van decidir el passat 24 de maig. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pujola. 
Té la paraula la senyora Sílvia Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Jo volia començar 
felicitant la senyora Madrenas per la nova responsabilitat que avui comença i dient que 
el nostre grup municipal ha votat a favor de la seva candidatura i hi ha donat suport 
amb el convenciment que avui iniciem un nou camí, una nova etapa a la nostra ciutat. 
Els últims anys, al meu entendre, hem patit i patim encara una excessiva inestabilitat a 
les institucions democràtiques, ho deia en un ple anterior a propòsit del moment que 
estàvem vivint a Girona, però també a Catalunya i a l’Estat. El motor que ha de regir el 
funcionament d’una ciutat no pot ser l’excepcionalitat, el motor que de manera 
permanent ha d’estar en marxa funcionant a Girona ha de ser el de la responsabilitat i 
el de l’estabilitat que aquest plenari ha tingut sempre i ha de continuar tenint. 
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La responsabilitat i l’estabilitat fan possible el benestar dels gironins i de les gironines. 
La funció de l’Ajuntament, finalment, és gestionar serveis públics, el transport, una 
ciutat educadora, barris cuidats al detall, atenció de proximitat i vetllar per la qualitat de 
vida. I tot això finalment transcendeix la política i transcendeix les persones, és un 
principi superior i està molt per sobre de qualsevol batalla entre partits polítics. Perquè 
estic convençuda que en aquest plenari tots sabem que som, abans que qualsevol 
altra cosa, representants dels gironins i de les gironines. Tenim la profunda confiança 
per donar pas a una etapa de tres anys d’estabilitat emmarcada en l’acord signat la 
setmana passada. És cert que a nosaltres ens hauria estat menys arriscat continuar a 
l’oposició advertint la nostra disconformitat en les qüestions que ens separen, però, 
atès el moment de dificultat que avui estem convençuts que la ciutat supera, no 
podíem fer altra cosa que comprometre’ns amb Girona. Aquí ningú disposa de 
majories absolutes i els consensos no només són positius, sinó que es fan 
imprescindibles. S’obre un període on trobarem espais de diàleg i de coincidència per 
girar full i prendre decisions de profunditat i, en aquesta nova fase, el Govern haurà de 
saber mantenir la mà estesa a tots els grups de l’oposició per ampliar la base que 
garantirà l’estabilitat a la ciutat i, per tant, el benestar dels gironins i de les gironines. 
Estic convençuda que la manera de fer gironina desembocarà en una actitud de 
lleialtat i que ens farà estar a tots a l’alçada que reclama el progrés de la nostra ciutat, 
Girona. Ara és moment d’obrir pas a la conversa, al tracte i al pacte. Girona té 
decisions estructurals al davant que ha d’afrontar i fer funcionar la ciutat en el seu dia 
a dia. 
Mirin, les últimes setmanes ha quedat absolutament palès en aquest plenari tot el que 
ens separa, ara és l’hora de trobar què és allò que ens uneix. Avui bastim un projecte 
nou en el qual el nostre grup municipal hi contribuirà amb lleialtat, amb compromís, 
amb voluntat de treball en comú, amb criteri propi i amb perseverança. Comencen tres 
anys de govern amb la mirada en les oportunitats de la gent i en el benestar dels 
gironins i de les gironines. 
Prenem decisions responent a la realitat social i humana de la nostra ciutat, sentim 
plena responsabilitat de representar la confiança que gironins i gironines ens varen 
donar a les últimes eleccions, i ho fem des de la nostra posició ideològica, però sabem 
que els representants d’aquest plenari ens devem a tots i cadascun dels gironins i 
gironines, tenim la nostra ideologia política i la nostra manera d’entendre la identitat de 
Girona, que es resumeix en una antiga frase: no hi ha catalanisme sense les seves 
ciutats, i la nostra és Girona. Només en una Girona on la gran majoria de ciutadans 
puguin sentir-s’hi bé, puguin continuar sentint-se’n orgullosos de viure-hi, només en 
una ciutat així la gent s’hi sent plenament identificada. Hem estat escollits per gironins 
i gironines per resoldre problemes i crear les condicions per una ciutat d’oportunitats i 
una ciutat de barris. Per al nostre grup municipal, la identitat primera és la gironina i 
afrontem aquesta nova etapa amb un únic principi, sabent que l’orgull gironí ha estat 
perquè en aquesta ciutat s’hi ha pogut viure amb igualtat i dignitat i així ha de 
continuar sent. 
Existeix un ampli consens que de manera conjunta Girona ha aconseguit reeixir en 
aspectes importants d’aquesta ciutat, ha tingut un creixement continu, s’ha equipat de 
manera adequada, ha millorat la qualitat de vida i els serveis als seus ciutadans. 
Girona ha excel·lit com a ciutat capdavantera en àmbits com la cultura i l’educació. La 
universitat avui compta ja amb una trajectòria notable i ofereix bones oportunitats que 
la ciutat aprofitarà. La ciutat ho té tot per recuperar l’excel·lència com a motor de canvi, 
un projecte engrescador que compti amb tothom i que aporti valor afegit, que sigui 
tractor que arrossega tota la ciutat i que té com a prioritat l’avenç conjunt. 
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Allò que ens fa únics és la ciutat que ens singularitza, som únics perquè enlloc del 
món hi ha un tapís de la Creació, un relleu com el de la catedral i Sant Fèlix, un parc 
de plàtans de la dimensió de la Devesa o un esdeveniment com Temps de Flors. El 
grup municipal que represento té absoluta consciència tanmateix que els problemes 
que tenim com a ciutat i com a comunitat exigeixen decisions amb coratge i apartar 
purismes ideològics per treballar a peu de carrer a favor de la gent. Si hem bastit i 
signat aquest acord ha estat amb el convenciment que un únic govern amb dos motors 
ofereix un futur amb noves possibilitats a la seva gent, un per potenciar la nostra 
economia i la marca de ciutat i un altre a favor del treball, les oportunitats i la igualtat. 
Àrees de govern autònomes i complementàries, canals de diàleg i d’entesa 
permanents. Arribar a una solució en la construcció d’un nou hospital Trueta, posar 
tots els esforços possibles per crear ocupació i tallar d’arrel el problema de la 
cronificació de l’atur que pateixen diferents sectors socials, trobar totes les complicitats 
per reactivar l’aeroport de Girona, fer un salt qualitatiu i reconèixer els drets inherents 
a les persones com a drets socials, assegurar un futur viable i fort al Parc Científic i 
Tecnològic, situar la igualtat com a eix central d’una ciutat veritablement cívica, 
aprofundir en la definició de Girona com a ciutat universitària. 
Que no sigui, doncs, pel nostre grup municipal que Girona no funcioni de nou a ple 
rendiment. Apostem per tot el contrari de com pitjor, millor, prenem partit votant a favor 
de Girona. Els grans acords han arribat sempre de la mà de consensos entre les 
forces d’aquest plenari, l’acord que vàrem signar no és la victòria de cap de les dues 
veus del govern que tindrà aquesta ciutat, però aquest grup hi veu una gran oportunitat 
per treballar tant per la seva gent com per l’orgull que sentim tots de Girona. I hem 
trobat en vostè, senyora Madrenas, l’oportunitat per dialogar des de la pròpia posició, 
sense sectarismes, ni apriorismes, un tracte cordial, basat en la convicció en comú 
que juntes podíem començar un nou canvi en favor del conjunt de la ciutat. En dos 
pilars fonamentals hem cercat la possibilitat d’un gran acord, amb la convicció 
profunda que Girona torni a atrapar consecucions d’excel·lència, d’una banda, i amb la 
preocupació que això només té sentit si se’n beneficia tothom i si no es deixa enrere 
ningú. Avui Girona té un acord de govern per posar-se a treballar de manera 
immediata a favor de la gran majoria i amb una atenció especial a tots els que no han 
tingut oportunitats en aquests últims anys marcats per la crisi. Mai no es canvien les 
coses sense comprometre’s del tot. Hem insistit molt que calia un acord ampli i 
transversal, abandonar els acords puntuals i tenir el coratge d’emprendre un camí que 
tingui un projecte de ciutat clar com a horitzó i la proximitat i els peus al barri amb la 
gent de manera permanent. 
I vull dirigir les meves últimes paraules, no podia acabar, amb un agraïment a tota la 
gent que ha treballat i que ha dipositat la confiança en aquest grup municipal. Vostès 
saben que venim de moments de dificultats i avui aquests quatre regidors no podríem 
estar en aquest plenari si no hagués estat per la feina de moltes dones i molts homes 
discrets i treballadors, persones anònimes que expliquen també la història d’aquesta 
ciutat. Sabem avui que la nostra veu és la seva i que la voluntat és el benestar conjunt 
de la ciutat de Girona i de tota la seva gent. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora 
Paneque. I ara pot intervenir la senyora Laia Pèlach, per la CUP. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Des de la CUP per Girona, en primer lloc, volem tenir unes paraules per als milions de 
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refugiats que malviuen entre les fronteres d’una Europa que mira cap a una altra 
banda. Avui aquells que representen la troica i l’Europa del capital, des de les seves 
cadires, els negaran aquells drets que un dia els van atorgar des de la falsedat i la 
doble moral. Per això volem aprofitar per denunciar-ho, però també per emplaçar la 
nova alcaldessa al fet que assumeixi el repte de convertir de debò Girona en una ciutat 
acollidora. I precisament volem animar-la a fer un primer gest en aquest sentit 
defensant i fent que la bandera d’Europa onegi a la nostra ciutat a mig pal. 
Dit això, d’entrada, la volem felicitar per la nova responsabilitat i desitjar-li molta sort. 
Agraïm que hagi decidit assumir aquest repte i confiem que aquests tres anys que li 
queden per davant siguin plens d’encerts. Ara bé, no acceptem la lògica de fer cau i 
net, creiem que aquests dos darrers mesos passaran factura al Govern, a l’Ajuntament 
i a la ciutat i creiem que és el nostre deure posar-ho de relleu. Des de la renúncia de 
l’exalcalde Puigdemont, hem presenciat una forma de fer política que no ens agrada i 
que entenem que continua amb aquest nou pacte: priorització dels interessos de partit 
per sobre dels de ciutat, pugnes internes de poder, concessions per mantenir equilibris 
dintre del grup municipal, manca de transparència i fins i tot acusacions i manques de 
respecte a l’oposició. És per tot això que avui hem decidit no participar activament 
d’aquesta votació. Nosaltres, com la ciutadania de Girona, n’estem fartes, fartes del 
que entenem que ha estat una farsa i un menyspreu a la ciutat. Dos mesos 
d’improvisació i paràlisi del consistori que es sumen als vuit mesos anteriors amb una 
més que minsa activitat, com hem posat de relleu en nombroses ocasions. Tot plegat 
entenem que és el resultat d’una estratègia de partit erràtica i errònia, que està tenint i 
tindrà conseqüències per a la ciutat. 
Reconeixem que hi ha hagut gestos de canvi per part seva, però de la mateixa manera 
que defugim la crítica personalista perquè entenem que les decisions ens han portat 
on som, no han estat unipersonals, creiem que aquesta manera de fer no es resol 
només amb un canvi de cara al capdavant. Entenem que els canvis que calen són 
profunds, de manera d’entendre la política, el treball en equip i la relació amb els altres 
grups i amb la ciutadania. No veiem en el canvi una reflexió a fons en aquest sentit. 
Avui fa uns moments ens ha mostrat una imatge d’una Girona idíl·lica, una imatge 
idíl·lica que no compartim i que creiem que està allunyada de la realitat. S’ha dedicat a 
explicar el passat d’una manera molt benvolent, però, en canvi, s’ha dedicat poc a 
explicar el futur. Si avui vostè és alcaldessa de Girona és precisament gràcies a un 
pacte amb el PSC, un pacte que ens retorna al fantasma de la sociovergència. Allà on 
vostès veuen estabilitat, nosaltres més aviat veiem continuisme i manteniment de 
l’statu quo i del poder com a objectiu i motor de l’acció política. Un pacte que es 
formula a partir d’un repartiment de quotes, però del qual encara no sabem sobre quin 
programa se sustenta. Quin és aquest futur per a Girona? Un pacte entre dos grups 
que fa dos dies jugaven a ser oposats. Quantes mocions han votat junts? Un pacte 
que ens preocupa especialment en el moment polític que vivim com a país. Quines 
contrapartides té aquest pacte? Més enllà de la llibertat de vot en temes nacionals, 
quina serà l’acció de govern davant el procés independentista? Qui farà què quan 
calgui desobeir i trencar les cadenes que ens lliguen a l’Estat espanyol? Hi havia 
alternatives, nosaltres en vam posar a sobre la taula, però han preferit la comoditat 
d’una suposada estabilitat, fins i tot admetent les contradiccions des del primer 
moment. No ho podem compartir. Ens han volgut lluny, sense ni tan sols parlar amb el 
que és el tercer grup del Ple, però nosaltres seguirem fent oposició, respectuosa però 
contundent quan calgui, com crec que hem fet fins ara. Plantegem models de ciutat 
allunyats, és ben cert, i per això serem aquí, per reivindicar les nostres propostes i per 
portar la veu de l’esquerra anticapitalista i independentista en aquest Ple. Al mateix 
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temps, però, agraïm les mostres de diàleg rebudes i una vegada més insistim en la 
nostra voluntat de construir per la ciutat. Per això reiterem la voluntat de recuperar els 
projectes de ciutat dels quals havíem començat a parlar i tornar-ne a parlar. En el 
diàleg, ens trobarà sempre. Ànims i sort. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pèlach. I 
ara té la paraula la portaveu del Grup d’Esquerra Republicana - MES, la senyora Maria 
Mercè Roca. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies. Senyora Madrenas, rebi en 
nom propi i en el del meu grup l’enhorabona, les nostres felicitacions. Ara que vostè 
emprèn aquesta tasca de liderar la ciutat, li desitgem de tot cor, pel bé de Girona, 
molts encerts, coratge, autonomia i sort, també. Avui és el seu dia, nosaltres serem 
breus i potser ens guardem el minuts que ens sobrin avui per al dimecres que ve en el 
Ple de cartipàs en què explicarem detalladament les no-bondats, a parer nostre, del 
pacte Convergència-PSC. Però avui «disfrutem» tots de l’elecció d’una alcaldessa que 
ha estat una elecció, diguem-ne, normal i natural. De fet, avui és potser el primer Ple 
normal i natural d’una sèrie de plens que hem fet, perquè en aquest sentit avui sí que 
les coses s’han fet bé. És alcaldessa una persona amb cinc anys d’experiència en el 
Govern municipal, s’ubicava en el número 3 de la llista electoral de Convergència i, de 
fet, vostè mateixa, senyora Madrenas, en una roda de premsa va dir: «Ara s’ha seguit 
l’ordre lògic de les coses.» Però, és clar, la pregunta és inevitable i com que ningú no 
ens la respon, doncs l’anem fent: per què no s’ha seguit l’ordre lògic de les coses des 
d’un primer moment? Girona s’hagués estalviat un espectacle nefast per a la ciutat 
que s’ha allargat dos mesos. Hi ha una dita que diu «fem-ho bé que malament ja hi 
surt», de fet, ha sortit molt malament. Fa dos mesos nosaltres l’hauríem votada, avui 
hem votat en blanc perquè vostè serà alcaldessa gràcies a un pacte de govern amb el 
Partit dels Socialistes, però d’això en parlarem dimecres. 
Bé, el seu discurs, que ha estat un discurs més aviat de balanç, ens ha sorprès: cap 
model de futur, cap prioritat de projecte. A nosaltres ens hauria agradar més que ens 
hagués il·lusionat aquest discurs, però més aviat ens ha preocupat. El seu Govern ha 
de fer camí i triar la pràctica i el dia a dia d’aquest camí, no sé vostè quin camí triarà; 
nosaltres sabem molt bé quin seria el nostre. El nostre seria un camí llarg, una carrera 
de fons, d’aquelles que cansen, seriosa, el camí dels grans projectes de ciutat a deu, 
quinze, vint anys, futur, futur sempre. Ens preocupa molt que Girona no tingui aquest 
projecte. Què passa amb la carretera de Barcelona? Què passa amb la plaça 
Catalunya, amb el Pla especial de Sant narcís, amb el Pla de la Devesa, amb les 
Pedreres? No n’ha parlat de tot això. Com s’aborden les urgències socials derivades 
de la crisi econòmica? I la promoció de la ciutat? Vostè ha parlat molt de cultura, molt. 
Això ens ha agradat, però ha parlat de ciutat de moda i semblava cultura i moda lligat, 
això no ens ha agradat gaire. Però de fet no tenim plans estratègics ni en cultura, ni en 
comerç, ni en turisme. Girona només atén la immediatesa. 
Però per part nostra ara per ara optimisme, mirar endavant, passar pàgina. El dia de la 
investidura del senyor Puigdemont jo mateixa vaig dir que Esquerra-MES faríem una 
oposició molt rigorosa, seriosa i lleial a la ciutat, vam dir «ni gesticuladora, ni dòcil», 
disposats a ajudar en els grans temes de ciutat i vaig dir 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 les ciutadanes, i això, ho repeteixo 
avui fil per randa. Aquest ha estat i serà el nostre estil i ens tindrà sempre per debatre i 
per acordar coherents com fins ara. Però recordin que Girona funciona perquè hi ha 
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uns pressupostos aprovats que van pactar amb nosaltres; ens hauria agradat també 
que n’hagués parlat en el seu discurs. Som responsables i ho seguirem essent, però 
alhora ens seguirem oposant a tot allò que no ens sembli bo per Girona i sobretot 
seguirem treballant per ser l’alternativa raonable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Roca. 
Només una «salvetat», perquè veig que alguns dels portaveus han manifestat certa 
decepció per propostes de futur, però em cenyiré a les paraules que acaba de dir la 
portaveu i farem com acaba de dir vostè i ho deixarem per al dimecres. 
Els vull agrair, tot i així, a tots els portaveus les seves intervencions, que amb algunes 
evidentment discrepo, però només des del respecte de la discrepància política podem 
créixer com a col·lectiu. Governarem sense fer abús de la majoria absoluta de què 
disposarà aquest nou Govern, continuarem incorporant en el debat municipal totes les 
veus, des dels grups de l’oposició i també les entitats de la ciutat, a les quals convido 
que continuïn fent ús de la potent eina de participació que els vam obrir la legislatura 
passada podent participar en els plenaris, mantindrem permanentment aquesta cultura 
de diàleg perquè Girona s’ho mereix i entre tots ho hem de fer possible. Això és tot. 
Visca Girona i visca Catalunya! 
(Aplaudiments.) 
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, quan són les 14:36 hores s’aixeca la 
sessió per ordre de la Presidència i s’estén acta de la qual jo, com a Secretari en 
dono fe.  
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