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A la ciutat de Girona, a vint-i-dos de gener de dos mil setze. 
 
A les quatre de la tarda, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix el  
Ple de la Corporació per celebrar sessió plenària extraordinària urgent.  Presideix 
l'alcaldessa en funcions Ma. Isabel Muradàs i Vázquez i hi concorren els tinents i 
tinentes d'alcalde, Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Maria Àngels Planas i 
Crous, Eduard Berloso i Ferrer, Joan Alcalà i Quiñones i els regidors i regidores Carles 
Ribas i Gironès, Eva Palau i Gil, Cristóbal Sánchez i Torreblanca, M. Mercè Roca i 
Perich, Ricard Calvo i Pla, Pere Albertí i Serra, Martí Terés i Bonet, Laia  Pèlach  
Saget,  Lluc  Salellas  Vilar,  Ester  Costa  Fita,  Toni  Granados  Aguilera, Sílvia 
Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal, Manuel Martín  
Vertedor,  Míriam  Pujola  Romero  i  Concepció Veray Cama. 
 
Dóna fe de l’acte el vicesecretari 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. 
 
Intervé la senyora Ma. Isabel Muradàs i Vàzquez, alcaldessa en funcions, qui saluda 
als assistents, molt bona tarda a tothom. Honorable conseller, senyors diputats i resta 
d’autoritats, president de la Diputació, president del Consell Comarcal, directors 
territorials, el públic, que sé que ens està acompanyant a l’altra sala, i la resta 
d’autoritats, amics, familiars que ens acompanyen, el rector de la universitat, que 
també està present avui aquí, el defensor de la ciutadania, que també està present, i 
resta d’autoritats, benvinguts, i els meus companys de Consistori, en aquest Ple 
extraordinari que té tres punts a l’ordre del dia. 
 
El primer punt de l’ordre del dia és votar la urgència del Ple, perquè correspon fer-ho 
d’aquesta manera, atès que no s’ha pogut fer la constitució dins del termini per la 
manca de les credencials. I, per tant, aquesta seria el primer punt de l’ordre del dia. 
 
Seguidament, el següent punt de l’ordre del dia seria la presa de possessió dels dos 
nous regidors del nostre Ajuntament. 
 
I, finalment, l’últim punt seria l’elecció de l’alcalde de l’Ajuntament de Girona.  
 
1. APROVAR, SI S’ESCAU, LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 
SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Concepció Veray, portaveu del PPC, qui exposa, amb 
relació a la urgència que ens demanen que votem, el meu grup municipal votarà que sí 
a aquesta urgència, però sí que vol fer constar en acta, que malgrat entenem que el 
Ple s’havia de fer com a molt tard avui, perquè eren deu dies els que ens dóna la llei 
per poder escollir la vacant o el substitut de la vacant que va quedar arran de la 
renúncia del senyor Puigdemont com a alcalde de Girona, sí que és veritat que si hem 
de sotmetre aquest Ple extraordinari a la seva urgència és a causa del retard amb què 
el partit del Govern, en aquest cas Convergència i Unió, ha decidit qui era el substitut. 
Perquè la credencial, que no havia arribat el dimarts, que és quan s’hauria d’haver 
convocat aquest Ple, és precisament la de la persona que vostès han decidit que 
presentaran com a candidat a alcalde. 



 

Per tant, crec que si les coses s’haguessin fet de millor manera i ben fetes des del 
principi, tampoc votaríem la urgència avui. 
 
Intervé la senyora Míriam Pujola, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, 
nosaltres votarem que sí a aquesta urgència, però votarem que sí no perquè hi 
estiguem d’acord; votarem que sí perquè volem que aquesta ciutat continuï funcionant 
i no volem que passi el que ha passat durant aquestes dues setmanes: no volem que 
ens haguem de quedar sense fer feina. I, per tant, votarem que sí. 
També els he de dir als senyors de Convergència que si vostès haguessin sigut un 
equip cohesionat, si vostès haguessin treballat de forma conjunta, no estaríem aquí 
votant aquesta urgència. Per tant, jo els demano que fets com aquest no tornin a 
passar i que convoquin amb dia i hora. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, 
qui expressa, el nostre grup municipal s’abstindrà en aquesta votació d’urgència per 
posar palès que les formes no ens han semblat les més adequades i que si, de fet, 
hem arribat a votar la urgència és precisament perquè aquest ha estat un despropòsit 
més de tot el seguit que han acompanyat la planificació d’aquest Ple. 
I el que ens ha semblat del tot sorprenent i una falta de respecte als regidors i 
regidores d’aquest consistori és que ens hagi arribat abans la invitació protocol·lària 
que la mateixa convocatòria del Ple. I demanaríem que no es tornés a repetir. 
 
Intervé el senyor Lluc Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, 
qui expressa, primer de tot, les paraules del Grup de la CUP - Crida per Girona volien 
ser per a l’obrer, pagès, pintor Isidre Vicens que ens va deixar aquesta setmana, i 
enteníem i volíem que aquestes paraules avui en un ple tan significat, les primeres 
fossin per a l’Isidre, per a la seva figura i per tot el que va fer per la ciutat i pel país. 
Dit això, el Grup de la CUP - Crida per Girona també s’abstindrà. I s’abstindrà 
compartint les raons que han exposat altres grups municipals. Perquè tot i que 
entenem que és el moment d’acabar amb aquest serial, d’acabar amb aquesta mena 
de telenovel·la en què l’equip de govern ens ha estat portant les últimes setmanes, les 
formes amb què s’ha desenvolupat o les formes amb què s’ha acabat convocant 
aquest Ple no ens agraden. 
Ho ha dit la senyora Paneque, ahir a la tarda varem rebre primer una invitació per 
poder anar al saló de descans a presenciar aquest Ple i al cap d’uns minuts varem 
rebre la convocatòria. Nosaltres no teníem clar si els regidors havíem d’anar al saló de 
plens o havíem d’anar al saló de descans. 
En tot cas, la manera com l’equip de govern ha gestionat aquests deu dies i també 
aquest Ple deixa molt que desitjar. I deixa molt que desitjar en un moment en què 
tenim un repte no només de ciutat, sinó de país, de construcció d’un país diferent, amb 
una nova forma de fer política, que vostès aquests últims dies han demostrat que 
practiquen el pitjor… 
 
La senyora alcaldessa en funcions demana al senyor Lluc Salellas que se substanciï i 
s’argumenti la urgència del Ple, i, en tot cas, les altres manifestacions… 
 
Reprèn la intervenció el senyor Lluc Salellas, qui expressa, senyora Muradàs, 
entendrà que el que estic fent és argumentar el motiu pel qual ens abstenim. I aquest 
motiu que jo estava dient i que vostè m’ha tallat, doncs, la paraula… 
 
La senyora alcaldessa en funcions diu al senyor Lluc Salellas, que se cenyeixi al punt 
de la urgència de la convocatòria del Ple. 
 



 

Reprèn la intervenció el senyor Lluc Salellas, qui expressa, com li anava dient, creiem 
que per tot el que he dit avui nosaltres ens abstindrem a l’hora de votar aquesta 
urgència. I esperem, com han dit els companys de consistori, que no es torni a repetir 
la situació que hem viscut aquests dies. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Ma. Mercè Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-
MES, qui manifesta, nosaltres també ens abstindrem i compartim moltes de les raons 
que s’han dit abans. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la urgència a votació s’aprova per onze vots a 
favor dels grups municipals de CiU, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i PPC i dotze 
abstencions dels grups municipals d’ERC-MES, la CUP i PSC-PC. 
 

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. MANUEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. 

3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. ALBERT BALLESTA TURA. 

Intervé la senyora alcaldessa en funcions, qui expressa, procedirem a la presa de 
possessió dels dos membres de les candidatures presentades pels partits polítics CiU i 
Ciutadans a les darreres eleccions municipals, celebrades el 24 de maig de 2015, en 
substitució dels senyors Carles Puigdemont i Casamajó, molt honorable president de 
la Generalitat de Catalunya, i Juan Maria Castel Sucarrat. I una vegada hagin pres 
possessió dels seus càrrecs de regidor de l’Ajuntament de Girona, procedir, com 
dèiem abans, a la celebració de l’elecció del nou alcalde de l’Ajuntament de Girona.  
Comprovades les credencials emeses per la Junta Electoral Central dels membres de 
les candidatures dels partits polítics CiU i Ciutadans que han de prendre possessió i 
que corresponen als senyors Albert Ballesta i Tura i Manuel Vázquez Rodríguez, i 
acreditada la personalitat d’aquests prèvia presentació del document nacional 
d’identitat a la Secretaria de la corporació, si algun d’ells resta afectat per alguna de 
les causes d’incompatibilitat que vénen determinades als articles 6, 7, 177 i 178 de la 
Loreg ha de manifestar-ho. 
No llegirem els articles, en tot cas, per no allargar-nos. Si algú vol algun aclariment el 
podríem fer. 
Així mateix es manifesta que es troba a disposició dels regidors l’acta d’arqueig 
extraordinari realitzat en data d’avui.  
I tot seguit, i no estant afectats cap dels càrrecs proclamats electes per les causes 
d’incompatibilitat que es regulen als articles abans esmentats, es procedirà a la 
formulació de jurament o promesa de l’exercici dels seus càrrecs de regidors electes, 
exigit legalment segons l’article 108 de la Loreg. Per la qual cosa es convida els 
regidors electes que es posin dempeus i compareguin de manera individualitzada 
davant d’aquesta presidència, i prèvia lectura de la fórmula legal de jurament que 
correspon. 
 
La senyora alcaldessa en funcions requereix al senyor Albert Ballesta i Tura. 
 
El senyor Albert Ballesta i Tura, dóna lectura a la següent fórmula:  
 
“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 
sorgeixen de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació 
del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català lliure i 
sobirà. 



 

(Aplaudiments.) 
 
La senyora alcaldessa en funcions requereix al senyor Manuel Vázquez Rodríguez.  
 
El senyor Manuel Vázquez Rodríguez, dóna lectura a la següent fórmula: 
 
“Juro por mi consciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
concejal del Ajuntament de Girona con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña.” 
(Aplaudiments.) 
 

4. ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA. 

Intervé la senyora alcaldessa en funcions, qui exposa, tot seguit i un cop resta 
integrada la Corporació Municipal amb la totalitat dels seus membres de dret, vint-i-
cinc, es procedirà a l’elecció del nou alcalde de la Corporació. Per la qual cosa té la 
paraula el senyor secretari, per tal d’explicar el procediment a seguir. 
 
El senyor secretari explica que es tracta del procediment que ve determinat en l’article 
196 de la Llei orgànica del règim electoral general per remissió de l’article 198, podent 
ser candidats per ser escollits alcaldes els caps de llista de les diferents candidatures 
que varen concórrer a les darreres eleccions municipals.  
Si algun d’ells en primera votació obté el vot favorable de la majoria absoluta, serà 
proclamat alcalde; en el seu defecte, serà proclamat alcalde i per ministeri de la llei el 
candidat de la llista que va obtenir el major nombre de vots en les darreres eleccions 
municipals. 
 
La senyora alcaldessa en funcions agraeix al senyor secretari l’explicació i procedeix  
a passar la paraula als diferents portaveus dels diferents grups per tal que manifestin 
la seva voluntat de presentar o no candidatura, començant de major a menor nombre 
de representants en aquest consistori. Té la paraula el senyor Carles Ribas, portaveu 
de CiU. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Carles Ribas i Gironès, portaveu del grup municipal de 
CiU, qui manifesta, el grup municipal de CiU proposa com a candidat a l’Alcaldia de 
Girona el regidor Albert Ballesta i Tura. 
 
La senyora alcaldessa en funcions agraeix al senyor Ribas la seva manifestació i dóna 
la paraula a la senyora Ma. Mercè Roca, portaveu del grup d’ERC-MES. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Ma. Mercè Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-
MES, qui manifesta, el meu grup no presenta candidat ni candidata. 
 
La senyora alcaldessa en funcions agraeix a la senyora Roca la seva manifestació i 
dóna la paraula a la senyora Laia Pèlach i Saget, pel Grup CUP - Crida per Girona. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Laia Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-
Crida per Girona, qui manifesta, el grup municipal CUP -  Crida per Girona no presenta 
candidata ni candidat. 



 

La senyora alcaldessa en funcions agraeix a la senyora Pèlach la seva manifestació i 
dóna la paraula a la senyora Sílvia Paneque i Sureda, portaveu del grup municipal del  
PSC. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, 
qui manifesta, el Partit dels Socialistes de Catalunya no presenta candidatura pels 
motius que de ben segur se’ns permetrà expressar posteriorment. 

La senyora alcaldessa en funcions agraeix a la senyora Paneque la seva manifestació 
i dóna la paraula a la senyora Míriam Pujola Romero, portaveu del grup municipal de 
C’s. 

Fa ús de la paraula la senyora Míriam Pujola, portaveu del grup municipal de C’s, qui 
manifesta, Ciutadans no presenta candidatura. 

La senyora alcaldessa en funcions agraeix a la senyora Míriam Pujola la seva 
manifestació i finalment dóna la paraula a la senyora Concepció Veray Cama, portaveu 
del Partit Popular de Catalunya. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya, qui manifesta, em presento jo mateixa. 
 
Intervé la senyora alcaldessa en funcions, qui agraeix a la senyora Concepció Veray, 
portaveu del grup municipal del PPC, la seva manifestació i expressa, un cop els 
portaveus han manifestat la intenció per banda dels diferents grups, queden nomenats 
com a candidats el senyor Albert Ballesta i Tura i la senyora Concepció Veray Cama. 
Procedirem seguidament a fer el nomenament dels regidors per tal que puguin fer la 
votació. Com saben vostès, la votació és un vot secret i, per tant, tenen cadascú de 
vostès un sobre amb una papereta, han d’escriure el nom. I, per tant, després els 
anirem cridant per tal que vinguin a dipositar el seu vot. 
Procedirem també del major a menor nombre de membres en la Corporació per tal que 
vagin dipositant el vot. 
 
Pel Grup Municipal de CiU: 
 
Maria Isabel Muradàs Vázquez 
Senyora Marta Madrenas i Mir 
Senyora Maria Àngels Planas i Crous 
Senyor Carles Ribas i Gironès 
Senyora Glòria Plana i Yanes 
Senyora Eva Palau Gil 
Senyor Joan Josep Alcalà Quiñones 
Senyor Cristóbal Sánchez Torreblanca 
Senyor Eduard Berloso Ferrer 
Senyor Albert Ballesta i Tura 
 
Pel Grup Municipal d’Esquerra - MES: 
Senyora Maria Mercè Roca 
Senyor Ricard Calvo Pla 
Senyor Pere Albertí i Serra 
Senyor Martí Terés i Bonet 
 
Pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona: 



 

Senyora Laia Pèlach Saget 
Senyor Lluc Salellas Vilar 
Senyora Ester Costa Fita 
Senyor Toni Granados Aguilera 
 
Pel Grup Municipal PSC de Girona: 
Senyora Sílvia Paneque Sureda 
Senyora Elisabeth Riera Alemany 
Senyor Joaquim Rodríguez Vidal 
Senyor Manuel Martín Vertedor 
 
Pel Grup Municipal de Ciutadans: 
Senyora Míriam Pujola Romero 
Senyor Manuel Vázquez Rodríguez 
 
I pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya: 
Senyora Concepció Veray Cama. 
 
Moltes gràcies. 
 
Seguidament farem el recompte dels vots. 
(Pausa.) 
 
Un cop fet el recompte de vots, el resultat és el següent: el senyor Albert Ballesta i 
Tura, 10 vots a favor, la senyora Concepció Veray Cama, 1 vot, i 14 vots nuls. 
Aquest és el resultat del recompte i de la votació. 
Per tant, un cop fet aquest recompte i de conformitat amb l’escrutini que acabem de fer 
i pel que disposa l’article 196 de la Loreg, i atès que cap de les candidatures 
presentades ha obtingut el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de dret 
que integren el Ple de l’Ajuntament de Girona, queda proclamat alcalde president de 
l’Ajuntament de Girona el senyor Albert Ballesta i Tura, del Grup Municipal de CiU. 
(Aplaudiments.) 
 
Prego, si us plau, que s’acosti, senyor Ballesta, per poder fer la seva presa de 
possessió. 
 
El senyor Albert Ballesta i Tura dóna lectura a la següent fórmula: 
 
“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 
sorgeixen de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació 
del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català lliure i 
sobirà.” 
(Aplaudiments.) 
 
Intervé l’alcalde, senyor Albert Ballesta, qui expressa, per al torn d’explicació de vot, 
dono la paraula, en primer lloc, a la portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya, senyora Concepció Veray. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del PPC, 
qui exposa, gràcies senyor alcalde, en primer lloc, les meves primeres paraules no 
podrien ser d’altra manera que felicitar-lo per la seva investidura com a alcalde de la 
ciutat de Girona. 



 

Jo des del respecte personal que sap que li tinc, perquè en la seva condició de delegat 
d’Interior a les comarques gironines hem coincidit en diverses ocasions i sempre hem 
tingut una relació cordial, la qual jo espero que continuï essent així ara vostè com a 
alcalde de la ciutat i jo com a representant i portaveu d’un dels grups de l’oposició. 
En segon lloc, i abans de fer l’explicació de vot amb relació a la votació que acabem 
de viure, sí que voldria també unes paraules d’agraïment a la senyora Muradàs per 
aquests dies que ha exercit d’alcaldessa en funcions de la ciutat de Girona, a la qual jo 
he de dir que com a portaveu del Grup Municipal del Partit Popular Català aquí a la 
ciutat de Girona, en tot moment hem trobat en ella l’obertura de parlar, de dialogar de 
qualsevol tema, no només dels plens que tenim –avui aquest extraordinari i dilluns un 
ordinari–, sinó també d’altres coses que han anat sorgint a la ciutat al llarg d’aquests 
quinze dies. I, per tant, crec que també és de justícia que quedi reflectit a l’acta, 
l’agraïment, perquè sabent o passant el procés que han passat en la seva pròpia 
formació política per arribar al dia d’avui, ella s’ha mantingut ferma en allò que li havien 
encarregat, que era responsabilitzar-se de l’Ajuntament de Girona, de ficar-s’hi al 
capdavant aquests dies fins arribar al Ple extraordinari del dia d’avui. 
Mirin, jo la veritat és que, senyor Ballesta, li he de dir que em preocupa. Em 
preocupava abans d’entrar i em preocupa més ara després d’haver escoltat com vostè 
ha pres possessió del seu càrrec, no fos cas que ens trobéssim que d’aquí a uns 
mesos hem de tornar a repetir la votació perquè no és vàlid, perquè sap perfectament 
que la fórmula que ha escollit no s’adequa a la llei. I és més, en altres moments altres 
companys seus la van fer servir, però seguidament van dir: «i amb relació i també 
d’acord amb tota la legislació vigent». I, per tant, salvaven una mica els mobles. Però 
és que vostè aquesta part se l’ha deixat i l’ha obviat totalment. Per tant, jo ja no 
descarto que puguin passar altres coses en aquest Ajuntament, malgrat jo pensava 
que ja ho havia viscut tot, i aquests dies he comprovat que no, que la política té això, 
que cada dia et pot sorprendre. 
En segon lloc, miri, li he dit amb tot el respecte personal, però crec que vostè arriba al 
càrrec d’alcalde molt tocat. I, és clar, hi arriba molt tocat pel seu propi partit polític, per 
la seva formació política. 
Escoltàvem, i ho vaig fer molt atentament, i és més, vaig ser molt prudent i no vaig 
sortir públicament a fer cap declaració fins que vostès van haver presentat en roda de 
premsa el candidat avui a l’Alcaldia de Girona, perquè volia conèixer quina era la seva 
posició, quins eren els seus arguments per presentar el número 19 de la candidatura 
de Convergència i Unió a presidir aquest plenari, tenint en compte que per arribar a 
poder presentar-lo a vostè –que fa pocs minuts ha tot just promès el càrrec de regidor–
havien de fer firmar disset renúncies: nou de regidors que havien de renunciar a optar 
poder ser candidats a l’Alcaldia en el dia d’avui i vuit que havien de renunciar ja 
directament a entrar a formar part del plenari d’aquest Ajuntament i, per tant, dedicar-
se a la seva ciutat des del càrrec de regidor, que per alguna cosa dic jo que el senyor 
Puigdemont, avui president de la Generalitat de Catalunya, havia col·locat a la seva 
candidatura en l’ordre que havia fet. 
Com li deia, jo vaig escoltar molt atentament i l’argument va ser que el posaven a 
vostè perquè així la resta de regidors sortien des del mateix punt de partida en la 
carrera successòria del seu partit de les eleccions municipals de l’any 2019. I 
seguidament deien: «i, per tant, ho hem fet pensant en la ciutat i no en el partit». 
Home, sincerament, dir que el posen a vostè perquè pensen en la ciutat i no en el 
partit quan resulta que l’argument és la carrera successòria del seu partit l’any 2019 és 
intentar tractar de tontos tots els gironins i les gironines. I crec que això no ho podem 
permetre. 
I li deia que és un alcalde tocat precisament per això, perquè és un alcalde amb data 
de caducitat. Perquè si vostè el 2019 hagués de ser el cap de llista de Convergència i 
Unió avui no podria ser alcalde segons l’argument que ha donat el seu partit polític; per 



 

tant, ja li han avançat que el 2019 no podrà ser el candidat, perquè, si no, estaria en 
millors possibilitats que la resta de regidors aquí asseguts, que és l’excusa que ha fet 
servir el seu propi partit. Per tant, no ho dic jo, és la lectura de les paraules dels 
arguments. 
Per tant, jo entenc que justificar l’injustificable és difícil; entenc que el Partit de 
Convergència i Unió –que deu ser a l’únic lloc que queda el partit com a tal, perquè 
Unió ja és un altre partit polític, però, bé, com que aquí es diuen Convergència i Unió, 
jo he de seguir insistint que el nom és aquest– el seu propi partit el presenta tocat i 
caducat. I sincerament, crec que la ciutat de Girona es mereixia un altre alcalde que 
vingués fort, reforçat i amb projecció de futur, perquè els projectes no són mai de dos, 
de tres, en el seu cas de tres anys i mig, sinó que han de ser a més llarga vista. I, per 
tant, segurament aniríem millor amb una persona que avui fos alcalde amb una 
projecció que el 2019 seguiria al capdavant del projecte que ara han de portar 
endavant. Un projecte, a més, el del Govern d’aquesta ciutat, que neix debilitat per 
aquest canvi.  
És veritat que el canvi d’alcalde en aquest Ajuntament ve donat per una situació 
excepcional, que és que el senyor Puigdemont va ser investit president de la 
Generalitat. En aquell moment la meva formació política ja va dir que considerava que 
era un frau democràtic posar el senyor Puigdemont de president de la Generalitat 
perquè anava de número 3 a la llista de Girona i en cap moment s’havia dirigit a la 
ciutadania com que ell podria ser un proper president de la Generalitat, i per tant, no 
havia estat votat directament per a aquesta funció. 
Bé, el mateix frau democràtic que considerem que avui se’ns presenta presentant-lo a 
vostè, número 19 de la candidatura, per exercir el càrrec de màxima responsabilitat i 
representació de la ciutat de Girona, com és ser-ne el seu alcalde.  
I ho dic perquè els fraus democràtics sempre són fraus democràtics i no pot ser que 
alguns fa quinze dies n’aplaudeixin un i avui critiquin aquest, perquè el mal fet, mal fet 
sempre està. I, per tant, nosaltres varem criticar-ho fa quinze dies i ho critiquem avui, 
perquè la coherència, igual que les formes que vostès no les han cuidat, també és molt 
important en política i més quan parlem de política municipal. 
Nosaltres segurament amb vostè i amb el seu equip de govern, amb el qual hem 
treballat els últims quatre anys i mig, tindrem punts de trobada, n’estic convençuda: hi 
ha una part de model de ciutat que sempre l’hem defensat des del Partit Popular i que 
coincideix amb el que defensen vostès, i això no té perquè canviar. Nosaltres seguirem 
fent una oposició constructiva: no volem destruir, sinó que volem construir; volem 
seguir treballant per als gironins i les gironines en to positiu en tot allò que vulguem. 
Però també hi haurà punts en què segur que no ens trobem. Jo li voldria demanar, 
malgrat veig que serà una demanda inútil veient com vostè ha pres possessió, que 
efectivament abandoni allò que en aquests moments en política municipal no té cap 
importància perquè en el dia a dia no canvia la vida dels gironins –això li ho puc ben 
assegurar–, i era la línia sobiranista independentista que portava el senyor Puigdemont 
al capdavant de l’Alcaldia.  
Jo escoltava l’altre dia que vostè deia que això ho seguirà fent. Bé, tal com ha pres 
possessió m’ha demostrat que efectivament. Bé, jo ja li avanço que en aquest punt 
segur que no ens trobarem, perquè jo seguiré defensant amb fermesa i contundència 
la unitat d’Espanya i, per tant, el no al procés separatista que Convergència i en 
aquest cas, ara sí més que mai, el president de la Generalitat de Catalunya, amb la 
seva obsessió independentista que ja se li havia caracteritzat com a alcalde, doncs, 
segueix liderant i segueix caminant en aquesta direcció. 
Jo ho lamento. Jo sincerament hagués esperat de vostè en declaracions ja ahir que 
digués que el més important era la ciutat de Girona. No ho va dir. Ens deia que havia 
fet el programa electoral i que havia fet campanya. Bé, se’ls suposa a tots els 
membres de les candidatures i als que no ho són, no? En campanya tots els partits 



 

polítics s’hi posen, s’hi aboquen i intenten sortir al carrer, només faltaria, no? Però sí 
que varem trobar a faltar una part important d’allò que vostè volia fer. 
Deia mà estesa; sincerament, una mà estesa tenint en compte que hem arribat en 
aquest plenari –que jo desconec els altres portaveus de l’oposició, parlo en nom meu– 
sense haver ni tan sols creuat dues paraules amb vostè, a mi em preocupa. És la 
primera vegada que m’assec en el Ple d’aquest Ajuntament i voto l’elecció de l’alcalde 
sense haver parlat abans amb la persona que es presenta i sap que tindrà la majoria 
de vots per ser alcalde. 
Quan varem escollir Anna Pagans alcaldessa de Girona o quan varem escollir en dues 
ocasions el senyor Carles Puigdemont alcalde de Girona, amb tots dos abans d’arribar 
al plenari en què es votava havíem tingut converses i s’havia dirigit a tots els grups de 
l’oposició. En aquest cas vostè no ho ha fet.  
I tampoc coneixem cap de les seves intencions amb relació a quins canvis 
organitzatius farà vostè en el Govern de la ciutat, que és una altra peça fonamental si 
avui vostè volia que algun dels grups de l’oposició es plantegés donar-li suport o com a 
mínim fer un vot en blanc, que volia dir abstenir-se i tenir confiança en allò que vostè 
plantejava.  
No ens ha explicat res, no s’ha dirigit a nosaltres en cap moment. Sincerament, també 
crec que dir mà estesa i després tenir aquesta actitud respon més a aquest procés poc 
transparent, més aviat bastant opac que ha portat Convergència i Unió per situar-lo 
avui a vostè a la cadira de l’alcalde que no pas el diàleg i la mà estesa que d’una 
manera molt positiva vostè ha dit públicament que farà, però que a l’hora de la veritat 
practica ben poc. 
Perquè –i ho deia ahir als mitjans de comunicació– avui s’escull un nou alcalde, però 
estem parlant de no només de la figura d’una persona, sinó que estem parlant d’un 
canvi de lideratge a l’equip que governa aquesta ciutat i també un canvi en les 
responsabilitats. Perquè el senyor Puigdemont, que tenia un perfil molt marcat, s’havia 
quedat dues competències importantíssimes en aquest Ajuntament, com són turisme i 
cultura, perquè el seu perfil marcat feia que ell cregués que les havia d’assumir 
directament, malgrat li ho varem criticar. Però ell les assumia. Vostè, ni millor ni pitjor, 
té un perfil diferent del del senyor Puigdemont. Ni millor ni pitjor, que quedi molt clar, 
però el té diferent. I, per tant, segurament aquestes matèries que estic parlant, que són 
molt importants per a la ciutat de Girona, com és la cultura i com és el turisme, 
necessitaran canvis organitzatius en el seu Govern, que sincerament haguéssim 
preferit conèixer. No a fons, perquè entenc que això serà un ple de cartipàs, però sí 
quines eren les seves intencions, si realment volien des de Convergència i Unió que 
avui l’oposició fes un paper més de donar un vot de confiança directa o d’estar al 
costat de l’equip de govern, i no d’oposició frontal, com malauradament, i crec que li ha 
quedat clar, es trobarà en el Ple del dia d’avui.  
I dir-li, finalment, que nosaltres hem presentat candidatura; jo m’he votat a mi mateixa 
perquè crec que és el més democràtic que es pot fer avui. I com que jo a vostès els 
demanava que respectessin la democràcia i els deia que era un frau democràtic el que 
han fet col·locant el número 19, i deia que la millor manera d’escenificar que nosaltres 
el que diem ens ho creiem, el més democràtic era fer allò que es fa normalment 
després d’unes eleccions municipals, que és votar el seu propi cap de llista, que per 
això ens presentem tots a les eleccions municipals, per ser alcalde o alcaldessa de la 
nostra ciutat. I no tampoc entrar al joc que sí que sembla que hi ha hagut en aquest 
Ajuntament de seguir fent teatre en una cosa tan i tan important, tan seriosa com és 
escollir un nou alcalde de la ciutat. 
Crec que exercir amb responsabilitat l’oposició és tan o més important que s’exerceixi 
amb responsabilitat i serietat el govern de la ciutat. Un bon govern per a la ciutat 
necessita també una bona oposició, i la base de ser bo tant al Govern com a l’oposició 
és anar amb la veritat per davant, respectar-se mútuament, no perdre mai les formes, 



 

malgrat vostès les han perdut, més internament que altra cosa, i arriben debilitats en 
aquesta presa de possessió. 
Jo, finalment, li desitjo encerts, molts encerts; la ciutat de Girona i els gironins 
necessitem un govern que sàpiga cap a on anem, que prengui decisions bones per als 
ciutadans per més dures que siguin. I, per tant, jo li desitjo a vostè i a la nova 
organització que ens presenti d’aquest Govern, els desitjo molta sort, malgrat crec que 
avui comença el seu mandat debilitat i amb falta de credibilitat cap a tots els gironins. I 
li costarà, li costarà molt, crec jo, recuperar-la. Moltes gràcies. 
 
El senyor alcalde agraeix la intervenció de la senyora Veray i dóna la paraula a la 
senyora Míriam Pujola, del grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Míriam Pujola, portaveu del grup municipal de C’s, qui 
expressa, primer de tot, senyor Ballesta, benvingut.  
Miri, jo pensava que començaríem amb bon peu, però no és així. Jo pensava que 
vostè juraria el seu càrrec com a alcalde de forma correcta, i no ha sigut així. Sap què 
ens demostra això? Amb aquest jurament de càrrec, vostè ens demostra que no 
governarà per a tots els gironins; vostè ens demostra que farà distincions entre uns i 
altres; vostè ens demostra que diferenciarà la gent per la seva ideologia.  
Sap a què assistim avui, senyor Ballesta? A un engany. Avui assistim a un engany de 
tots els ciutadans de Girona… Senyor Ballesta, si us plau, li demanaria una mica de 
respecte. Gràcies. 
Estem assistint a la modificació de les llistes de Convergència i Unió, però no només 
això, estem assistint als capricis del senyor Puigdemont: estem consentint que avui es 
col·loqui un alcalde nomenat a dit. 
Senyor Ballesta, això és el Ple d’un ajuntament, aquesta és la institució més important 
d’una ciutat. La nostra feina és deure’ns a cadascun dels ciutadans d’aquesta ciutat i 
no deure’ns als capricis personals d’un o de l’altre, més igual qui sigui, ni d’un, ni de 
l’altre. Tingui clar, senyor Ballesta, que Ciutadans li exigirà un govern fort, un govern 
que sigui sòlid, un govern que se’n cuidi de la millora dels problemes que realment 
preocupen els ciutadans. No obstant, avui Convergència i Unió –i durant aquestes 
dues setmanes– ens ha mostrat una gran fractura interna. Permeti’m que li digui, 
senyor Ballesta, que si el senyor Puigdemont ha cregut que entre els nou regidors que 
porten quatre anys treballant amb ell, que porten quatre anys fent feina, picant pedra, 
tinguin els ideals que tinguin, que porten quatre anys treballant, si entre aquestes 
persones no n’hi ha cap que sigui capaç d’ocupar el lloc d’alcalde, tenim un problema i 
molt greu, senyor Ballesta, un problema i molt greu. 
Tenim un panorama polític excepcional, però Convergència s’ha dedicat a esgotar el 
termini que ens donava la llei per escollir un alcalde per resoldre un problema intern. 
Jo crec, senyor Ballesta, que Joc de Trons va venir a Girona per quedar-se i no 
marxar. Jo crec que vostès el que han estat fent durant aquestes dues setmanes és 
jugar al joc de les cadires. I sap què és això, senyor Ballesta? Això és un espectacle 
més propi d’una guarderia que no del ple d’un ajuntament. 
Miri, senyor Ballesta, li donaré un consell, d’acord? Ciutadans, el meu grup, escull els 
seus candidats mitjançant unes eleccions internes, unes primàries. A vostè potser el 
nom no li sona gaire, però, sí, existeix, unes primàries, i funciona molt bé, senyor 
Ballesta. Sap per què? Perquè nosaltres també hem tingut una vacant, el meu 
company i exportaveu del Ciutadans en aquest Ajuntament, el senyor Jean Castel va 
ser escollit diputat a les passades eleccions del 27 de setembre i, tal com els estatuts 
del meu partit indiquen, nosaltres no desenvolupem dos càrrecs públics alhora. I, per 
tant, senyor Ballesta, per molt que vostè s’impliqués durant la campanya –enhorabona 
si s’hi va implicar, a la meva llista es va implicar tothom, inclús els suplents–, vostè no 
era qui hauria d’estar ocupant aquest lloc. 



 

I li diré una altra cosa, senyor Ballesta, nosaltres no som ningú per alterar els resultats 
democràtics, per alterar una llista, per alterar allò que el 24 de maig els ciutadans i 
ciutadanes de Girona van votar. Jo els sento moltíssimes vegades parlar de 
democràcia, però saben què els dic jo? Sap què els diu el meu grup? Que aprenguin 
què vol dir democràcia i que comencin per aplicar-la en el seu propi partit. 
El senyor Puigdemont ha demostrat tenir unes grans habilitats, té unes habilitats 
increïbles i ha demostrat tenir una grandíssima capacitat de ruptura, una capacitat de 
ruptura extraordinària. Ha sigut capaç el senyor Puigdemont en deu dies de trencar un 
equip de govern, ha sigut capaç el senyor Puigdemont de dividir els seus propis 
companys, ha sigut capaç de confrontar-los entre sí. I com ho ha fet? Nombrant el 
número 19 de la seva llista perquè fos alcalde. 
Fa uns dies ens trobàvem amb una situació similar al Parlament de Catalunya, allà es 
volia que el número 4 de la llista per Barcelona fos president de la Generalitat, però no 
van aconseguir-ho, van arribar a un pacte amb un altre grup parlamentari i es va 
proposar una altra persona, el número 3 de la llista per Girona, una persona que 
tampoc encapçalava la llista, i avui tenim un alcalde que tampoc encapçalava la llista a 
cap lloc. Avui tenim un alcalde que ni hi ha estat, ni se l’esperava, avui tenim un 
alcalde al qual els ciutadans el 24 de maig van decidir que no fos regidor, i menys 
alcalde. Perquè si així fos, senyor Ballesta, vostè a partir del 25 de maig hagués estat 
regidor i Convergència hagués tingut dinou regidors i no deu. 
Vostè arriba en aquest Ajuntament sense experiència en política municipal i té un gran 
repte, senyor Ballesta, té un gran repte, perquè vostè no entra a ser regidor, sinó que 
entra a ser alcalde i d’una capital de província i passarà a la història de la nostra ciutat, 
passarà a la història per ser un alcalde al qual la gent no ha votat, un alcalde sense 
suport dels ciutadans. 
I jo volia fer-li unes quantes preguntes, senyor Ballesta, perquè, miri, ahir vam tenir 
tertúlia amb els companys de l’oposició i va sortir un tema, va sortir el qui. S’ha estat 
parlant durant deu dies de qui, qui serà, qui serà, però i el què? I el què? Quin és el 
seu projecte de ciutat, senyor Ballesta? Seguirà vostè el mateix camí que el senyor 
Carles Puigdemont? Seguirà posant vostè les institucions al servei de 
l’independentisme? Seguirà malgastant els diners dels ciutadans a institucions que ni 
solucionen, ni aporten cap benefici a la ciutat? No es preocupi, senyor Ballesta, 
nosaltres ens alegrem per una cosa, només per una, i sap per què? Perquè esperem 
que vostè tingui dedicació exclusiva a aquesta ciutat, és la seva obligació envers els 
ciutadans que no l’han votat, que ara vostè s’hi deixi la pell, que ara vostè treballi i doni 
el millor de sí, però sense separar, senyor Ballesta, per tots els ciutadans de Girona. 
Senyor Ballesta, nosaltres esperem arribar a consensos, esperem que vostè vetlli per 
la millora dels interessos dels nostres conciutadans i tingui en ment una cosa, senyor 
Ballesta, que davant d’un govern que exclou, vostè tindrà una oposició ferma, una 
oposició que serà capaç d’arribar a acords, una oposició que es preocuparà pels 
problemes que de veritat preocupen els nostres ciutadans. 
I, per acabar, senyor Ballesta, a nosaltres no en tingui cap dubte que ens tindrà al 
costat, ens tindrà al costat per tots aquells temes de ciutat, per tots aquells temes que 
nosaltres creiem que poden beneficiar. Però, senyor Ballesta, quan sigui vostè qui creï 
els problemes, quan sigui vostè que es desviï de la seva tasca i del seu compromís, no 
ens tindrà al costat, ens tindrà al davant. 
I, per acabar, senyor Ballesta, li he de dir que és molt trist haver de conèixer-lo a vostè 
el dia que pren possessió, és molt trist que l’equip de govern no hagi parlat amb 
l’oposició, és molt trist que nosaltres ens assabentem de qui és el candidat pels 
mitjans de comunicació. Siguem del partit que siguem, aquí som companys i treballem 
per una única cosa, per millorar la ciutat, no per confrontar-nos entre nosaltres, ni molt 
menys els ciutadans. 
Moltes gràcies. 



 

 
El senyor alcalde agraeix la intervenció de la senyora Míriam Pujola i dóna la paraula a 
la senyora Sílvia Paneque, portaveu del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, 
qui exposa, gràcies senyor alcalde, no voldria començar sense abans agrair a la 
senyora Muradàs aquests dies en què ha assumit l’Alcaldia de la ciutat i on sempre 
que hem necessitat qualsevol cosa ens hem trobat la porta oberta. Per tant, un 
agraïment al desenvolupament d’aquesta tasca i a la facilitat que ens ha posat als 
diferents grups municipals. 
Voldria explicar també, com he dit en el moment en què no presentàvem candidatura, 
que efectivament els diferents grups municipals a l’oposició, tot i que formem part d’un 
espectre polític ben diferent que va des de la dreta fins a l’esquerra, sí que teníem un 
sentiment comú que d’alguna manera volíem expressar avui en aquest plenari i és que 
la decisió que es prenia i el seu nomenament no ens semblava el més adequat per a la 
ciutat, per descomptat, però a més pensàvem que tenia problemes de legitimitat i de 
faltar a allò més bàsic que el sistema democràtic estableix, i hem volgut fer un vot nul 
amb una frase que segur que la resta de portaveus diran, que és «Girona vol 
democràcia» i ens sembla que recollim també el que pensa –o el que se’ns ha trasllat– 
gran part de la ciutadania de Girona aquests dies quan ens han aturat pel carrer. 
I vagi per endavant també, senyor Ballesta, que, malgrat les consideracions que ara 
faré i que aniran en aquesta línia, en cap cas aquesta portaveu no vol posar en 
entredit ni la seva vàlua personal, ni professional, que en cap cas és el que estem 
parlant, sinó que estem fent consideracions sobre l’adequació del seu perfil a alcalde 
de Girona i sobretot sobre el procediment que s’ha seguit per arribar fins aquí. 
Ens sembla, com a primera consideració, que el que veiem avui aquí, aquest 
nomenament, és la culminació d’una operació de partit, de Convergència Democràtica 
de Catalunya, a tres bandes, que té molt a veure amb els interessos del mateix partit, 
però té poc a veure amb els interessos de la nostra ciutat, Girona, i és el que ja varem 
dir alguns dies, el número 4 de Barcelona li diu al número 3 de Girona que vagi a fer 
de president de la Generalitat perquè el número 19 de la llista de Girona pugui ser 
alcalde. 
Pensem que podem compartir molts de nosaltres –ho hem expressat i ho expressa la 
ciutadania– que els partits polítics han tingut massa poder en la presa de decisions 
d’allò públic i sembla que tots nosaltres podem estar d’acord que comença una nova 
etapa de fer política. En aquesta nova etapa, no ens sembla que amb aquesta decisió 
s’aposti fermament cap a aquesta nova manera de fer política i ens sembla que prou 
greu és que un partit polític imposi l’alcalde de Girona amb aquesta decisió, a més a 
més, si tenim en compte que aquesta decisió se li pren, doncs, als ciutadans i 
ciutadanes de Girona que són els que van anar a votar el maig de 2015. 
I ens preguntem què justifica l’elecció del número 19 de la llista de Convergència i 
Unió perquè se’l proposi com a alcalde de Girona i ens preguntem: potser coneix amb 
més profunditat la gestió municipal del dia a dia del nostre Ajuntament, de la nostra 
ciutat? La nostra opinió és que no. Coneix amb més profunditat que la resta de 
regidors de Convergència i Unió que s’asseuen al seu costat les mancances de la 
nostra ciutat? Sincerament pensem que no. Té més experiència en la gestió municipal 
que la resta dels companys que podien haver optat a aquest càrrec? La nostra opinió 
és que no. Té més coneixements administratius com podria ser, per exemple, per fer 
una comparació amb una companya del seu equip de govern, Isabel Muradàs, que ha 
desenvolupat una tasca a la Universitat de Girona reconeguda? Nosaltres sincerament 
pensem que no. Per tant, com deixa els nou regidors d’equip de govern i, en especial, 
aquells que ja havien mostrat la seva predisposició o la seva voluntat d’ocupar el 



 

càrrec d’alcalde o alcaldessa. No serà que cap d’ells no s’hagués vist capaç o amb un 
perfil adequat per ocupar-lo. Per tant, els nou regidors han acceptat aquesta imposició 
com un criteri de partit per sobre dels interessos de ciutat? Podria ser un motiu. O ha 
estat una decisió presa per vostès mateixos, pels nou regidors de l’equip de govern? 
Si fos això, seria que no han estat capaços de defensar una única opció per sobre o 
enfront d’altres interessos de partit. Què justifica que hi hagi vuit renúncies a actes i 
nou renúncies a alcaldia? Aquesta és una pregunta que ens fem. Per tant, en 
definitiva, o tenim un equip de govern que avantposa els interessos d’un partit polític 
als interessos de la ciutat o tenim un equip de govern amb falta d’entesa i amb una 
divisió interna. En qualsevol dels dos casos, ens sembla que tenim un equip de govern 
amb seriosos problemes de legitimitat. 
I si aquesta decisió ens sembla inadequada, els mecanismes establerts, poc legítima i 
de falta de respecte a la institució i sobretot als ciutadans i ciutadanes de Girona i a 
l’estil de fer política gironina, que vostès mateixos posaven com a exemple fa pocs 
dies, la defensa que ha fet el mateix partit, Convergència Democràtica de Catalunya, i 
alguns dels seus representants ens ha deixat ja totalment perplexos i bastant 
intranquils. Perquè ho justificaven, com recordava la senyora Veray, dient que vostè 
serà un alcalde en transició. Miri, jo no sé si vostè és un alcalde de transició, el que sé 
segur és que Girona no pot estar en transició tres anys i mig. Per tant, ens preocupa 
molt que s’adopti el seu nomenament i es vegi a vostè com a alcalde de Girona com a 
una figura de transició. I afegien: «Amb això allunyem el debat de successió.» L’«ara 
no toca», ara no toca aquest debat. Però, escoltin, és que això és un debat del seu 
partit, en cap cas és un debat de ciutat i en cap cas ens hauria d’haver afectat ni a 
l’Ajuntament de Girona, ni a la ciutat de Girona, debats interns propis de partit i que res 
tenen a veure amb la nostra ciutat. Vostès estan traslladant a la ciutat de Girona 
problemes interns de partit. I a sobre hem hagut de sentir també d’algun representant 
de Convergència Democràtica de Catalunya dient que com valoràvem la seva figura 
abans d’escoltar suposo que avui el que té pensat per al futur de Girona. A nosaltres 
també ens hagués agradat parlar amb vostè i a nosaltres també ens hagués agradat 
parlar amb l’equip de govern, però és que en aquests deu dies no hi ha hagut ni una 
sola trucada formal amb cap grup municipal a l’oposició per parlar-ne amb tranquil·litat 
i per veure quines eren les possibilitats que hi havia a sobre la taula. Per tant, no ens 
sembla de rebut que a sobre encara ens diguin que és que nosaltres no podem opinar 
fins que escoltem el que ens ha de dir avui en aquest Ple. 
Per tant, aquest és un assumpte de Convergència traslladat a la ciutat de Girona i ens 
preocupa, com li deia, aquest aspecte de la transició. Transició vol dir, per exemple, 
que no es prendran decisions sobre l’Hospital Trueta? Transició vol dir que no es 
prendran decisions sobre participació, sobre transparència, sobre els pressupostos 
participats? Transició vol dir que no es prendran decisions sobre l’aeroport de Girona? 
Transició vol dir això, acabar de passar aquests tres anys i mig i veure i esperar qui 
serà el successor? 
I acabo. Durant aquests dies tots els grups a l’oposició hem manifestat un rebuig 
contundent a aquesta decisió i ens preocupa quin futur li espera a aquest equip de 
govern, un equip de govern que ja ha estat definit que sorgeix d’un frau democràtic o, 
com a poc, d’una situació poc legítima, un equip de govern que ha mostrat les seves 
desavinences i que no ha estat capaç de defensar una postura o un candidat conjunt. 
Nosaltres pensem que Girona el que necessitava era un govern sòlid amb un lideratge 
clar, amb un lideratge de futur i valent, i en cap cas un govern de transició. 
Gràcies. 

El senyor alcalde agraeix a la senyora Sílvia Paneque la seva intervenció i dóna la 
paraula a la senyora Laia Pèlach pel grup municipal CUP - Crida per Girona. 
 



 

Intervé la senyora Laia Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui exposa, gràcies senyor alcalde, Girona vol democràcia i així ho hem volgut 
manifestar conjuntament pràcticament tots els grups de l’oposició amb aquest vot nul 
conjunt. Isabel, Marta, Maria Àngels, Glòria, Joan, Carles, Eduard, Eva i Cristobal, 
gràcies. Gràcies per, malgrat tot, continuar aquí. Crec que té molt de mèrit després de 
tot el que ha passat. 
Tots plegats hem hagut de suportar deu dies en què el ball de noms i estratègies 
anunciades dia rere dia als mitjans de comunicació han fet un flac favor a la institució 
que representem i a la democràcia. Deu dies per escollir el nou alcalde de la ciutat en 
un procés en què s’ha primat els interessos de partit per sobre dels interessos ciutat. 
Qualsevol procés d’aquesta índole ha de ser un exemple de transparència i 
democràcia interna i que posi l’interès públic per davant de qualsevol altre. No ha estat 
el cas i encara avui podem llegir a la premsa local un reguitzell d’exregidors i 
exregidores d’aquest Ajuntament, inclosos aquells que han liderat el seu partit, posant 
en dubte la legitimitat democràtica del procés i remarcant l’afebliment del govern que 
comportarà amb paraules com –i cito els seus companys de partit– «desconcertant», 
«ferides», «cop difícil d’entomar» o l’explicació del procés amb un «tot plegat deu 
respondre a una lògica interna i a una estratègia política». Entenem que això s’ha 
acabat i així ho esperem, però ens preocupa i molt les conseqüències que això pot 
tenir per al Govern i evidentment per a la ciutat. 
Senyor alcalde, comença amb mal peu. Avui seu aquí davant d’una ciutat que 
qüestiona la seva legitimitat per tirar endavant un projecte que no tenim clar i amb un 
equip que s’ha vist menyspreat i qüestionat. La pregunta, senyor alcalde, no és si 
vostè té les aptituds per ocupar aquest lloc, aquest càrrec, que esperem que sí, sinó i 
no les tenen els membres del seu equip? És evident que el seu partit pensa que no. I 
això ens porta a constatar que el Govern que surt d’aquest procés és molt més dèbil i 
mancat de cohesió. A tot això, cal afegir-hi que el seu Govern està en minoria, suposo 
que sap que compta amb deu regidors dels vint-i-cinc regidors i regidores que 
conformen aquest plenari. Tot el que ha passat aquests dies no ha afavorit gens la 
creació d’un clima de treball i de confiança que permeti sumar, que permeti aconseguir 
els suports necessaris per garantir certa estabilitat. 
Tot plegat ens porta a dubtar més que mai del projecte de govern per a Girona. Durant 
deu dies s’ha parlat únicament i exclusivament del qui, però i el què? Tot ens fa pensar 
que assumeix el projecte que el senyor Puigdemont va defensar en la campanya, un 
projecte fet a mida per l’ara president de la Generalitat i que ell plantejava com una 
continuïtat del seu anterior mandat i que havia de culminar el 2019. El que proposa per 
a Girona, doncs, és tirar endavant el projecte del senyor Puigdemont sense el senyor 
Puigdemont. Això pot ser curiós. Però el problema de fons és que aquest projecte és –
era– només una façana amb la cara del senyor Puigdemont. Per molt que en la seva 
presentació pública manifestés haver participat en el programa electoral, el programa 
de les darreres eleccions, aquest programa no ha existit mai, no ha existit aquest 
programa, no hi és i, per tant, té i tenim un problema. Vostès mateixos han manifestat 
que no es presenta com el seu successor, sinó que apareix com una solució 
provisional per sortir del pas. Tenim tot un mandat per davant, han passat vuit mesos 
en què l’acció de govern ha brillat per la seva absència. Primer va ser perquè 
començàvem, després van venir vacances, després ens varem trobar diferents tandes 
d’eleccions i la ciutat no arrenca. Els plens estan buits de contingut i un exemple n’és 
que el seu predecessor ha estat incapaç d’abordar una sola proposta en tots aquests 
mesos a la Comissió d’Alcaldia, ni una sola proposta. I el que ens proposa ara és 
passar-nos tres anys, més de tres anys més amb el qui dia passa any empeny. 
Resulta, però, que hi ha una ciutat que està a l’expectativa, hi ha una ciutat que 
necessita i vol acció i una ciutadania que demana canvis profunds que vostès no 
mostren ni en les formes, ni en les seves polítiques. Girona no vol provisionalitat, 



 

Girona necessita lideratge i un govern cohesionat que porti endavant un projecte 
ambiciós i coherent amb els reptes actuals de ciutat. 
Per tot això, des de la CUP - Crida per Girona, ens plantegem la nostra tasca com a 
oposició en tres línies: contundència, constructivitat i alternativa. Farem una oposició 
contundent, serem estrictes fiscalitzant la tasca de govern com hem fet fins ara, no en 
deixarem passar ni una, ni una, i no deixarem, com ha dit el nostre company i 
exregidor Jordi Navarro, que aquesta brutesa democràtica que ha demostrat aquests 
dies la traslladin a la gestió de la ciutat. Una vegada més han confós el partit amb la 
ciutat. 
Farem oposició constructiva, mantenim la proposta que en el seu moment varem fer a 
principi de mandat de quinze més un projectes prioritaris per a la ciutat en els quals 
crèiem que podíem entendre’ns i sumar. Són l’ampliació del Pla de mobilitat urbana i 
l’acceleració del seu desplegament, la implementació d’un sistema de recollida porta a 
porta al Barri Vell, un pla per a la producció i el consum de proximitat, l’Ateneu a l’antic 
Cinema Modern, les accions de potenciació i dinamització de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització del Consell Municipal d’Educació, el pla local contra la LGTBIfòbia, un 
consell d’immigració, una ordenança sobre polítiques d’igualtat, mesures 
d’aprofundiment democràtic, càmping municipal a Domeny, un pont a Mas Ramada i 
actuacions al Sector Est, el Pla integral participatiu de Sant Narcís, el Pla juvenil de 
formació i ocupació a l’Esquerra del Ter, municipalitzacions de serveis públics, un 
projecte per a Girona com a ciutat cooperativa i Girona en el procés d’alliberament 
nacional. De seguida els trobarà a sobre taula, estarem amatents per saber quina és la 
seva resposta davant d’aquesta voluntat de constructivitat. 
Farem una oposició alternativa. Aquest panorama ens obliga més que mai a plantejar 
una proposta realment transformadora per a la ciutat. El nostre projecte no passa ni 
per ser la pedra a la sabata, ni la crossa del Govern, per això estem determinats a 
continuar encapçalant una alternativa popular i democràtica per Girona, els seus barris 
i la seva gent, com sempre, amb un peu al carrer i un peu a l’Ajuntament. 
Gràcies. 

El senyor alcalde agraeix la intervenció de la senyora Pèlach i dóna la paraula a la 
senyora Maria Mercè Roca pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Maria Mercè Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-
MES, qui expressa, gràcies senyor alcalde. Les coses no s’han fet ben fetes, senyor 
Ballesta, i a nosaltres no ens han agradat. De fet, que al meu grup no ens hagin 
agradat, no té cap importància, som un grup més d’aquí, amb la representació que 
tenim, que és important, però és que no han agradat a la ciutadania i d’això en tenim 
moltes proves, molta gent que ens ho ha dit, no ho han entès. I quan la gent no entén 
com es fan les coses, doncs no els agrada, perquè la gent ha d’entendre el que els 
que dirigeixen fan. Costa d’entendre. I sap què passa? Que quan la gent no entén el 
que els polítics fan, la cosa més normal és que diguin: «Els polítics sempre fan el que 
volen, sempre se surten amb la seva.» Diuen primer això i després diuen: «Saps què? 
Ja s’ho faran.» I amb això aconseguim que la distància que hi ha entre la política i la 
gent vagi creixent i això penso que no ens ho podem permetre de cap, de cap de les 
maneres. És molt important i després exigim a les persones responsabilitat, exigim que 
compleixin, exigim que votin..., tot això, però el que els donem és una manera de fer 
en què no són preguntats i en què no se’ls compta. Distància, doncs, quilomètrica que 
penso que la gent de Girona ha augmentat i això no és una bona cosa, no és una bona 
cosa.  
És molt curiós perquè la gent del carrer a Girona ha passat en deu dies d’una eufòria 
fantàstica, quan finalment varem tenir president de la Generalitat de Catalunya 
l’alcalde de Girona, la gent estava molt i molt contenta, molt, doncs tota aquesta 



 

eufòria ha baixat, se n’ha anat, ha desaparegut, precisament a l’hora de substituir la 
persona que era l’alcalde de Girona. És a dir, la política ha donat moments de glòria, 
però també moments de molta, de molta decepció. 
Miri, nosaltres en condicions normals, vull dir, si el relleu s’hagués fet d’una manera 
normal, no haguéssim estat gens «reacis» a votar la persona, la segona..., la persona 
que toqués dels regidors i regidores que ja eren a l’equip de govern, enteníem que es 
tractava de suplir l’alcalde de Girona que està fent de president de la Generalitat de 
Catalunya, per tant, ens hagués semblat molt bé. És clar, ara no. I volem que entengui, 
senyor Ballesta, que no és de cap manera rebuig en contra de la seva persona, és 
simplement un rebuig contra la manera com s’han fet les coses que, ho repeteixo, no 
ens ha agradat, no ens agrada aquesta manera de fer política per a Girona. I, a més a 
més, és que estem a punt de construir una nova república i nosaltres voldríem que es 
fessin les coses diferents, però estem tan a la vora de construir aquesta nova república 
que ja hauríem d’estar assajant ara de fer les coses ben fetes. Això ja s’hagués hagut 
de fer d’una altra manera, perquè les coses les hem de fer d’una altra manera a partir 
d’ara i les hem de fer molt millor de com les fem. I no les hem de fer molt millor per 
nosaltres, sinó que les hem de fer molt millor per la gent, per la gent que confia en 
nosaltres. Això és molt important. 
Nosaltres li desitgem molta sort, li desitgem molts encerts i que ho faci molt bé, perquè 
si vostè encerta les coses, vostè i el seu equip, i m’afegeixo també a les felicitacions 
cap a la senyora Muradàs, que l’hem trobada sempre, i ara m’hi referiré a això. Però, 
primer de tot, desitjar-li molts encerts perquè si vostè ho fa bé, si vostè l’encerta i vostè 
té sort, la ciutat de Girona anirà bé i tots som aquí perquè la ciutat de Girona vagi bé. 
Nosaltres el que volem és parlar molt, molt i molt, nosaltres ens sentim orfes de parlar, 
de posar temes a sobre de la taula, de discutir-los, perquè una ciutat no la fa l’equip de 
Govern només, encara que vostès tinguessin una majoria extraordinària, la ciutat no la 
fa l’equip de govern, la ciutat la fan tots els regidors i les regidores, l’hem de tirar 
endavant entre tots. 
Per tant, m’agradaria, aprofitant que vostè comença aquesta nova etapa, que 
poguéssim parlar de tot, com diem a casa, de tot i de res, que és com la gent s’entén, 
parlar dels grans projectes i també dels petits, perquè la ciutat l’hem de fer créixer 
entre tots. Nosaltres, com sempre, farem una oposició constructiva i des del primer dia 
hem intentat ser molt útils a la ciutat i servir les persones. 
Moltes gràcies. 

El senyor alcalde agraeix a la senyora Maria Mercè Roca la seva intervenció i 
expressa, ara, si em permeten, serà el meu torn, regidores, regidors, conseller, 
honorable conseller d’Interior, president de la Diputació, delegat del Govern, 
parlamentaris, alcaldes que ens acompanyen, senyores i senyors, jo també vull agrair, 
en primer lloc, a la Isabel Muradàs aquest interinatge que ha portat amb una dignitat 
com la seva persona demostra, que és una persona entregada a la feina que fa. 
Bé, perdonin, però no entraré a respondre les seves intervencions, en parlarem, tot 
plegat es parlarà i la mà estesa hi és, ja en parlaré. Jo he estat escollit alcalde i, per 
tant, el que faré a partir d’ara és començar a treballar per a aquesta ciutat, a treballar 
amb la màxima intensitat que el cos em permeti. I a partir d’aquí, d’aquest treball, ja 
se’n derivaran els valoracions oportunes. 
Sí que vull dir que tot i que pugui semblar una obvietat, crec sincerament que 
correspon començar la meva intervenció assenyalant de nou la situació extraordinària 
que viu Girona pel fet que el que fins fa ben pocs dies era el seu alcalde, el molt 
honorable senyor Carles Puigdemont, hagi estat escollit president de la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta situació extraordinària, imprevista i imprevisible és la que ha 
motivat que s’hagi hagut d’escollir un nou alcalde per a la ciutat. Amb bona lògica puc 
entendre la sorpresa que ha creat aquesta situació, fins i tot la perplexitat, però el fet 



 

que jo hagi estat la persona proposada per ocupar l’Alcaldia de Girona respon només 
a aquesta excepcionalitat del moment. 
El projecte encapçalat per Carles Puigdemont, del qual jo en formava part des del 
primer moment, més enllà del número, va ser el que va obtenir el suport majoritari de 
la ciutadania de Girona per governar. Això és el que s’ha fet, el que hem fet i això és el 
que farem. Des de la màxima responsabilitat i amb la ferma voluntat de complir el 
mandat de la ciutadania. Tenim una feina ingent, perquè hi ha unes necessitats 
ingents, i aquest Govern les ha concretades en el seu pla de mandat, aprovat per al 
2015-2019, en què s’estableixen les nostres deu prioritats i més de tres-centes 
actuacions per millorar la ciutat i, conseqüentment, la vida dels gironins i les gironines. 
El desenvolupament d’aquest pla de mandat ha de ser la pedra de toc de les nostres 
actuacions i la nostra prioritat en el Govern d’aquesta ciutat. Entre aquestes prioritats 
vull posar èmfasi, però, a la del foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. Hem 
treballat, treballem i treballarem perquè els ciutadans es puguin guanyar la vida. Vull 
destacar, en aquest sentit, que la xifra d’aturats de final de 2015 ja és més baixa que la 
de 2009, l’any en què els efectes de la greu crisi que hem patit i que encara patim es 
varen començar a disparar. Però no ens podem permetre cofoisme, encara tenim 
6.160 persones que no tenen feina i a ells han d’anar adreçats els nostres esforços per 
garantir la cohesió de tots els ciutadans. 
També hem de portar a terme plans de dinamització econòmica, especialment als 
barris, que permetin anar integrant i millorant la qualitat de vida dels seus ciutadans. 
També com a conseqüència d’aquesta greu crisi hi ha molts ciutadans que han quedat 
en una situació de vulnerabilitat. És per això que continuarem i aprofundirem els 
nostres esforços en matèria d’habitatge, mesures contra la pobresa energètica, contra 
la pobresa infantil, atenció a les persones amb discapacitats i un llarg etcètera. 
I aquestes actuacions, que són vitals i bàsiques, no han d’estar renyides amb d’altres, 
com s’ha fet, per posar Girona de moda. És una de les accions que es va 
comprometre aquest Govern ja des de l’anterior mandat i que jo penso que hem 
aconseguit en part, però no en tenim prou, continuarem treballant amb propostes ja 
vigents per consolidar la ciutat com a marca turística i alhora capital de la cultura, de 
l’esport, l’educació, la pau, la cohesió social i la convivència. Girona és una de les 
ciutats més boniques de Catalunya, amb un llegat patrimonial que la fa digna per a la 
promoció de la candidatura de Girona com a Patrimoni de la Humanitat de la 
UNESCO, candidatura que volem presentar també en aquest mandat. Hem de 
continuar avançant aquesta Girona al segle XXI amb tot el que comporta el Projecte 
Smart City i l’aplicació de les nostres tecnologies a la vida quotidiana de la ciutat. Hem 
de fomentar la qualitat del medi ambient, del medi natural i la sostenibilitat, fomentant 
un urbanisme adreçat a les persones i impulsant la mobilitat sostenible que faci 
agradable la vida als ciutadans. Aquest Govern manifesta el seu ferm compromís amb 
el projecte de ciutat universitària i el Parc Científic i Tecnològic. 
Aquest Govern ha treballat molt per la participació ciutadana, la transparència i la 
cogestió dels serveis, però hem d’anar més lluny, els ciutadans del segle XXI volen i 
tenen tot el dret de saber què fem amb els diners recaptats i com gestionem els 
serveis públics municipals. Hem de tirar endavant tots aquests projectes i tots els que 
siguin necessaris per millorar en el serveis que l’Ajuntament presta a la ciutat i als seus 
ciutadans, que és a qui ens devem els qui tenim responsabilitats polítiques i tots els 
servidors públics. 
Aquest Ajuntament té un excel·lent equip de treballadors públics, com s’ha demostrat 
al llarg dels anys. A aquests treballadors vull també dir-los que em tenen a la seva 
disposició i els vull donar les gràcies per la feina que han fet fins ara i, per endavant, 
per la que faran. A tots, regidors, treballadors públics, representants d’institucions, 
ciutadans, els vull dir que vull ser l’alcalde de la quotidianitat. Treballarem per excel·lir 
en els serveis que prestem de manera que els ciutadans de Girona, visquin on visquin, 



 

quan surtin al carrer, se’l trobin net, amb enllumenat, en un entorn agradable, segur, 
perquè creguin que val la pena ser ciutadà de Girona. I tot això ho hem de fer 
governant no des de la plaça del Vi, que també, sinó des dels carrers, des de les 
places i sobretot –sobretot– des dels barris, escoltant la gent, posant-los les màximes 
facilitats perquè ens facin arribar els seves inquietuds, suggeriments, reclamacions, 
volem escoltar el batec de la ciutat en totes les seves dimensions. 
I parlant de dimensions, si m’ho permeten, una breu referència a la nacional. En els 
moments excepcionals que viu el nostre país, Catalunya, i com a Govern de la ciutat, 
volem manifestar el ferm compromís de Girona amb el nostre futur nacional i, per tant, 
al costat del Parlament, del Govern de Catalunya i del nostre president. Per poder fer 
tota aquesta feina, com he dit, ingent, compto amb la confiança dels regidors de 
govern, però estenc la mà de manera molt i molt sincera –molt i molt sincera– a tots 
els grups municipals per a poder treballar per assumir aquest repte apassionant per 
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i que se sentin orgullosos de ser 
gironins. 
Voldria acabar aquestes paraules dient-los que tot i que jo porto vivint molts anys a 
Girona vaig néixer a Figueres i em sento molt vinculat al municipi de Cadaqués, també 
a l’Alt Empordà, poble de naixença d’un il·lustre gironí, injustament assassinat per la 
barbàrie, Carles Rahola i Llorens. Quan a principis dels anys vuitanta la Diputació de 
Girona va imprimir una edició facsímil del seu llibre Breviari de ciutadania, el vaig 
devorar i em varen impactar els valors que transmetia. L’altre dia vaig anar a la 
magnífica biblioteca que porta el seu nom i vaig tornar-lo a llegir; penso que ens 
manifesta uns valors que no hem de perdre mai. És per això que voldria acabar 
aquestes paraules amb una cita d’ell que diu: «Un poble ben administrat és un espill 
de civilització, la pau hi regna, els ciutadans s’hi senten joiosos. Aquests pobles 
mostren amb íntima satisfacció llurs avenços i quan es deuen exclusivament al propi 
esforç els estimen més i se’n senten més orgullosos.» Així és com vull que sigui 
Girona. 
Moltes gràcies. 

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són dos quarts 
de sis i vuit minuts de la tarda. Ho certifico. 
 
 
 
 
José Ignacio Araujo Gómez. 


