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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 25 
DE GENER DE 2016 
 
A la ciutat de Girona, a vint-i-cinc 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, Manuel Vázquez Rodríguez  i  Concepció Veray 
Cama. 
 
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. APROVAR, SI S’ESCAU, LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA. 

 
2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. ALBERT BALLESTA TURA. 
 
3. ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (alcaldessa en funcions): Molt bona tarda. 
Anem a començar aquest Ple extraordinari i urgent que té per objecte procedir a la 
presa de possessió del senyor Albert Ballesta, amb motiu de poder esmenar el defecte 
existent en la fórmula utilitzada en la presa de possessió, tal com ell ja va explicar. 
 
1. APROVAR, SI S’ESCAU, LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 
SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (alcaldessa en funcions): En tractar-se d’una 
convocatòria urgent, com va passar divendres passat, s’ha de procedir a la votació de 
la urgència d’aquesta sessió; per tant, si no hi ha cap intervenció, passaríem a votar la 
urgència. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Sí que jo ja he 
avançat a la Junta de Portaveus que demanaria l’ús de la paraula, perquè així com el 
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divendres jo vaig votar a favor de la urgència i vaig justificar-ho perquè era l’últim dia 
que ens marcava la llei de poder, doncs, tenir el Ple de substitució de la vacant 
d’alcalde, sí que he manifestat que el vot del meu grup avui a la urgència serà 
l’abstenció.  
Nosaltres no és que tinguem dubtes jurídics, perquè l’informe del secretari crec que 
explica molt clar el que ha de fer, però sí que davant d’aquesta urgència, d’aquesta 
pressa una altra vegada marcada per l’equip de govern –entenc– per reparar l’error del 
divendres, no fos cas que ens portés que d’aquí a uns dies haguéssim de tenir més 
urgències. Per tant, és millor ser caut, i en aquest cas ens abstindrem. 
Gràcies. 

Sra. Isabel Muradàs Vàzquez (alcaldessa en funcions): Moltes gràcies, senyora 
Veray.  

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. En el Ple anterior 
nosaltres vam votar que sí a la urgència, però avui votarem que no a la urgència. 
Nosaltres creiem que només hi ha una manera de fer-ho, i aquesta manera és fer-ho 
correctament. Ens sorprèn molt l’equivocació del senyor Ballesta quan ell ja havia estat 
secretari: tenia el jurament sobre la taula i tenia un informe jurídic previ per saber com 
havia de jurar el seu càrrec, i tot i així el senyor Ballesta no ho va fer correctament. 
Nosaltres, senyors de Convergència, creiem que han demostrat una gran ineptitud, i 
per tant, creiem que la meritocràcia no és un caprici i és una necessitat. 
Gràcies. 
 

Sra. Isabel Muradàs Vàzquez (alcaldessa en funcions) Moltes gràcies, senyora 
Pujola. Hi ha alguna intervenció més?  

Doncs, passaríem a la votació. 

VOTACIÓ 

Sotmesa la urgència a votació és aprovada per majoria simple dels assistents: 

Vots a favor: 

Grup Municipal de CiU, senyors/es Maria Isabel Muradàs Vàzquez, Marta Madrenas 
Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, Eva Palau 
Gil, Joan Josep Alcalà Quiñones, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer.  

Abstenció: 

Grup Municipal d’ERC-MES, senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Ricard Calvo Pla, 
Pere Albertí Serra, Martí Terés Bonet. 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita, Toni Granados Aguilera.  

Grup Municipal PSC-CP, Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, Joaquim 
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Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal PPC, Concepció Veray Cama  

Vots en contra: 

Grup Municipal de C’s, Míriam Pujola Romero, Manuel Vázquez Rodríguez. 

 

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. ALBERT BALLESTA I TURA 

Sra. Isabel Muradàs Vàzquez (alcaldessa en funcions): Passem al següent punt, 
que, per tant, aprovada la urgència de la celebració del Ple, procediríem a fer l’acte de 
jurament o promesa previ a passar a la presa de possessió. Per tant, demanaríem al 
senyor Albert Ballesta que s’acosti, si us plau. 
 
Sr. Albert Ballesta i Tura: Començo, eh? Prometo per imperatiu legal complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Girona amb lleialtat 
al Rei i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya sorgit 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. 
 
Sra. Isabel Muradàs Vázquez (alcaldessa en funcions): Moltes gràcies, senyor 
Ballesta. Pot ocupar el seu lloc o… Bé, senyor secretari, podem procedir 
immediatament? 
Tot seguit…, Albert…, perdoni, senyor Ballesta, tot seguit podem procedir a… (veus de 
fons) Ai, perdó, segui en el seu lloc. 
 
3. ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA. 
 
Sra. Isabel Muradàs Vàzquez (alcaldessa en funcions): Procedim a la votació per a 
l’elecció de l’alcalde. Passo la paraula als diferents portaveus d’ordre de major a 
menor, com varem fer l’altra vegada. El senyor Ribas té la paraula. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Un cop feta la renúncia 
per part dels regidors de Convergència i Unió respecte a la possibilitat d’assumir 
l’Alcaldia, proposa CiU com a alcaldable el senyor Albert Ballesta i Tura. 
 
Sra. Isabel Muradàs Vàzquez (alcaldessa en funcions): Moltes gràcies, senyor 
Ribas. Senyora Maria Mercè Roca. 
 
Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Nosaltres no presentem cap candidat. 
 
Sra. Isabel Muradàs Vàzquez  (alcaldessa en funcions): Moltes gràcies. Senyora 
Laia Pèlach. 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): No presentem candidatura.  
 
Sra. Isabel Muradàs Vàzquez (alcaldessa en funcions): Moltes gràcies. Senyora 
Sílvia Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Pels mateixos motius exposats en el Ple de 
divendres, no presentem candidatura. 
 
Sra. Isabel Muradàs Vàzquez (alcaldessa en funcions): Moltes gràcies, senyora 
Paneque. Senyora Míriam Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): No presentem candidatura. 
 
Sra. Isabel Muradàs Vàzquez (alcaldessa en funcions): Moltes gràcies. I senyora 
Veray. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, em presento jo mateixa. 
 
Sra. Isabel Muradàs Vázquez (alcaldessa en funcions) Moltes gràcies. Per tant, 
amb els resultats manifestats pels diferents portaveus, quedarien presentades les 
següents candidatures: la del senyor Albert Ballesta i Tura, per part del partit CiU, i la 
de la senyora Conxita… –perdó– Concepció Veray Cama, del Partit Popular de 
Catalunya. 
 
Per tant, tot seguit procedirem a la votació. Els anirem cridant un per un per tal que 
puguin introduir el seu vot a l’urna. 
Poden escriure, disposen tots d’una papereta.  

Començaríem la votació: 

Grup Municipal de CiU: 

Senyora 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 i Quiñones 

Senyor Cristòbal Sánchez i Torreblanca 

Senyor Eduard Berloso Ferrer 

Senyor Albert Ballesta Tura 
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Grup Municipal d’ERC - MES: 

Senyora Maria Mercè Roca Perich 

Senyor Pere Albertí Serra 

Senyor Martí Terés Bonet 

Grup Municipal CUP - Crida per Girona: 

Senyora Laia Pèlach Saget 

Senyor Lluc Salellas Vilar 

Senyora Ester Costa Fita 

Senyor Toni Granados Aguilera 

Grup Municipal PSC-CP: 

Senyora Sílvia Paneque Sureda 

Senyora Elisabeth Riera Alemany 

Senyor Joaquim Rodríguez Vidal 

Senyor Manuel Martín Vertedor 

Grup Municipal C’s: 

Senyora Míriam Pujola Romero 

Senyor Manuel Vázquez Rodríguez 

Grup Municipal del PPC: 

Senyora Concepció Veray Cama 

Moltes gràcies. 

Procedim al recompte. 

Sra. Isabel Muradàs Vázquez (alcaldessa en funcions): Un cop efectuat l’escrutini, 
el resultat és el següent: el senyor Albert Ballesta, 10 vots; senyora Concepció Veray, 
1 vot; i 13 vots nuls. 
 
Queda proclamat, per tant, alcalde, el senyor Albert Ballesta i Tura. 

Procedeixi, senyor Albert Ballesta. 
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Sr. Albert Ballesta i Tura: Prometo per imperatiu legal complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Girona amb lleialtat al rei i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
sorgit de les eleccions el 27 de setembre de 2015 per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l’estat català lliure i 
sobirà. 
 
Sra. Isabel Muradàs Vàzquez (CiU): Per tant, queda proclamat alcalde i se suspèn 
aquest Ple extraordinari, queda finalitzat. 
 
S’aixeca la sessió. Perdoneu, perdonin. Volen fer intervencions? Ara ja cedeixo la 
paraula. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, bona tarda a tothom. Donem per 
reproduïdes les intervencions, malgrat ara jo els donaré la paraula, però donem per 
reproduïdes totes les intervencions que es varen produir en la presa de possessió de 
l’altre dia. I jo, com ja he dit avui en els mitjans de comunicació, no tinc cap problema a 
admetre que em vaig equivocar, possiblement per l’emoció del moment, per la tensió, 
pel que fos, per tant, escoltin, jo reivindico el dret com a persona a equivocar-me –
reivindico el dret com a persona a equivocar-me. Diran que és un error..., el que 
vulguin dir, és igual, en tot cas, ara els escoltarem, però, en tot cas, reivindico aquest 
dret. Per tant, ara donaríem el torn d’intervenció. Té la paraula la senyora Concepció 
Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC) Gràcies, senyor alcalde. Jo, en primer lloc, el 
torno a felicitar, com vaig fer divendres. Li agraeixo que reconegui que es va 
equivocar, diuen que lo cortés no quita lo valiente. Per tant, vostè ho ha reconegut, ara 
aquí, jo sé que durant tot el dia i a la Junta de Portaveus que hem celebrat avui també 
ja ens ha demanat disculpes. I, per tant, en primer lloc, li agraeixo, no sempre, doncs, 
els càrrecs polítics assumeixen les seves equivocacions o els seus errors i, per tant, i 
té tota la raó, que equivocar-se és d’humà, ningú és perfecte. Ara bé, haurà..., i jo crec 
que compartirà amb mi que és una equivocació que va una mica més lluny, va més 
lluny atesa la situació de què partíem i en la situació en què vostè va arribar a l’elecció 
d’alcalde el divendres. Jo, com vostè ha dit, em ratifico en tota la meva intervenció del 
divendres, que no reproduiré, però sí que vull dir tres coses molt ràpides. 
La primera és allò que sé que molesta molt que diguin, però avui no me’n puc estar de 
dir i és que jo ja els ho vaig dir. Jo divendres aquí, malgrat quan vam sortir del Ple 
alguns em van venir a dir que ja havia esverat el galliner i que, home, que no podia ser 
i que ja intentarien resoldre-ho dins d’un despatx, jo els vaig dir: «Això, a un despatx 
tancat, no es resol, segurament no trigarem moltes hores a tornar-nos a trobar al Ple 
perquè s’haurà d’esmenar l’error.» I sé que molesta que li diguin «ja t’ho havia dit», 
però, senyor alcalde, jo divendres ja ho vaig dir i ho vaig avisar. 
La segona, miri, avui no calia que ens tornés a repetir això de l’AMI, li dic sincerament. 
perquè si una cosa va quedar clara de vostè divendres va ser això de l’AMI, tota la 
resta no, però això jo crec que ho van entendre tots els ciutadans, que anava tan 
emocionat amb l’AMI que és l’únic que li va..., no, ni prometre, ni jurar, no sé ja com 
dir-ho, però és a l’únic que va dir que tindria fidelitat i treballaria per a aquestes coses. 
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Per tant, jo avui li hagués agraït que aquesta part l’hagués obviat i hagués anat directe 
a allò que havia d’anar directe, que és motiu pel qual tornem a celebrar aquest Ple. 
I ja per últim dir-li, les coses que no es fan ben fetes és difícil –és difícil– que puguin 
acabar bé, això no ha acabat bé perquè hem hagut de repetir el Ple, jo crec que això 
ningú pot perdre-ho de vista. Jo parlava de frau democràtic el divendres, m’hi mantinc, 
però ara, a més, és frau democràtic i ridícul amb majúscules el que hem fet. Avui som 
l’hazmerreír de tot Catalunya. Avui si Girona torna a estar a la palestra i torna a ser 
notícia no és per una bona cosa, sinó per una cosa mal feta, la qual jo li demano i 
agrairia que intentéssim que no es tornessin a repetir errors d’aquestes 
característiques. 
Moltes gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Veray. Senyora 
Míriam Pujola, per part del Grup de Ciutadans. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, senyor alcalde. Benvingut de nou, senyor 
Ballesta. Jo no m’allargaré, perquè, com vostè ha dit, ja queden patents les 
intervencions del dia passat, però jo sí que crec que això que va passar és un error 
que no es pot permetre. Com ja ha dit abans, vostè ha estat secretari, a vostè se li 
havia passat un informe jurídic i vostè tenia el jurament. Un error, senyor Ballesta, 
s’admet una vegada, no dues. Per tant, vostè ha dit que no era un error intencionat, jo 
en tinc les meus dubtes. Girona ha de ser notícia, sí, però no per la seva ineptitud, 
senyor Ballesta. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pujola. Té la 
paraula la senyora Sílvia Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Com ha dit vostè, ens 
ratifiquem en tot allò que ja vàrem expressar en el Ple del divendres, però sí que 
havíem demanat un torn de paraula perquè amb una cosa sí que estem d’acord amb el 
que acaba de dir, el problema fonamental no és l’error, ha augmentat la sensació, si 
em permet l’expressió, de ridícul de tots plegats i de la mateixa institució, però no és 
l’error fonamental. Nosaltres continuem pensant que l’error fonamental és que una 
persona que no va ser escollida directament per la ciutadania pugui ser alcalde de 
Girona. I aquesta responsabilitat s’ha de repartir, que és on voldria incidir avui, no 
només vostè n’és responsable, el primer, com a persona que ha volgut acceptar 
aquest càrrec, efectivament, però hi ha un equip de govern que l’acompanya –i ja ho 
vàrem dir en el seu moment– que abdica també de la seva responsabilitat de donar 
suport a algú que hagués estat escollit democràticament i triat directament pels 
gironins i gironines. I tres dies més tard torna a mirar cap a un altre costat i accepta 
altre cop abdicar d’aquesta responsabilitat. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Senyora Paneque, hem quedat que 
no... Està reproduint coses que no són les que toquen. Hem quedat que... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP):Em vaig centrar amb altres arguments i avui, 
si m’ho permet, m’agradaria centrar-me en aquest. Pensem que un equip de govern 
parla, conversa i es prepara els plens i que, per tant, li insisteixo, el problema no és el 
seu error específicament, sinó que s’hagi de repetir un ple que, des del nostre punt de 
vista, ha estat absolutament negatiu per a la ciutat, per a la institució i per a tots els 
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que formem part d’aquest plenari. I, per tant, confirmem que hi ha un equip de govern 
dividit i, des del nostre punt de vista, poc legitimat. Gràcies. 

Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Paneque. Té la 
paraula la senyora Laia Pèlach, del Grup de la CUP. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):Sí. Nosaltres també volíem ratificar, 
doncs, la intervenció del darrer Ple, però, en qualsevol cas, sí que volíem comentar 
una mica aquest error. Vostè diu que és un error i que només és seu. Nosaltres no 
volem fer llenya de l’arbre caigut, però, en qualsevol cas, sí que creiem que no és un 
simple error, és un cúmul d’errors que s’afegeix al que ja vam anomenar com a frau 
democràtic del darrer dia. 
Llavors sí que volíem insistir que això no es pot tornar a repetir, que per sobre de tot hi 
ha el bon nom de la institució i aquest nom ha quedat tocat i creiem que hem fet el 
ridícul –hem fet el ridícul– i que per això no es pot tornar a repetir. Per tant, insistir en 
això, que si us plau, a partir d’ara, es facin les coses d’una altra manera i que ens 
posem a treballar tots plegats. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 
Senyora Maria Mercè Roca, pel Grup d’Esquerra Republicana. 
 
Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES):Sí, moltes gràcies. Nosaltres ratifiquem 
les paraules de l’últim Ple, la nostra intervenció de l’altre dia, no la repetirem. I amb 
moltes ganes que la ciutat vagi endavant i posar-nos a treballar. Gràcies. 
 
Sr. Albert Ballesta Tura (alcalde-president): Bé, moltes gràcies. Jo només volia dir 
que el primer que es lamenta d’aquest fet, evidentment sóc jo, perquè evidentment és 
la persona amb qui recau tot el pes d’aquest error, però que m’estimo més haver 
repetit el Ple que no estar amb una situació que no era correcta. Per tant, bé, doncs 
els errors s’han d’esmenar i, per tant, és el que hem fet, hem volgut fer les coses ben 
fetes. I, per tant, també els garanteixo que procurarem que aquestes situacions no 
tornin a passar. Moltíssimes gràcies i dono el Ple per acabat. 
 
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 
Secretari General 
 


