
 

Acord per un pacte de govern de Responsabilitat i 
Transformació entre els grups municipals de Junts 
per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya 
a l’Ajuntament de Girona 

 

Els grups municipals de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament de 

Girona arribem a un acord per formar un govern conjunt a la ciutat, amb la voluntat de potenciar 

l’estabilitat per afrontar els reptes de futur i la gestió del dia a dia que afecta la ciutadania. Un acord 

que anomenem Pacte de Responsabilitat i Transformació per Girona.. 

Amb aquest acord, treballat des de la confiança mútua, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana 

formem un govern de 13 regidors i regidores que sumem il·lusió, compromís i responsabilitat. El 

pacte és el fruit de les relacions teixides al llarg d’aquest primer any de mandat després de les 

eleccions municipals. Som davant un govern fort i representatiu, que compartim l’objectiu d’assumir la 

governabilitat de la ciutat en un moment complex on la pandèmia de la Covid-19 ha alterat el context 

de la ciutat, el país i el món sencer. A la crisi sanitària s’hi afegeix una crisi econòmica i social que 

ens requereix actuar amb esperit de servei públic i la màxima responsabilitat envers la ciutadania. 

Hi ha gairebé tres anys de mandat per davant on, més que mai, cal actuar amb actitud positiva i 

constructiva. Per avançar en el progrés de la ciutat i el dia a dia dels gironins i gironines, i també per 

liderar la transformació de la Girona del futur. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana entenem 

que els gironins i les gironines esperen solucions dels qui som els seus representants polítics, i amb 

aquest pacte els volem transmetre rigor i confiança. Mantindrem i potenciarem aquelles polítiques 

que funcionen, revisarem aquelles que no han donat els resultats esperats, i impulsarem noves línies 

d’acció. 

Ambdós grups acorden respectar l’organització vigent del cartipàs municipal amb alguns canvis en la 

seva estructura actual. La principal novetat és la creació de la Vicealcaldia de l’Ajuntament de Girona, 

que és alhora la primera tinença d’alcaldia. 

 

El portaveu d’Esquerra Republicana Quim Ayats assumeix aquesta responsabilitat, amb atribucions i 

delegacions de l’àrea de Drets de les Persones, modificant consegüentment les regidories de Junts 

per Catalunya afectades que també ostentaran membres del grup municipal d’Esquerra Republicana.  

 

En aquest sentit, el portaveu Quim Ayats assumirà la regidoria de Cultura; la regidora M. Àngels 

Cedacers conduirà la regidoria de Ciutadania i Dinamització del Territori; el regidor Àdam Bertran es 

responsabilitzarà de la regidoria d’Educació, Infància i Esports; i, finalment, la regidora Annabel Moya 



 

s’encarregarà de la regidoria d’Habitatge i Eficiència Energètica i Joventut. Fruit de l’acord, es crea 

específicament les regidories de Ciutadania, Habitatge i Infància, que assumirà el grup municipal 

d’Esquerra Republicana, posant l’accent així en àrees que actualment necessiten d’especial atenció.  

 

Pel que fa a les regidories de barri, el portaveu d’Esquerra Republicana Quim Ayats serà el 

responsable del barri de Carme-Vista Alegre; M. Àngels Cedacers de Pedreres, Torre Gironella i Barri 

Vell, Campdorà i Gavarres, Pont Major i Sant Ponç; Àdam Bertran de l’Eixample, Pla de Palau i Sant 

Pau; i Annabel Moya de Germans Sàbat, Domeny, Taialà, Mas Catofa i Torre de Taialà. 

 

La resta del cartipàs queda format per les tinences d’alcaldia que hi havia fins ara. Maria Àngels 

Planas serà la tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior; Lluís Martí tinent d’alcaldia de l’àrea de 

Territori; i Glòria Plana de l’àrea de Promoció Econòmica. Martí Terés continuarà sent el responsable 

de la regidoria de Sostenibilitat i Marta Sureda de Mobilitat i Via Pública, dins l’àrea de Territori. Núria 

Pi serà la regidora de Drets Socials i Eva Palau de Salut, dins d’Alcaldia. El regidor Eduard Berloso 

amb les competències en Seguretat i Neteja, dins d’Alcaldia i Sostenibilitat respectivament, tan bon 

punt sigui nomenat regidor en el proper ple municipal. Lluís Martí serà el nou portaveu del govern. 

 

Respecte les regidories de barri, Maria Àngels Planas serà la regidora de Palau-sacosta, Avellaneda i 

Mas Xirgu; Lluís Martí de Devesa-Güell, Mercadal i Figuerola-Bonastruc; Glòria Plana de Sant Narcís; 

Martí Terés de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla; Núria Pi de Font de la Pólvora, Vila-roja, Mas 

Ramada i Grup Sant Daniel; Marta Sureda de Fontajau i Pedret; i Eva Palau de Montjuïc, Vall de Sant 

Daniel i Pujada de la Torrassa. 

 

Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ens comprometem en aquest pacte a posar a disposició 

de la ciutadania totes les eines necessàries de què disposa l’Ajuntament de Girona per fer front als 

reptes presents i futurs. En aquest aspecte, ambdós grups marquem com a prioritat de l’acció de 

govern posar en marxa projectes i iniciatives per paliar els efectes de les conseqüències 

econòmiques i socials provocades per la pandèmia de la Covid-19. Junts per Catalunya i Esquerra 

Republicana assumim l’objectiu de planificar transversalment els serveis socials amb els de salut, 

educació, habitatge, cultura, seguretat, urbanisme i promoció econòmica per reduir les desigualtats 

socials i posar fi a la pobresa en totes les seves formes i dimensions. Ambdós grups ens 

comprometem a reforçar la cohesió social fent polítiques per millorar la qualitat de vida i per afavorir 

el progrés de tota la ciutadania.  

 

I també a activar polítiques de dinamització econòmica perquè els sectors productius siguin motor de 

generació de riquesa, potenciant la innovació digital, les noves tecnologies i el disseny d’una 

administració més moderna i eficaç. Alhora, aquest govern prioritzarà la seguretat ciutadana i la 



 

implantació de criteris de sostenibilitat ambiental en totes les polítiques, des de l’eficiència energètica 

a la mobilitat, la gestió dels residus i els espais naturals.  

 

Tots aquests objectius quedaran plasmats en un document de pla de govern conjunt que recollirà les 

accions que es desenvoluparan al llarg del mandat i a través de les quals es pretén assolir-los. Junts 

per Catalunya i Esquerra Republicana consensuarem aquest pla de govern i ens comprometem a 

aplicar-lo de manera transversal entre totes les àrees. 

 

Junts per Catalunya i Esquerra Republicana treballarem, i no pot ser de cap altra manera, perquè 

Girona sigui l’avantguarda de la futura República catalana. Ens comprometem a assolir els objectius 

nacionals i els seus valors, que es basen en potenciar una societat emprenedora, inclusiva, 

respectuosa amb la diversitat, profundament pacífica i democràtica. I seguirem treballant per la 

llibertat de tots i totes els represaliats i represaliades i perquè Catalunya exerceixi el seu dret 

d’autodeterminació com a país. 

 

 

 

 

MARTA MADRENAS I MIR                              QUIM AYATS I BARTRINA 


