
A la ciutat de Girona, el dia setze de juny de dos mil set. 

A les dotze del migdia, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneixen, 
per donar compliment als articles 195 i 196 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, Orgánica 
del Régim Electoral General, els regidors electes proclamats com a resultat de les 
eleccions convocades per Reial Decret 444/2007, de 2 d'abril, celebrades el 
proppassat 27 de maig. 

Es troben presents la senyora Cristina Alsina Conesa, senyor Joaquim Ayats 
Bartrina, senyora Amélia Barbero Rivera, senyora Imma Boadas Villoria, senyor Juan 
Maria Castel Sucarrat, senyora Coralí Cunyat Badosa, senyora Maria Lluisa Faxedas 
Brujats, senyor Ponc Feliu Latorre, senyor Ignasi Thió Fernández de Henestrosa, 
senyora Ma. Angels Freixenet Bosch, senyor Josep Maria Jofre Vilanova, senyor 
Joaquim Oliva Sala, senyor Joan Baptista Olóriz Serra, senyora Anna Pagans 
Gruartmoner, senyor Enric Pardo Cifuentes, senyor Joan Pluma Vilanova, senyor 
Miguel Poch Clara, senyora Pilar Prats Torrents, senyor Caries Puigdemont 
Casamajó, senyor Francesc Xavier 	Ribera Pi, senyor Albert Riera Pairó, 
senyora Victória Saget Bosch, senyora Isabel Salamaña Serra, senyora Maria 
Núria Terés Bonet i senyora Concepció Veray Cama. 

Dóna fe de lacte la secretária general M. Glória Gou Clavera. També hi assisteix 
l'interventor Caries Merino i Pons. 

La secretária de la Corporació, senyora M. Glória Gou i Clavera, dóna la benvinguda a 
aquesta sessió extraordinária del pie que té com a objecte la constitució del nou 
Ajuntament d'aquesta ciutat atenent els resultats que es van produir el passat 27 de 
maig de 2007, data en qué es van celebrar les eleccions municipals. El procediment 
de constitució de l'Ajuntament ve regulat en els articles 195 i 196 de la Llei Orgánica 
del Régim Electoral General (LOREG). 

Aquest acte consisteix en dues parts: la primera de constitució de l'Ajuntament i la 
segona on es procedirá a l'elecció de ('alcalde/essa. 

L article 195 disposa que "1) Les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió 
pública el vigésim dia posterior a la celebració de les eleccions, Ilevat que s'hagués 
presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació deis regidors electes. En 
aquest supósit es constitueixen el quadragésim dia posterior a les eleccions. 2) Amb 
aquesta finalitat, es constitueix una Mesa d'Edat integrada pels elegits de major i 
menor edat, presents en lacte, actuant com a Secretah el qui ho sigui de la 
Corporació. 3) La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la 
personalitat deis electes amb base a les certificacions que la Junta Electoral de Zona 
hagués remés a l'Ajuntament. 4) Realitzada la operació anterior, la Mesa declarará 
constituida la Corporació si concorren la majoria absoluta deis regidors electes. En cas 
contrari, es celebrará sessió dos dies després, quedant constituida la Corporació 
qualsevol que fos el nombre de regidors presents". 
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Per tant, cal procedir en primer lloc a formar la Mesa d'Edat i convido a que vinguin a 
la Mesa la senyora Amélia Barbero i Rivera, com a regidora de major edat, i el senyor 
Joaquim Ayats i Bartrina, com a regidor de menor edat. assumint la presidéncia la 
senyora Barbero. 

La presidenta de la Mesa d'Edat declara oberta la sessió per a la constitució de 
l'Ajuntament de Girona i declara que en primer lloc, pertoca comprovar les credencials 
de cadascun deis regidors i regidores electes que ha emés la Junta Electoral de Zona 
També es posa de manifest que s'ha efectuat un arqueig i estant preparats 
actualitzats els justificants de les existéncies en metállic o valors propis de la 
Corporació, dipositats a la Caixa Municipal o a entitats bancáries i que es troba a 
disposició, per a la seva comprovació, la documentació relativa a l'inventari del 
patrimoni de la Corporació i deis seus Organismes Autónoms. 
La presidenta de la Mesa d'Edat passa la paraula a la secretaria per tal que cridi, de 
manera individualitzada i per ordre alfabétic, a cada regidor per acreditar la seva 
personalitat i acreditar l'existencia de quórum suficient per a realitzar aquesta sessió. 
Comprovat el nombre d'assistents existeix quórum suficient per a la celebració de la 
sessió. 

La presidenta de la Mesa d'Edat, una vegada comprovades les credencials de tots els 
regidors electes, declara que si hi ha algú que es vegi afectat per alguna de les causes 
d'incompatibilitat previstas per la Llei Orgánica del Régim Electoral General (LOREG) 
en els seus articles 177 i 178 i demés legislació concordant, ho ha de manifestar en 
aquest moment. 
Tot seguit, es procedeix a la formulació del jurament o promesa segons la fórmula 
legalment prevista per ordre de (lista de la més votada a la menys votada i els 
membres de la Mesa d'Edat que prometran o juraran al final. La fórmula reglamentaria 
té el següent text: 

"Juro o Prometo, per la meya consciencia i honor, complir fidelment 
les obligacions del cárrec de regidor/a de lAjuntament de Girona, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya" 

La senyora Cristina Alsina Conesa, el senyor Miguel Poch Clara, la senyora Pilar 
Prats i Torrent i el senyor Joaquim Ayats Bartrina de la candidatura ERC-AM i el 
senyor Enric Pardo Cifuentes de la candidatura d'ICV-EuiA-EPM incorporen a la 
fórmula anterior, i amb carácter preví, l'expressió "Per imperatiu legal" i canvien "amb 
lleialtat al reí' per "amb lleialtat al cap d'estat". 

La presidenta de la Mesa d'Edat declara que queda constituit el nou Ajuntament de 
Girona. 

Partit deis Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal 

Anna Pagans Gruartmoner 

Joan Pluma Vilanova 



Isabel Salamaña Serra 

Ma. Ángels Freixenet Bosch 

Pon Feliu Latorre 

Amélia Barbero Rivera 

Victória Saget Bosch 

Ignasi Thió Fernández de Henestrosa 

Maria Lluisa Faxedas Brujats 

Josep Maria Jofre Vilanova 

Convergéncia i Unió 

Caries Puigdemont Casamajó 

Albert Riera Pairó 

Imma Boadas Villoria 

Coralí Cunyat Badosa 

Joaquim Oliva Sala 

Francesc Xavier Ribera Pi 

Esquerra Republicana de Catalunya — Acord Municipal 

Cristina Alsina Conesa 

Miguel Poch Clara 

Pilar Prats Torrents 

Joaquim Ayats Bartrina 

Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa- Entesa pel 

Progrés Municipal 

Joan B. Olóriz Serra 

Maria Núria Terés Bonet 

Enric Pardo Cifuentes 

Partit Popular 

Concepció Veray Cama 
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Juan Maria Castel Sucarrat 

La senyora Barbero, presidenta de la Mesa d'Edat, informa que a continuació es 
procedirá a l'elecció de l'alcaide o alcaldessa de la Ciutat, per la qual cosa passa la 
paraula a la Secretária General per a qué expliqui el procediment a seguir. 
La secretária manifesta que el procediment ve fixat en l'article 196 de la Llei Orgánica 
del Régim Electoral General (LOREG) que disposa que "en la mateixa sessió de 
constitució de la corporació es procedeix a l'elecció d'Alcalde, d'acord amb el següent 
procediment: a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapgalin les seves 
corresponents llistes. b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta deis vots deis Regidors 
és proclamat electe. c) Si cap d'ells no obté l'esmentada majoria és proclamat Alcalde 
el Regidor que encapgali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en 
el corresponent Municipi. En cas d'empat es decidirá per sorteig". 

Per tant, pertoca ara procedir a formalitzar l'elecció en votació secreta, i cada regidor 
procedirá a l'emissió del seu vot emplenant la papereta que seis ha facilitat 
préviament. 
La presidenta manifesta que pertoca ara preguntar als regidors que encapcalen 
corresponents llistes si presenten candidatura: 

Senyora Concepció Veray, cap de 'lista del Partit Popular, presenta candidatura" 
La senyora Veray respon: Sí 
Senyor Joan B. Olóriz, cap de (lista d'iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal, presenta candidatura? El 
senyor Olóriz respon: No 
Senyora Cristina Alsina, cap d'Esquerra Republicana de Catalunya — Acord 
Municipal, presenta candidatura? La senyora Alsina respon: No 
Senyor Caries Puigdemont, cap de (lista de Convergéncia i Unió, presenta 
candidatura? El senyor Puigdemont respon: Sí 
Senyora Anna Pagans, cap de (lista del Partit deis Socialistes de Catalunya -
Progrés Municipal, presenta candidatura? La senyora Pagans respon: Sí 

Queden proclamades les candidatures següents: 
Senyora Concepció Veray, cap de (lista del Partit Popular. 
Senyor Caries Puigdemont, cap de (lista de Convergéncia i Unió. 
Senyora Anna Pagans, cap de (lista del Partit de Socialistes de Catalunya - 
Progrés Municipal. 

La secretária, a continuació, passa a cridar a votar als regidors i a les regidores per 
grups polítics, de menor a major nombre, per tal de que dipositin el seu vot a l'urna 
que está en aquesta taula i els membres de la mesa d'edat votaran els últims, en 
l'ordre següent: primer el de menys edat i després el de més edat. Efectuada la 
votació, la secretária procedeix a efectuar el recompte de vots i Ilegeix cadascuna de 
les paperetes en veu alta i les 'hura al membre de la mesa. per a verificar el recompte. 



Realitzat l'escrutini de les paperetes dipositades, dóna el resultat següent: 
Sra. Anna Pagans Gruartmoner: 17 
Sr. Caries Puigdemont Casamajó: 6 
Sra. Concepció Veray Cama: 2 

Havent obtingut majoria absoluta la senyora Anna Pagans Gruartmoner del grup polític 
Partit deis Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal, la presidenta de la Mesa la 
proclama Alcaldessa i li prega que s'acosti a la Mesa per a qué accepti el cárrec i juri o 
prometi com a Alcaldessa com a requisit previ a la presa de possessió. La senyora 
Anna Pagans, manifesta que: 

"Prometo, per la meya consciéncia i honor, complir fidelment les 
obligacions del cárrec d'alcalde/essa de l'Ajuntament de Girona, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya" 

La presidenta de la Mesa, senyora Amélia Barbero Rivera, cedeix la Presidencia a 
l'alcaldessa, i declara dissolta la Mesa d'Edat. L'alcaldessa prega als regidors que 
ocupin els seus llocs i obre un torn d'intervencions per tal que els caps deis grups 
municipals puguin expressar-se.  

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Concepció Veray Cama, portaveu 
del PP.  

Grácies senyora presidenta, regidors, regidores, autoritats, amics, amigues. En primer 
lloc vull felicitar a la senyora Anna Pagans per haver estat escollida novament 
alcaldessa de la ciutat de Girona avui a la constitució d'aquest nou Ajuntament que 
haurá de portar per endavant aquests quatre anys que venen i que segueixen tenint 
molts reptes a afrontar a la ciutat de Girona. Abans de parlar d'aquests reptes que 
haurem d'afrontar tots plegats, els vint-i-cinc regidors que formem part d'aquest 
Consistori, voldria agrair en nom del meu grup a totes aquelles persones que van donar 
la seva confianca el dia vint-i-set de maig a la (lista del PP aquí a la ciutat de Girona, 
nista que jo mateixa encapcalava. Dit aixó, m'agradaria recordar unes paraules: l'any 
2003 quan vaig prendre possessió per primera vegada com a regidora del Consistori de 
la ciutat Girona, tots els altres portaveus, igual que jo, van parlar d'alguns reptes que 
tenien per davant a la ciutat de Girona, reptes que a dia d'avui encara no s'han fet 
realitat, reptes que pensávem que arribaríem a l'any 2007 tot fet, amb tot arregiat i que 
ens trobem que arribem a l'any 2007 amb aquests reptes pendents i amb aquestes 
grans infraestructures de la ciutat de Girona, no tant sois per acabar sinó que alguna 
d'elles fins i tot per comentar: m'estic referint per exemple al tren d'alta velocitat que 
havia de ser la gran obertura de la ciutat de Girona ja l'any 2003 n'hem parlat durant la 
campanya electoral com a la gran obertura de la ciutat l'any 2009 i bé avui en aquesta 
presa de possessió ja no parlem ni del 2004 ni del 2009 sinó que ja parlem del 2012, 
Per tant, molt em temo que l'any 2011 qui prengui possessió com a regidor d'aquest 
Ajuntament encara estará fent el discurs que jo ja vaig fer l'any 2003 i que avui he de 
tornar a repetir i ho lamento perqué no pel meu discurs, sinó per la ciutat de Girona 
Perqué la veritat és que és una gran infraestructura , és una porta d'obertura definitiva 
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de la ciutat cap a la resta d'espanya i també cap a la resta d'Europa, i crec que aquesta 
obertura la necessitem perqué la projecció exterior de la ciutat de Girona vagi a mes, 
perqué aquesta ciutat nostra, que jo sempre dic que és una petita gran ciutat, deixi de 
ser aixó, una petita gran ciutat, i es transformi en una vegada per totes en una gran 
ciutat peró amb aquells avantatges de les petites i sense els inconvenients de les grans 
i penso que l'arribada del tren d'alta velocitat ens pot ajudar a aconseguir-ho. Avui 
potser no és políticament correcte parlar en sentit crític peró sí que m'agradaria també 
recordar coses que jo comentava i demanava que es fessin durant els quatre anys que 
teníem per davant en la legislatura passada, com eren les reformes de la placa 
Catalunya o la reforma de la carretera Barcelona que el nostre grup creia que era molt 
necessária i que a dia d'avui, tal com us dic, em torno a seure aquí a l'Ajuntament per 
prendre possessió per quatre anys més havent de lamentar que l'equip de govern, que 
avui s'ha tornat a reproduir i que governará quatre anys més aquesta ciutat, que és el 
tripartit, o l'entesa de progrés que ara es diuen, doncs tampoc va ser capac de fer-ho, 
jo la veritat és que espero, l'esperanca diuen que és l'últim que es perd, i per tant jo 
espero que durant aquests quatre anys aquests temes de ciutat que havien d'haver 
estat ja portats a terme i que no són només per un barri o un sector sinó que són per la 
ciutat en general es portin a terme perqué la veritat es que Girona les necessita. Peró 
Girona també necessita altres coses: necessita millorar la qualitat de vida de tots els 
seus barris, necessita que els ciutadans i ciutadanes que hi viuen cada dia gaudeixin 
més d'aquesta ciutat, que cada dia s'hi sentin més segurs, que cada dia puguin sentir-
se que en aquesta ciutat poden desenvolupar tot el seu capital, tant humá com 
intel.lectual, i totes aquestes oportunitats que s'han de crear noves a la ciutat de Girona 
les hem de crear des d'aquest Ajuntament i guantes més millor amb el consens de tots 
els partits polítics que formem part d'aquest Consistori i, per tant, deis vint-i-cinc 
regidors. Vull anunciar, com ja vaig fer l'any 2003 i crec que aquests quatre anys de 
feina que hem fet des del grup popular ho demostra farem una oposició constructiva 
l'equip de govern ens trobará al seu costat sempre i en totes aquelles coses que 
nosaltres creiem que són bones per a la ciutat, peró també no ens trobará al seu costat 
sinó que ens trobará demanant-los que treballin, demanant-los responsabilitat amb tots 
aquests temes que preocupen els gironins i les gironines i que en un moment donat 
poden no ser marcats com una prioritat pel govern de la ciutat i, per tant, poden anar 
quedant endarrerits com ja han quedat endarrerits molts d'aquests durant aquests 
últims quatre anys. Per tant, i vaig acabant, vuli agrair a tota la gent que ha vingut avui 
aquí a donar o a fer-nos costat en aquesta presa de possessió. Repetir que el govern 
de la ciutat ens trobará al seu costat sempre que aixó sigui necessari i esperar que 
aquests quatre anys que venen per endavant Girona segueixi creixent, Girona segueixi 
millorant i que aquest gran futur que des del PP creiem que té la ciutat de Girona poc a 
poc vagi veient la Ilum i es vagi fent una realitat. Moltes grácies. 

La senyora alcaldessa dóna la parauia al senyor. Joan B. Olóriz, portaveu del grup 
municipal ICV-EUiA-EPM. 

Grácies senyora alcaldessa. autoritats, familiars. companyes i companys ce 
l'Ajuntament, amics i amigues. Permeteu-me que les meves primeres paraules 
per intentar expressar unes emocions per explicar-vos com em sento avui, en aques 
acte especialment solemne. Em sento ple 	peró sobretot molt agrait als 



electors que han fet possible el creixement del grup municipal d'ICV-EUiA-EPM hi ha 
tantes i tantes persones que durant els darrers dies m'han transmés la seva calidesa i 
la seva proximitat. Els dies precedents han estat d'una gran intensitat, un procés 
certament intens, el de la formació del nou govern, ha estat malgrat les dificultats un 
procés en qué moltes persones han fet un gran exercici de generositat i 
coresponsabilitat. La Girona d'avui és ben diferent de la de fa vuit anys. Permeteu-me 
també unes breus paraules d'agrament, a les companyes i companys del grup 
municipal d'ICV- EUiA-EPM i a la resta de companys, bastant els veig per aquí o estan 
Tora, que han treballat de valent en la campanya electoral, conjunt de dones i homes 
que fem del municipalisme una passió, una traducció práctica a peu de carrer, d'uns 
valors que ens emanen de llibertat, d'ecologia i de justicia social. La nostra ciutat té 
avui bons indicadors: té indicadors d'una ciutat vital, dinámica, saludable, gaudim d'un 
bon creixement económic, fins i tot superior a altres espais propers. Un progrés que va 
fonamentant-se no solament en els vells sectors económics, sinó també en nous: és 
interessant veure el paper important del turisme, de les noves tecnologies, de la 
producció cultural i, tot aixó, ens ha de permetre superar aquesta transició cap al segle 
XXI. No és menys cert, peró, que avui Girona, com tantes altres ciutats de Catalunya i 
d'Europa está vivint transformacions molt rápides, profundes, a tots nivells. Aquella 
Girona molt homogénia, deis anys setanta. és avui molt més complexa, molt més 
diversa. Aquestes noves diversitats es manifesten en tots els ámbits: l'ámbit 
demográfic, avui el divuit per cent de la nostra població és de nova immigració, de 
paisos d'arreu del món; en l'ámbit económic, malgrat aquest augment global de riquesa 
aquesta no es tradueix automáticament en millor benestar per a tothom, en la reducció 
de les desigualtats; en l'ámbit de l'ecologia perqué la comunitat científica ens alerta 
constantment deis efectes del canvi climátic i ens obliguen a repensar els hábits 
individuals i col•lectius i ens qüestionen aquella vella fórmula que a més riquesa més 
progrés; 	i en l'aspecte generacional perqué avui també s'estan incrementant 
tendéncies i opcions, possibilitats i nova informació perqué aixó pot distanciar, també, 
els més grans de la joventut: en l'ámbit cultural i deis valors perqué avui els ciutadans 
també s' expressen d'una manera no solament per les urnes sinó s'expressen també 
radicalment i públicament les seves preferéncies, les seves opcions vitais, les seves 
exigéncies respecte els seus desigs individuals i col•lectius. Avui, en definitiva, afloren 
noves incerteses i noves desigualtats. Hi ha una part de la ciutadania que legítimament 
senten que no participen prou d'aquest procés global i és tasca deis governs, i també 
del govern local, actuar per fer arribar als ciutadans els beneficis concrets, palpables de 
qué el creixement económic també és per a tothom. Aquest és en definitiva el nou repte 
que tenim a davant. Cal donar resposta des d'un projecte social i de progrés a 
aquestes noves realitats. Com sense deixar de créixer económicament, sense deixar 
de ser mai una ciutat oberta, cosmopolita, hem de fer de Girona aquest exemple de 
cohesió social, de convivencia, de solidaritat, de qualitat de vida i de proximitat en 
l'ámbit europeu. Com donem resposta cercant igualtat i justícia social, els efectes no 
desitjats del dinamisme de la ciutat des de l'ús intensiu de l'espai públic fins a la 
necessitat de més neteja. més condicions de seguretat, més habitatge assequible, més 
transport públic, amb una educació equitativa i de qualitat per a tothom. En definitiva, 
una major qualitat de vida. Jo vull, i vull compartir, una Girona capa9 de saber generar 
progrés económic de forma global peró que pensi també en els efectes d'aquesta 
economia en els paisos del Sud: un progrés económic solidari que distribueixi el 
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benestar entre tots els veins i veines, i ningú es quedi exclós, i una exclusió que no ens 
deixi indiferents, un progrés económic sostenible, que no hipotequi el benestar i la salut 
deis nostres fills. Jo vull, i vull compartir, una Girona excel•lent en creativitat, en noves 
economies, experta, oberta, innovadora, atrevida... peró també m'imagino una Girona 
cohesionada, socialment justa, preocupada per les necessitats quotidianes de les 
persones que hi resideixen. Jo vull, i vull compartir, una Girona excel•lent en la 
prestació deis serveis públics, propera, capas de resoldre amb eficácia els problemes 
diaris de la gent, des deis més grans als més petits. Jo vull, i vull compartir amb 
definitiva, una Girona que mira enllá, que té els horitzons ben alts i escolta el qué passa 
en el món, peró també una Girona que mira molt endins, que mira portes endins de la 
ciutat, i que té molt ciar que ha de tractar els temes deis més grans als més petits. Un 
Ajuntament no ho pot fer tot, peró sí que s'ha de preocupar per tot. Aixó ho he sentit a 
més d'un alcalde/essa i també ho faig meu perqué escoltant s'aprén molt. Perqué res 
del qué passa als ciutadans i a les ciutadanes de Girona ens pot ser alié. Aixó és el qué 
he aprés en els anys que porto a l'Ajuntament, des de la proximitat deis barris parlant 1 
sobretot escoltant la gent. He comprovat que els grans conceptes que un té amaguen 
sobretot experiéncies viscudes en primera persona. La governabilitat de la Ciutat 
només es pot construir a partir d'aquestes mirades que anomenaríem 
complementaries, la mirada global, la mirada que mira la ciutat i el seu entorn, peró 
també hi ha una mirada endins, una mirada profunda, la que viuen la ciutat les veines 
els veins. Aquesta mirada sobre la ciutat global les definirá l'agenda i l'hem d'assegurar 
de complir-la bé perqué suposa l'estructura, la base en qué es vesteix una ciutat. És a 
dir, Girona ha de saber i ha d'afrontar els efectes del canvi climátic tenint cura perqué 
no vagin en augmenti ha d'assegurar que les noves infraestructures de transport públic 
la minora del transport ferroviari en totes les seves vessants peró també el de 
proximitat, la implementació del tramvia, avancin al ritme que es correspon i amb la 
seguretat necessáries. Peró com us deia aquesta mirada sobre la ciutat global no és 
suficient, cal que hi afegim aquesta mirada de la ciutat més propera, de la ciutat del dia 
a dia, que siguem capacos d'identificar els nous reptes i les noves oportunitats en 
terreny local. Tinc la profunda convicció que la ciutat és, per sobre de tot, convivencia. 
Una convivéncia que ha de ser conreada, cultivada i mimada des deis governs locals. 
Cal que establim les bases perqué els nostres barris siguin referents de pertinenca, que 
(liguen les persones com a individus amb un projecte collectiu. El sentiment de 
pertinenca, l'orgull de viure en un barri de la ciutat és el millor fonament per a la 
convivéncia i perqué aixó sigui possibie cal que nosaltres els governs locals. 
l'Ajuntament de Girona, situem com a prioritat política la convivéncia. Aquesta prioritat 
s'estableix en accions, en serveis concrets que aboquen i s'aboquen a l'espai públic 
També ha de ser una prioritat l'accés a l'habitatge. A ningú se li escapa que aquest és 
un deis aspectes més complexos que hem d'afrontar. Els governs locals no disposern 
de totes les eines per incidir en els mecanismes que intervenen en el merca? 
immobiliari. No tenim LA solució del problema de l'habitatge, peró sí que podem donar 
solucions concretes. Treballem per aquesta ciutat. compacta, inclusiva, sense 
excepcions ni segregacions. Seguirem fent tot aixó. I el meu compromís, en l'ámbit i el 
meu grup será innovar. Innovar també en aquest terreny perqué reconeixem-ho la 
complexitat deis fenómens que sovint depassa les competéncies municipals i els 
recursos disponibles. Des de la proximitat i també des del diáleg. Aquestes són les 
premisses, les condicions que ens permeten avancar. La proximitat i el diáleg impliquer 



sobretot la capacitat d'escoltar abans de decidir. Peró al costat de la proximitat i el 
diáleg també vull expressar amb tota Ileialtat, amb tota rotunditat que també cal 
fermesa. Fermesa, rigor i la convicció són també parts fonamentals en l'exercici de les 
nostres responsabilitats. Aquesta fermesa que hem de tenir tots per defensar el qué és 
del bé comú, el que és el públic, el que és de tots, el que sinó ho defensem nosaltres 
amb la comunitat, no ho defensará ningú per si sol. Rigor per fer de l'Ajuntament el 
motor de transformació i canvi d'aquesta ciutat, amb la contribució de tots plegats, la 
vostra complicitat, la de tots els ciutadans i ciutadanes, és imprescindible per 
aconseguir-ho. Peró també amb convicció. No es pot governar sense ideals, sense una 
brúixola que marqui un camí basat en l'análisi de la realitat, uns objectius polítics, en el 
millor terme que té la paraula política. Jo procuraré ser fidel a les meves conviccions, i 
compartir el projecte col lectiu que Girona és. I procuraré fer-ho escoltant a tothom, 
baixant sempre a peu de carrer, al costat de les persones, deis problemes, de la gent. 
Moltes grácies. 

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Cristina Alsina, del grup municipal 
d ERC-AM. 

Moltes grácies Alcaldessa, autoritats, regidors i regidores, ciutadans i ciutadanes, 
amics i amigues. Avui la nostra ciutat es troba en un moment de creixement i de 
transformació profunda. Un moment complex pels canvis socials que s'estan produint, 
amb l'arribada de noves persones a la Ciutat procedents de la immigració; amb 
rencariment del preu del sól de l'habitatge que dificulta l'accés a moltes persones i per 
tant, també als joves; amb l'increment del tránsit que fa més complicada la mobilitat; 
amb l'envelliment de la població; els efectes de la globalització i l'accés a les noves 
tecnologies, entre d'altres. Aquests nous reptes demanen també noves respostes que 
ja no donen les formes de govern tradicionals. El creixent desinterés deis ciutadans 
per la política que afecta. fins i tot, la més propera, que és la municipal, ha de ser una 
oportunitat per a crear noves eines. Eines que serveixin per apropar-nos als ciutadans 
i ciutadanes, per tornar-los a interessar pels afers públics, unes eines noves que 
també permetin noves formes de governar, que generin confianca ciutadana, que 
permetin el diáleg i els acords. Els resultats de les eleccions municipals que hem 
celebrat han estat per a nosaltres portadores de missatges ben clars. D'una banda, el 
de la necessitat que els diferents grups polítics ens poséssim d'acord per a governar 
junts, confirmant així el que ja va passar en les anteriors eleccions en qué cap grup en 
solitari podia assolir el govern de la ciutat. Calia, doncs, posar-nos d'acord, 
parlamentar, enraonar els diferents grups per tal de constituir un govern sólid pels 
propers quatre anys. I una part molt important deis ciutadans ens han manifestat 
també el seu desinterés per la política amb un altre gest molt ciar: amb l'abstenció. Un 
motiu de molt de pes per a voler dialogar, pactar i establir noves formes de governar 
més plurals, més obertes i més participatives. Per a nosaltres és básic que recuperem 
la confianca ciutadana i aquest ha de ser un deis principals objectius d'aquest mandat. 
Tots els grups polítics hem de sumar esforcos per fer-ho possible. I avui disposem de 
les eines de qué ens hem dotat per a millorar la coordinació de l'acció de govern, per 
establir un pla de mandat i per reforcar l'actuació de tots els grups municipals. En 
aquest pie continua existint una majoria d'esquerres i catalanista representada pels 
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regidors deis diferents grups de l'Ajuntament de Girona. I, per aixó mateix, cal que hi 
hagi un acord, un nou pacte per a formar govern. Un acord, peró, que no es pot limitar 
al repartiment de responsabilitats municipais sinó que cal que vagi més enllá i que 
inclogui una nova forma de gestió municipal capas d'apropar la política a la ciutadania 
amb un nou colideratge al capdavant de la ciutat representat per les tres forces 
polítiques que hem assumit la responsabilitat de governar-la. Aquest és un nou repte 
que estic segura que serem capacos de tirar endavant, amb el convenciment i la 
il'lusió que será per un major aprofundiment democrátic a la nostra ciutat. Els nous 
reptes necessiten noves formes de govern, peró també cal que gestionem la 
complicitat i la complexitat, partint del respecte a la Ilibertat, les polítiques d'igualtat i el 
respecte als drets i deures de la ciutadania. A la nostra ciutat, doncs, les persones han 
de ser sempre la prioritat. Per aixó, en les bases del nou pacte de govern ens 
comprometem a treballar per una Girona socialment més justa, amb una ciutadania 
participativa, que fomenti la cohesió social i que doni valor a l'espai públic com a punt 
de trobada ciutadana, ámbit de tolerancia i aprenentatge social. Una ciutat on 
l'educació sigui propera i de qualitat, que fomenti els valors i el treball en xarxa. També 
des del punt de vista del medi natural volem que Girona sigui una Ciutat sostenible a 
tots els nivells, per fer front el canvi climátic des de l'actuació local, una ciutat 
emmarcada per una anella verda de debó, amb visió metropolitana i sentit 
convercessionista. Per aixó, ens hem compromés a aprovar un Pla d'ús de la Devesa. 
per exemple, o defensar el Ter i les seves ribes. Ens proposem també que la Cultura 
sigui una veritable eina de cohesió per a la ciutat, que permeti apropar-la als barris 1 
que fomenti projectes d'interés comunitari i progrés social. Tenim el convenciment que 
també amb la (lengua catalana tenim un vehicle d'integració i cohesió que cal seguir 
treballant per viure plenament en la nostra (lengua, que ha de ser comuna per a tots 
els ciutadans i ciutadanes i que és indestriable de la nostra identitat. Girona viurá en 
els propers anys importants transformacions que la convertiran en una ciutat europea 
de referéncia, amb l'arribada del tren d'alta velocitat, amb la consolidació deis seus 
creixements i amb els diferents equipaments ja projectats. Peró estem convencuts que 
aquesta també és la gran oportunitat per a prioritzar l'accés a l'habitatge assequible, 
per millorar la connectivitat entre barris, per guanyar nous espais i per pensar com ens 
hi volem moure en el futur més immediat. I fer-ho, a més, amb una manera efectiva 1 
ambientalment respectuosa. Per aixó ens hem compromés, entre d'altres mesures. a 
estudiar la implantació de tramvia en aquest mandat. Tenim una visió amplia de la 
ciutat que volem projectar arreu, una ciutat empienedora que generi treball de qualitat. 
que sigui creativa i que tingui prou valor afegit per ser un pol d'atracció i generador de 
riquesa de manera equitativa. Una ciutat que comenca per tots i cadascun deis seus 
barris perqué estem convencuts que és des deis barris que es fa Ciutat. Uns barris 
que han de ser espais de civilitat, segurs i de qualitat, sense desequilibris, amb un 
comerc urbá i de proximitat. Aquesta visió que hem compartit amb les altres forces 
d'esquerra ('hem reflectit en ('acord de govern per els propers anys i formen parí deis 
principals eixos d'actuació que ens proposem i que desenvoluparem en el futur pla de 
mandat. Tinc el profund convenciment que els esforcos que hi hem esmercat aquests 
dies, i que han estat molt intensos són directament proporcionais als nostres desigs 
d'un bon govern per a la Ciutat. I. finalment, avui que encetem un nou mandat, voldna 
encoratjar a tots els regidors i regidores que continuen o bé s'estrenen en aquesta 
tasca apassionant que és servir aquesta ciutat i els seus ciutadans que ens espera un 



periode apassionant. Segur que será un camí amb entrebancs, peró també amb 
alegries i amb bons moments i vull desitjar-los, especialment, que sigui també per ells 
per elles una experiéncia única, que faci que sempre més mirin la seva ciutat amb uns 
altres ulls, que són els de servidors públics. Moltes grácies. 

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Caries Puigdemont, del grup 
municipal de CIU. 

Bon dia senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, autoritats. En primer lloc 
felicitar a la senyora Anna Pagans per a la seva reelecció com a alcaldessa i felicitar 
també a tots els regidors i regidores que ens estrenem en aquesta sala, que em 
sembla que n'hi ha a tots els grups, i desitjar que tot alió que puguem aportar de bo 
sigui, naturalment, en benefici de la Ciutat. El resultat de les eleccions municipals del 
dia 27 ha determinat una nova era política a la ciutat de Girona, una era en qué el bé 
de la ciutat demanará, i demana, canvis en la forma de governar, en la relació amb 
l'oposició i en la relació amb els ciutadans. Ho hem dit en campanya, i hem intentat 
fer-ho possible després de les eleccions: aquesta nova era necessita nous actors i 
nous protagonistes. Girona té al seu davant reptes duna gran transcendéncia, peró 
sobretot té la gran incógnita de definir, més enllá de gabinets técnics i de govern, un 
model de futur en qué elements com el tren d'alta velocitat impactaran en tots els 
ámbits de la ciutat, des de la seva identitat fins a la seva convivencia, la seva 
economia o la seva projecció internacional. La bona voluntat i la disposició al diáleg no 
han estat suficients per dotar-nos d'un govern de canvi, i, amb tota la legitimitat, s'ha 
apostat pel continuisme d'una fórmula política que controla ja tots els ressorts de 
poder del país i que genera cada dia més recels entre la ciutadania. Enlloc d'un govern 
nou tindrem un govern tunejat i amb el motor rectificat, peró amb la carrosseria de 
sempre i que a finals de mandat portará 32 anys a les seves espatlles. Tanmateix, 
d'una forma o altra, el aires de canvi ja han arribat –si em permeten, ja hem arribat— i 
han vingut per quedar-se: preguntin-se si l'acord de govern que han signat els tres 
grups que el conformen hauria estat el mateix sense el paper que els resultats 
electorals han atorgat a CIU i sense l'evidencia aritmética que, per primer cop des de 
1979, es pot articular una majoria política coherent al marge del partit que porta dirigint 
la ciutat des d'aleshores. En aquest sentit, al nostre entendre, aquest mandat té molt 
més de final d'etapa que de principi. i será. en conseqüéncia, un mandat de transició. I 
com en totes les transicions, sobretot si les bases de la confian9a no són prou solides 
com calia esperar. assistirem a turbuléncies i tensions interiors davant les quals el 
nostre grup actuará per vetllar que els interessos de la ciutat no hi surtin perjudicats. 
Que els gironins i les gironines sápiguen que CiU no escatimará esfor9os ni imaginació 
si les circumstáncies exigeixen mesures excepcionals i, per aixó, em comprometo a 
mantenir i alimentar el clima de diáleg amb la resta de grups polítics malgrat que a 
cadascú, naturalment, ens toquin rols oposats i que a vegades haguem d'exercir-los 
amb la máxima fermesa i contundéncia per fer alió que els electors ens han 
encarregat. Els regidors i les regidors del grup de CiU ens estrenem amb les piles de 
la illusió al 100% i amb la vocació de servei própia de la cultura política deis nostres 
dos partits. Ho hem demostrat allí on ens ha tocat governar i ho hem demostrat tots 
aquests anys aquí, a l'Ajuntament. fent d'oposició responsable i rigorosa. Per aixó, en 
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aquest moment, vull agrair el Ilegat de responsabilitat que ens han fet a mans les 
persones que en representació de CiU han ocupat fins ara aquests escons i d'una 
forma especial a la que n'ha estat portaveu els darrers vuit anys. Zoila Riera, el trebali 
de la qual ha deixat empremta en aquesta casa. No voldria acabar sense, peró, una 
reflexió preocupada sobre un aspecte que té diverses cares: la qualitat democrática 
deis temps presents. Ahir va fer 30 anys de les primeres eleccions democrátiques a 
l'Estat espanyol. Com molts deis que avui ens seiem aquí, alguns ni tan sois havien 
nascut, jo no tenia edat per votar. Trenta anys després, els índexs d'abstenció i la 
sensació que Pacte d'anar a votar és d'una importáncia relativa perqué el resultat final 
ja és previsible, han diiuit la transcendéncia democrática del sufragi i a les noves 
generacions tinc el convenciment que ens tocará de proposar receptes per retornar a 
l'esperit fundacional del sistema. Les receptes que s'apliquen avui van, al nostre 
entendre, en la direcció contrária a la desitjada i a la necessária. L'estrategia 
d'excloure la principal forca política del país de totes les esteres del poder ofereix als 
seus inspiradors, segurament, una gran forca de poder per avui peró deixa el país en 
una gran feblesa i en una divisió cada vegada més latent: per quina raó quan es tracta 
de canviar governs de CiU tot és possible i tot és justificable, peró mai quan es tracta 
de canviar governs del PSC? La doble moral que s'aplica en aquestes circumstáncies 
té a veure amb la desmobilització ciutadana, en la crisi de la credibilitat del sistema 1 
en la crisi de confianca envers els polítics. Estic convencut que el desig de tots els que 
formem part de projectes polítics és un altre, peró crec que, al costat de les reflexiona. 
els treballs i les decisions necessáries sobre el canvi climátic i la pau al món, ens 
hauria de preocupar també, i sobretot, la pérdua de qualitat democrática perqué 
altrament afebiirem les bases que permetrien progressar, avancar cap a una Girona 
millor, una Catalunya iliure i un món més just. Visca Girona i visca Catalunya. 

La senyora alcaldessa agraeix la intervenció i dóna la paraula al senyor Joan Pluma. 
del grup municipal del PSC-PM. 

Moltes grácies senyora alcaldessa i bon dia a tothom, senyores i senyors, senyors 
regidors i senyores regidores i autoritats. Voldria comencar la meya intervenció en norn 
del grup municipal socialista fent un oferiment: obrim avui un nou cicle polític a la ciutat 
de Girona després d'haver celebrat unes eleccions municipals que han donat com a 
resultat aquest Consistori. Els ciutadans i les ciutadanes de Girona han tornat a 
convertir, a fer del PSC-PM la forca més votada i, per tant, la que té major representació 
Som aquí deu persones que hem acceptat formar part duna candidatura encapcalada 
per la senyora Anna Pagans i que hem fet nostres un seguit de propostes per fer de la 
nostra ciutat un lloc on continui vaient la pena, i molt, de viure-hi. Som deu persones que 
des d'ara mateix, i seguint la tradició deis que ens han precedit en l'exercici de 
representar al PSC-PM a l'Ajuntament. ens posem a disposició de totes les persones a la 
ciutat, les que ens han votat i les que no ho han fet, per treballar per la ciutat. Ens posen' 
a la seva disposició perqué des d'avui mateix el nostre programa. la nostra acció de 
govern, s'adrecará al conjunt de la ciutadania. I ens posem a la disposició per traslladar-
los les reflexions, els debats, les decisions i també, per qué no. els dubtes que provoca 
aquesta acció de govern. Ens posem, doncs, a disposició de la ciutat per satisfer les 
exigéncies d'una democrácia que necessita ser rectificada cada dia i que ha de créixer 
fer-se forta per mitjá de l'acció política. Ens posem. en segon lloc, a disposició de tots els 



grups municipals i de les forces polítiques que els integren. A tots els oferim la nostra 
col laboració per a crear acords i consens per mantenir i augmentar el nombre de 
decisions compartides als plens i per a recuperar un cert estil de fer política, caracteritzat 
per mostrar per sobre de tot la unió de la ciutat allá on es produeix la coincidéncia 
d'objectius. Hem de ser capnos de generar for9a des del propi Consistori per traslladar-
la al conjunt de la ciutat i traslladar-l'hi la necessitat d'actuar amb determinació amb 
temes claus, perqué allá que neix fort aquí en aquest Saló, podrá créixer amb el concurs 
de les altres institucions locals i nacionals, cíviques i polítiques; i nosaltres, els regidors i 
les regidores del grup socialista, ens proposem com a fita contribuir a aquest objectiu. 
Els proposem alguns elements per definir aquests acords futurs: en el decurs deis 
propers quatre anys es crearan noves condicions que ens permetran consolidar el 
progrés de la ciutat: la millora de les comunicacions que comportará l'arribada de 'AVE,l 
del tren d'alta velocitat, la millora de les rodalies que esperem que gestioni la Generalitat 
de Catalunya, la potenciació de l'aeroport, la millora de la xarxa viária... poden convertir 
la Ciutat de Girona en una zona d'atracció d'activitats empresarials noves. Serem, ens 
convertirem, en un destí atractiu per a noves empreses i hem de ser capnos tant 
d'atreure-les com de crear les condicions perqué esdevinguin els espais d'inserció 
professionals deis joves llicenciats del territori i convertir Girona i la seva área en una 
zona desitjada per a l'exercici de noves professions. Estarem i serem més propers de 
nord a sud, més accessibles i més atractius i si podem compartir les estratégies i les 
solucions per a fer-ho possible assegurarem els resultats que volem obtenir. Un segon 
element d'acord básic és pot constituir el suport que cal donar a la Universitat de Girona 
per tal que pugui mantenir un procés de creixement i potenciació que la converteixen en 
impulsores d'accions d'innovació, de recerca i de desenvolupament mitjarnant el seu 
parc tecnológic, els seus centres de recerca i la seva activitat docent i formativa. Ens cal 
trobar noves vies per ajudar a la Universitat de Girona a créixer i a transmetre 
coneixement a la Ciutat i al conjunt del territori. D'aquesta manera, podrem crear noves 
sinérgies col•lectives al servei d'un objectiu comú. Voldria proposar-los un tercer element 
pel qual caldrá crear consens dins de l'Ajuntament i promoure'l cap a la resta 
d'institucions ciutadanes. La ciutat creix en nombre d'habitants, creix en demanda de 
serveis, creix la necessitat d'habitatges assequibles i hem de ser capnos de mantenir la 
cooperació amb altres institucions per fer créixer i millorar les infraestructures de salut a 
la ciutat, per completar el parc escolar, per crear noves dependéncies judicials i nous 
serveis culturals, i sobretot, perqué la ciutat disposi d'un parc d'habitatges equilibrat i 
accessible per a tothom. Per aconseguir aquests objectius, Girona ens reclama i Girona 
es mereix aquest esfor9 compartit pel conjunt del Consistori. Els he parlat d'esfor9os 
compartits amb institucions peró també voldria afegir un quart esfor9, en aquest cas molt 
directament adre9at a compartir amb els ciutadans i les ciutadanes: vull fer esment en la 
necessitat d'aprofundir en eines i processos que assegurin un accés cada vegada més 
fácil en l'acció municipal i més propers a la ciutadania. En el decurs deis propers quatre 
anys ens hem situat com a objectiu desenvolupar els consells territorials de barri i per 
fer-ho caldrá de nou acords de tots nosaltres per construir-los. Són quatre exemples de 
treball en comú que ens podem proposar els cinc grups municipals presents i podríem 
afegir desenvolupar plegats una proposta de pacte local per a l'educació o un pla per 
atendre les exigéncies de la nostra societat que rep immigració en termes importants i 
que la vol acollir i bé. Els he esmentat precisament perqué em sembla que representen 
exemples concrets d'aquest esperit que des del grup socialista ens proposem recrear 
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amb la col laboració de tots els grups i a partir de l'impuls del nou govern muniapai 
d'entesa; i ho podem fer perqué hem estat capabos d'arribar a un nou pacte de govern 
pel proper mandat amb ERC-AM i amb ICV-EUiA-EPM i ho podrem fer sobretot perqué 
ha tornat a ser escollida com a alcaldessa de Girona la senyora Anna Pagans, la qua} 
aporta a l'exercici d'alcaldessa virtuts essencials per a desenvolupar polítiques com les 
que acabo d'esmentar i en el context d'un acord com és l'acord del govern d'entesa 
Aporta experiéncia de govem, capacitat d'escoltar, capacitat d'incorporar una visió de la 
Ciutat que pot combinar des de la resposta de la necessitat més immediata i a la vegada 
una visió estratégica de futur. La senyora Anna Pagans aporta valors personals i actituds 
que ajuden a apropar la política als ciutadans i a les ciutadanes i a construir ponts entre 
la institució municipal i la ciutadania. D'altra banda, en moments de pors líquides, que 
diría Bauman, el seu carácter decidit i la solidesa de pedra picada de les seves 
conviccions són elements que donen forba i constancia a l'acció municipal. Avui no seria 
possible comptar amb Anna Pagans com a alcaldessa sinó hagués estat per la decisió 
de totes les persones que el passat 27 de maig li van donar un suport majoritari. Vull 
doncs, des d'aquesta convicció expressar el nostre reconeixement a aquests ciutadans 
ciutadanes que li van donar suport i que van donar suport a la 'lista del PSC-PM Vul 
també esmentar i expressar el meu agraiment als membres deis grups que integren e 
govern d'entesa, d'esquerra i d'iniciativa, i que han donat suport al pacte actual 
d'aquesta manera han fet possible que aquesta ciutat compti amb una magnífica 
alcaldessa. Encetem quatre anys amb reptes a l'horitzó que ens estimulen i ens 
esperonen a treballar per la ciutat en aquest procés de millora continuada que per a 
nosaltres significa fer política. Afirmen des del grup socialista, que fem política amb to! 
l'entusiasme que podem aportar, sense cap resignació perqué mitjanbant l'acció politica 
local percebem els canvis que les decisions generen en la vida concreta de les 
persones. Perqué l'acció política local ens permet conéixer realitats de la ciutat que 
d'altra manera, seria difícil apropar-s'hi i entendre-la. Perqué la política local és alegre 
la portem a terme motivats pel contacte directe amb la ciutadania i perqué és rigorosa 
doncs aquesta mateixa ciutadania no accepta ni acceptará mai fórmules improvisades 
respostes retóriques a problemes tangibles. Aquesta és la manera que els membres del 
grup municipal socialista volem fer política, hem fet política i la volem continuar fent en 
aquest mandat per encetar una nova etapa. Fem nostra la tradició que ens ha precedrt 
en aquesta tasca, peró sense cap nostalgia i considerant cada mandat com a una nova 
oportunitat per construir la ciutat amable, tranquilla, culte, que aculli i que integh I que 
aspirem a construir els regidors i regidores del partit deis socialistes en aquest n0,- 
període del govem d'entesa, encapbalat per la senyora Anna Pagans. Moltes grácies 

Finalment, la senyora alcaldessa realitza la següent intervenció: 

Senyores regidores, senyors regidors, autoritats. ciutadanes i ciutadans de Girona 
Tornem a comparéixer en aquest Saló de plens per acceptar el repte de servir la ciutat 
des de l'Ajuntament. Tots i totes nosaltres hem participat en un procés electoral, hem fe 
balanb del període que va cloure ahir, hem exposat el nostre model de ciutat i herr 
concretat les propostes que el feien tangible i ens hem sotmés al criteri deis electors i les 
electores. El resultat de la voluntat popular, doncs, ha estat el que configura aquest pie 
format per les vint-i-cinc persones que acabem d'acceptar la condició de regidor c 

regidora de la ciutat. Comencem, doncs, un nou mandat pensant en Girona i amb la 



vocació de contribuir al seu progrés. Vull en aquest punt compartir l'orgull de ser regidora 
el respecte que confereix aquesta responsabilitat. Tots nosaltres ens sentim honorats 

per aquesta condició i a la vegada notem la responsabilitat que els nostres conciutadans 
ens han dipositat en nosaltres. En el meu cas, aquesta circumstáncia es reforca pel fet 
d'haver estat escollida alcaldessa de la ciutat, cárrec i obligació que accepto amb 
satisfacció i amb la plena voluntat d'encaNalar aquestes quatre ans que encetem 
plegats. Permetin-me que en aquest punt faci de portaveu de tots els regidors i regidores 
presents i expressi agraiment envers totes les persones que varen exercir el dret al vot el 
dia vint-i-set de maig i que són les que ens han fet possible independentment de l'opció 
escollida que la democrácia es vegi renovada i que el govern de la ciutat sigui la 
traducció de la sobirania popular. Vull agrair en nom de tots i totes nosaltres l'expressió 
d'aquesta voluntat i comprometre'm a reforar-la i fer-la créixer. Vull treballar per a 
incorporar a la vida política els joves de la ciutat que es poden sentir allunyats del procés 
polític. Vull incorporar-hi també tant les persones que es senten allunyades de l'acció 
deis partits com aquelles persones que per raons culturals o económiques es senten 
Iluny de l'activitat ciutadana. Hem de treballar per envigorir la vida democrática 
incorporant totes aquestes persones a la vida pública i democráticament i hem de 
treballar en definitiva perqué creixi el nombre de ciutadans que no volen deixar en mans 
d'altri la possibilitat de decidir qui volen que els governi. Avui junts hem de renovar el 
compromís de millorar la práctica política i exercir-la de manera que apropi a noves 
persones, els seus actes i que l'abstenció electoral deixi de ser un fenomen creixent. 
Hem de fomentar la vida pública local. Cal que apropem les decisions a la ciutadania i 
escoltem les seves propostes. cal mantenir una coheréncia permanent entre les accions i 
els discursos polítics i cal que afegim valor a la práctica diaria del govern per mantenir-la 
en falta consideració que entenen els gironins i les gironines. Hem de fer de la 
discrepancia i el debat polític un element més que crei interés per la política i defugir les 
practiques de la confrontació pensades exclusivament per a mantenir una posició propia 
sectaria. Tenim davant nostre. doncs. l'obligació de decidir com contribuir al progrés cívic 
del país i tenim l'obligació de fer-ho. Peró tenim altres obligacions: les hem escrit en el 
pacte de govern que ahir várem signar i que abasten el conjunt de l'acció municipal. Les 
tres formacions polítiques que hi donem suport hem identificat plegats les prioritats pels 
propers quatre anys de mandat. En aquest document parlem de l'urbanisme i de 
I habitatge al servei d'una ciutat equipada de qualitat i cohesionada; parlem de la 
mobilitat al servei de l'accessibilitat universal i centrada en el desenvolupament de 
transport pública parlem de la seguretat per a la convivencia a tots els barris de la ciutat; 
parlem de polítiques de medi ambient que protegeixin i preservin el medi natural i el 
paisatge i compromeses amb la Iluita contra el canvi climátic; parlem sobre com construir 
una ciutat de futur i progrés, encara més emprenedora i que sigui atractiva per a 
activitats que facin servir el coneixement com a matéria primera; parlem d'una ciutat 
compromesa en la Iluita contra l'exclusió, oberta al corrent solidari del món i generosa en 
la cooperació; parlem d'una ciutat saludable. educadora, culte, conscient d'on ve amb 
formes de (lengua i d'identitat i oberta a les realitats que configuren un món global; 
parlem d'una ciutat que volem continuar transformant colze a colze amb tots els 
ciutadans i ciutadanes. I ho hem de fer també amb els Ajuntaments de l'área urbana. des 
de la capital, des de l'Ajuntament de Girona. vull adre9ar-me als Ajuntaments de Salt, 
Sarriá de Ter. Bescanó. Aiguaviva. Vilablareix, Sant Gregori, Celrá. Sant Julia de Ramis, 
Quart i Fomells de la Selva, a tots que com nosaltres s'estan constituint per comentar 
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una nova etapa de govern municipal els propuso continuar la tasca d'identificar escenans 
compartits de futur i a trobar els mitjans per aconseguir-los. Plegats podrem construir un 
futur de més oportunitats i millor qualitat de vida. Vull fer esment també de la voluntat de 
seguir treballant amb el govern de Catalunya, amb el qual volem continuar cooperant en 
la prestació deis serveis als ciutadans de Girona i resoldre també els déficits endémics 
de finan9ament de la Hisenda Local. Volem aprofundir en la "devolution" de la qué 
parlava el president Maragall i refor9ar l'autonomia local. Voldria no estendre'm massa 
més. Abans d'acabar, peró, vull expressar algunes conviccions molt personals sobre 
com afrontar els reptes de futur. Més que mai, aquest Ajuntament ha d'estar al servei de 
les persones, no només per les accions que farem sinó, i sobretot, com les farem. Vull 
fer de la política local un espai permanent de referencia deis valors de progrés i de 
civilitat. Vull encap9alar un Consistori que administri un Ajuntament ágil, diligent 1 
amable, com la ciutat que vull contribuir a construir. Em propuso fer de les diferencies 
polítiques un element que mostri pluralitat i que eviti les divisions i vull fer de la Ileialtat 
envers la institució municipal un tret distintiu del govern que presidiré. Ho dic com ho 
penso: amb energia, amb entusiasme, amb empenta renovada, amb il•lusió com el 
primer dia, com el primer any i ho vull fer així, perqué m'estimo aquesta ciutat. Ara que 
comen9a aquest nou període vull expressar l'agraiment que sento envers als meus 
companys i companyes del grup del PSC-PM, la primera for9a política de la ciutat per 
haver renovat el compromís i servir-la; als regidors deis partits amb els quals hem format 
un pacte de govern els vull dir que ja saben que tinc vocació de sumar i de construir i als 
regidors de l'oposició els vull renovar i assegurar la meya disponibilitat a incorporar els 
seus parers i punts de vista sobretot pels projectes que tenen una importáncia cabdal per 
Girona perqué són projectes estratégics per al nostre futur. I a tots vostés, i a totes les 
persones que estan en aquest Saló per a ser testimonis i acompanyar-nos en l'inici d'una 
nova etapa de govern els voldria dir que ens tenen a tots nosaltres al seu servei i a mi 
especialment en la meya condició d'alcaldessa de Girona, perqué la ciutat continui sent 
un model per a les altres ciutats, perqué Girona esdevingui una ciutat cada vegada més 
justa, més cohesionada, més vital i més Iliure. Visca Girona. 

I no havent cap més assumpte per tractar, és dóna per acabat Pacte. Son les dos 
quarts de dues del migdia. 

L'alcaldessa 	 La secretaria 

La present acta, transcrita en paper segellat per l'Ajuntament, números 11749 a 1175e 
ha estat aprovada en sessió plenaria celebrada el dia setze de juny de 2007. 

Certifico, 
La secretaria 


