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A la ciutat de Girona, l'1 de juliol de dos mil onze. 

A la una 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 424/2011, de 28 de mar9, celebrades el 
proppassat 22 de maig. 

Es troben presents e I senyor Joan Alcalá Quiñones, senyor Xavier Amores Bravo, 
senyora Amélia Barbero Rivera, senyor Eduard Berloso Ferrer, senyor Caries 
Bonaventura Cabanes, senyora Pia Bosch Codolá, senyor Ramon Ceide Gómez, 
senyora Coralí Cunyat Badosa, senyor Jordi Fábrega Vilá, senyora Marta Madrenas 
Mar senyora Cuca M. Antonia Mascort Boixeda, senyora Isabel Muradas Vázquez, 
senior Jordi Navarro Morera, senyor Joan Baptista Olóriz Serra, senyor Carlos 
Palomares Safarres, senyora Silvia Paneque Sureda, senyora Glória Plana Yanes, 
senyora M. Angels Planas Crous, senyor Caries Puigdemont Casamajó, senyora Anna 
Pujolás Vilar, senyor Angel Quintana Morraja, senyor Caries Ribas Gironés, senyora 
Mana Núria Terés Bonet, senyora Roser Urra Fábregas, senyora Concepció Veray 
Cama. 

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

La secretária de la Corporació, senyora M. Glória Gou i Clavera, dóna la benvinguda a 
aquesta sessió extraordinaria del pie que té com a objecte la constitució del nou 
Ajuntament d'aquesta ciutat atenent els resultats que es van produir el passat 22 de 
maig de 2011, 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 l'alcalde. 

L'anide 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 l'acte, actuant com a Secretan 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 el senyor Eduard Berloso Ferrer, com a regidor de major edat, i la senyora 
Anna Pujolás Vilar, com a regidora de menor edat, assumint la presidéncia el senyc ,  
Berloso. 

El president 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 credencia s 
de cadascun deis regidors i regidores electes que ha emes la Junta Electoral de Zona 
També es posa de manifest que s'ha efectuat un arqueig i estan preparats 
actualitzats els justificants de les existéncies en metál.lic o valors propis de 
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 de 
patrimoni de la Corporació i deis seus Organismes Autónoms. 

El president de la Mesa d'Edat passa la paraula a la secretária 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. 

El president 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 previstes per la Llei Orgánica del Régim Electoral General (LOREG 
en els seus arboles 177 i 178 i demés legislació concordant, ho ha de manifestar er 
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 reglamentána 
té el següent text: 

"Juro o Prometo, per la meya consciéncia i honor, complir fidelment 
les obligacions del cárrec de regidor/a 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" 

El senyor Caries Puigdemont i Casamajó, la senyora Marta Madrenas i Mir, i la senyora 
M. Ángels Planas i Crous de la candidatura CiU, el senyor Ángel Quintana Morraja de 
la candidatura PSC-Progrés Municipal, el senyor Jordi Navarro Morera, la senyora 
Anna Pujolás Vilar i el senyor Caries Bonaventura Cabanes de la candidatura d'Unita: 
Popular-Poble Actiu, incorporen a la fórmula anterior, i amb carácter previ, l'express:  
"Per imperatiu 

El senyor Jordi Navarro Morera de la candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu 
incorpora al final el text: "I prometo per la meya consciéncia i honor servir a .18  
ciutadania gironina que ens ha escollit i el poble catalá, únics dipositaris de sobirania 
pels principis de justicia social i per uns Parsos Catalans pel respecte a la natura i Per  
la pau entre els pobles." 
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La senyora Anna Pujolás Vilar i el senyor Caries Bonaventura Cabanes de la 
candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, incorporen al final el text: "i prometo per la 
meya consciencia i honor servir a la ciutadania gironina i al poble catalá, únics 
dipositaris de sobirania, pels principis de justicia social i per uns Paisos Catalans 
independents i respectuosos amb la natura." 

El president de la Mesa d'Edat declara que queda constitu'it el nou Ajuntament de 
Girona. A continuació es procedirá a l'elecció de l'alcalde 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 secretaria manifesta que el procediment ve regulat 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 de l'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 I'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 de l'alcalde que es fará en votació 
secreta, i cada regidor procedirá a l'emissió del seu vot emplenant la papereta que 
sets hi facilitará en aquest moment. 

El president manifesta que pertoca ara preguntar als regidors que encaKalen les 
corresponents Mistes si presenten candidatura per a l'elecció d'alcalde: 

Senyor Joan Baptista Olóriz Serra, cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds — 
Esquerra Unida i Alternativa - Entesa, presenta candidatura? El senyor Olóriz 
respon: Sí. 
Senyor Jordi Navarro Morera, cap de llista de Candidatura d'Unitat Popular — 
Poble Actiu, presenta candidatura? El senyor Navarro respon: Sí. 
Senyora Concepció Veray Cama, cap de Mista del Partit Popular, presenta 
candidatura? La senyora Veray respon: Sí. 
Senyora Pia Bosch Codolá, cap de llista del Partit deis Socialistes de Catalunya — 
Progrés Municipal, presenta candidatura? La senyora Bosch respon: Sí. 
Senyor Caries Puigdemont Casamajó, cap de llista de Convergencia i Unió, 
presenta candidatura? El senyor Puigdemont respon: Sí. 

Queden proclamades les candidatures següents: 

Senyor Joan Baptista Olóriz Serra, cap de 'lista del partit d'Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa. 
Senyor Jordi Navarro Morera, cap de !lista de la Candidatura d'Unitat Popular-
Poble Actiu. 
Senyora Concepció Veray Cama, cap de 'lista del Partit Popular. 
Senyora Pia Bosch i Codolá, cap de llista del partit deis Socialistes de 
Catalunya-Progrés Municipal. 
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- Senyor Caries Puigdemont i Casamajó, cap de (lista del partit de Converger: 
i Unió. 

La secretária, a continuació, passa a cridar a votar als regidors i a les regidores pe' 
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, e» 
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 Ilege 
cadascuna de les paperetes en veu alta i les Miura als membres de la mesa, per 
verificar el recompte. 

Realitzat l'escrutini de les paperetes dipositades, dóna el resultat següent: 

- Senyor Caries Puigdemont i Casamajó: 10 
Senyora Pia Bosch Codolá: 7 

- Senyor Jordi Navarro Morera: 3 
- Senyora Concepció Veray Cama: 3 
- Senyor Joan B. Olóriz Serra: 2 

Vist el resultat de les votacions i com a (lista més votada en les eleccions del dia 22 de 
maig, el president de la Mesa proclama alcalde de l'Ajuntament de Girona a 

senyor Caries Puigdemont i Casamajó. El president li prega que s'acosti a 
la Mesa per a qué accepti el cárrec i juri o prometi com a Alcalde com a requisit preví a 
la presa de possessió. El senyor Caries Puigdemont, manifesta que: 

"Per imperatiu legal prometo, per la meya consciéncia i honor, complir 
fidelment les obligacions del cárrec d'alcalde de l'Ajuntament de 
Girona, amb Ileialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya" 

El president de la Mesa, senyor Eduard Berloso Ferrer, demana a l'ex-alcaldessa 
senyora Anna Pagans i Gruartmoner, que s'acosti a la Mesa per tal de fer entrega de la 
vara al nou alcalde i a continuació cedeix la Presidéncia al senyor Caries Puigdemont 
Casamajó, amb la qual cosa declara dissolta la Mesa d'Edat i demana als caps de ¡lista 
deis diferents partits que pugin a la Mesa. 

L'alcalde 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. 

El senyor alcalde dóna la paraula al senyor Joan B. Olóriz Serra, cap de (lista del gruP 
municipal Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa. 

El senyor Olóriz manifesta: 
Grácies Alcalde, felicitats i bon treball! 
Amigues i amics, 
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Fruit d'un sentiment profund, comenoo la meya intervenció agraint als electors 
que han fet possible que la Núria i jo continuem sent regidora i regidor de la nostra 
ciutat. 
Representar als teus conciutadans, defensar els seus interessos i els de la ciutat on 
vius, on han nascut els teus fills és al meu parer un honor i una gran responsabilitat. 
Des del govern estant o des de l'oposició hem fet i farem el millor per a retornar als 
ciutadans aquesta confianoa. 
A Girona el 22 de maig, com a resultat de la voluntat ciutadana, s'ha donat un canvi 
electoral al ser el partit més votat CiU que estava a l'oposició fins ara, i tot i 
no tenir majoria absoluta la heterogene'itat política deis quinze regidors que 
estarem a l'oposició no permet una majoria alternativa, avui. 
La situació económica i social que ens ha tocat viure exigirá el millor de nosaltres i 
amb fermesa peró sense sectarisme encetem aquest nou període a l'oposició. 
D'una manera breu i a trets molt generals vull repassar alguns deis elements 
que marcaran l'entorn deis propers anys, en els que haurem de desenvolupar la 
nostra activitat política, no la farem des del govern peró aquests trets que us 
plantejaré marcaran la política d'acords amb les altres forces polítiques, amb el 
govern. 
Immersos en una profunda crisi des del 2008, solament sortirem de la crisi si 
canviem. 
El primer canvi el farem si creiem en les persones, en la formació, en el 
coneixement, en les interrelacions. El principal actiu de les empreses ja no 
és avui la maquinaria, ni les matéries primeres, ni tan sois el finanoament, tot i 
que un millor finanoament és necessari: el principal actiu és el capital intellectual, 
és a dir, la capacitat de coneixement i desenvolupament de cada persona i del seu 
conjunt. 
És aquest el model d'empresa que volem a Girona, que hem d'incentivar, el 
contrari al del amiguisme, la subvenció fácil, el contracte aparaulat. La formació 
d'una persona necessita avui més de 25 anys, i d'aquí a no gaire ens caldran prop 
deis 30, i continuar-la en el transcurs de la seva vida laboral. Res a veure, doncs, 
amb el tipus de vida de les persones que van fer la Girona on vivim avui. Aquest 
procés ens ha de portar a situar les polítiques per la infáncia, les polítiques 
educatives, la Universitat, en el centre de l'acció de totes les Administracions 
Públiques. La incorporació deis joves al món del treball és avui més complexa peró 
els arbres de la crisi no ens han de fe perdre de vista el bosc. Hem de Iluitar per 
donar-los-hi oportunitats doncs tenen el millor bagatge que mai em tingut. Avui el 
mangle: Ciutat-Universitat-Empresa, esdevé l'element clau pel progrés social. 
El procés de formació de les persones requereix, peró, quelcom més. Les 
Persones, a més de coneixements, tenim valors. Només amb valors esdevenim 
ventables ciutadans. No crec que actualment visquem una crisi de valors, peró sí que hi ha canvis en els valors. Ens correspon a tots els poders públics, trametre, 
facilitar, i crear les condicions perq el  I servei als demés, 

	perqué els valors en aloa com la solidaritat, l'estima, 
, l'amor al país i a la ciutat, esdevinguin no el complement, sinó a base sobre la que creixin les persones com a ciutadans del segie XXI. 5i.segon canvi va lligat a l'estructura familiar. Les persones, afortunadament, vivim 

mes anys i requerim més serveis que l'actual estructura de les famílies no pot 
latisfer en la seva totalitat. També els joves, requereixen períodes més Ilargs de 
"'nació que ara ja s'inicien prácticament des del moment del naixement. La nostra 
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gent gran requereix una nova valoració del seu rol en la societat. Les 
administracions, i com sempre, l'Ajuntament al capdavant, hem d'afavorir a aquests 
col•lectius. A la gent gran en el seu encaix en la societat, i als joves en la seva 
formació atés que són els garants de futur. En aquest sentit per satisfer aquest 
repte, aquets darrers anys des del govern municipal, des de les polítiques 
socials i l'educació hem anat construint serveis i teixint complicitats amb les 
entitats i la societat civil, recomano al nou govern que mantingui aquestes 
polítiques que s'han fet sense partidisme amb voluntat de servei a la comunitat. 
El tercer element de canvi és la plena igualtat home-dona. Em refereixo en concret 
al procés d'incorporació de la dona al mercat de treball. Les dones, avui tenen 
encara importants dificultats d'accés a les fonts de riquesa i al desenvolupament 
professional. L'Ajuntament ha de servir d'exemple i, per aixó, cal que mantingui 
les polítiques actives desenvolupades, fins i tant no s'assoleixi una 
incorporació en igualtat de condicions home-dona a tots els nivelis, no sois 
als operacionals ó de base, sinó també en els nivells de comandament 
responsabilitat tant en les empreses privades com en les institucions públiques. 
El quart element diferencial deis propers anys és consolidar l'onada immigratória 
que hem viscut aquets darrers deu anys. La societat del segle XXI és 
multicultural. No podem resignar-nos a l'aparició, creixement i contaminació de 
les polítiques xenófobes, de la manipulació de les persones que pateixen la 
crisi per agredir als seus veins d'origen estranger. Cal, per tant, incorporar 
aquest element de transformació social, els valors positius de ser una terra de pos 
un país de marca. Les polítiques municipals en urbanisme, habitatge i formació, són 
les eines que millor poden facilitar la integració social deis immigrants. Els 
immigrants han d'incorporar els nostres valors i nosaltres hem d'aprofitar les 
seves aportacions a la cultura i al creixement económic i social. Els drets 
cívics i la seva universalització en el nostre ámbit territorial són la referencia 
per mantenir en el futur la cohesió social actual i aprofundir-la. 
El cinqué i darrer element fa referéncia al medi ambient. És clau 
consideració del medi ambient com a valor patrimonial a conservar. Cal un can' 
cultural, per considerar que els costos mediambientals no són costos, sinó actius 
i fons de riquesa futura. Aixó ens ha de portar a desenvolupar polítiques 
que s'iniciin en la formació, i arrelin en els processos i les practiques 
empresarials públiques i privades. L'esfor9 fet cap a una nova política de 
residus va en aquets sentit i ha de culminar en un temps breu amb la planta de 
Campdorá, és urgent que continuem el procés o el nou contracte de neteja aprovat 
per unanimitat no podrá desenvolupar totes les seves potencialitats. 
Integració en la societat del coneixement; consecució plena de la igualtat 
home-dona; atenció a les aportacions, també culturals, deis nous gironins 
extensió de la qualitat de vida, cura del medi ambient com a valor patrimonial de 
futur; i el comú denominador de la promoció deis valors de la societat democrática 
són pels anys propers objectius comuns que, entre tots, hem de desenvolupar. 
Dit aixó, cal plantejar quin ha de ser el rol del govern de la ciutat i el que 
nosaltres des de l'oposició estant vetllarem en aquesta nova etapa. Hi ha un 
canvi en el concepte de bones practiques de govern. Fa uns anys el rol de 
l'Administració es limitava a formular polítiques adequades i tenir una estructura 
eficient de funcionaris i recursos que les duguessin a terme. Ara també ens calen 
polítiques adequades, de les que acabo de fer una breu síntesi; i boas 
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treballadors i treballadores municipals, com els que tenim en la plaóa del Vi, i deis 
quals no dubti el govern que tindrá la seva collaboració. Avui, peró, cal, a 
més, aconseguir la collaboració i complicitat entre els poders públics, d'una 
banda, i. d'altra banda entre aquests i la societat civil. 
Vull, per acabar, fer referéncia al catalanisme d'esquerres, del que em sento hereu. 
El catalanisme polític, fundat per Valentí Almirall, del que el passat 20 juny hem 
recordat els 107 anys de la seva mort, tenia el seus fonaments en la dinámica, 
nca i complexa, de la societat civil catalana. El catalanisme progressista, 
sense renunciar a la história de Catalunya, sempre ha basat el seu 
nacionalisme en la ciutadania i els seus valors morals i polítics. Aquest és, també 
avui, el nostre camí: impulsar Girona amb la foróa de les seves associacions 
civiques i assistencials, de les culturals i professionals, de les ve.inals i 
naturalistes, també per aquells que, indignats, demanen que seis escolti. 
Per a les ciutadanes i ciutadans que les integren, per a tota la ciutadania és per a 
qui treballarem. Moltes grácies. 

L'alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Navarro Morera, cap de 'lista del grup 
municipal Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu. 

El senyor Navarro manifesta: 
Gironines i gironins, regidores i regidors: bon dia. En primer lloc, com a regidor 
electe i en representació de la CUP i deis dos partits que ens varen donar suport a 
les passades eleccions Reagrupament i el Partit Pagesos per a la Dignitat Rural donar 
les grácies a les 2.981 persones que ens varen donar la seva confianóa a les passacies 
eleccions municipals, a tots ells i a totes elles moltíssimes grácies el nostre més sincer 
agraiment. També voldria personalment agrair a persones que aprecio molt com la 
meya companya, els meus fills, els meus pares, el meu germá i els meus companys i 
oompanyes de Iluita que tant i tant m'han donat i que em continuen donant. 
Fa uns minuts m'he vist obligat a prometre la Constitució Espanyola i val a dir que he 
dit una mentida perqué no la penso complir, és més, dedicaré bona part de les meves 
energies a combatre els símbols que representa aquesta Constitució i aquesta 
monarquia imposada. Tant jo com els meus companys de grup treballarem perqué el 
quadre Borbónic Reial que presideix aquest saló de plens sigui retirat i també 
treballarem perqué Girona retiri el títol de Príncep de Girona a Felip de Borbó. 
Nosaltres segurament som l'únic grup municipal que no reconeix ni la Constitució ni els 
Estatuts d'Autonomia i ho fem perqué des del nostre punt de vista aquestes Ileis 
Imposen la denominació colonial, nacional i cultural als paisos catalans i perpetuen 
unes desigualtats, unes Ileis que entre altres coses imposen un sistema de 'listes 
electorals tancades que impedeixen la regeneració democrática, que perpetuen un 
model económic, social i polític que agreuja les desigualtats socials, afavoreixen 
les grans empreses i malmeten el territori on han de viure i créixer els nostre fills i filies.  

Per tant, és només als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, tant les que ens 
van votar com les que no, a qui prometo, no per imperatiu legal sinó per voluntat 
o  

oPla, treballar per crear un model de ciutat basat en els cinc eixos del nostre 
programa: 
gombatre la crisi i treballar per la cohesió social 
-eballarem per recuperar una economia productiva i local, en qué el més important 
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siguin les persones. Treballarem per impulsar una xarxa d'economia social i solidá,a 
per tal de combatre la crisi económica que copeja a les classes populars, potencia-. 
cooperatives i petites empreses. 
Apostarem per enfortir el sentiment collectiu, recuperant xarxes solidáries 1 la 
creativitat ciutadana. Serem un mur de contenció contra els intents de retallades 
farem costat a la ciutadania que lluita per combatre les retallades i els atemptats a 
la cohesió social. 
I aquest será el camí que emprendrem per fer front a l'actual model capitalista 
neoliberal escampat arreu del món i d'Europa, que fomenta la competitivitat 
escampa la desconfiarna envers els més febles. Estic parlant d'exclusió social 1 
xenofóbia. La CUP hi plantarem cara des de l'acció, al carrer i a les 
institucions; peró també des de les idees, difondrem un discurs basat en el 
diáleg entre les persones, que fomenti la convivencia ciutadana. 
Crearem un model de ciutat verda, amable, propera i sostenible. 
Lluitarem per preservar els espais agraris i naturals del nostre municipi: Volem ur 
territori viu, net i ben conservat, i per aixó necessitem pagesos i pageses, i sobretot 
conservar els espais més valuosos. 
Prioritzarem el transport públic, la circulació a peu i en bicicleta per combatre el canvi 
climátic i el caos deis cotxes privats, alhora que Iluitarem perqué ADIF respecti als 
barris afectats per les obres del TAV. 
impedirem la construcció d'un pavelló a la Devesa, senyor Puigdemont: els hi 
pensem recordar la seva promesa electoral perqué no se n'oblidin, serem tossutsi 
persistents. Recordarem a l'equip de govern la necessitat de replantejar les zones 
blaves de Sant Narcís i d'impulsar un gran pacte per la mobilitat sostenible a 
Girona i rodalies que posi fi a l'ús massiu del vehicle. 
Proposarem un sistema de recollida de residus que faci innecessari la construcció de 
grans macrocomplexos de tractaments de residus, serem al costat de les 
cooperatives d'energia verda, i difondrem la nova cultura de l'energia, basada r 
l'estalvi i l'eficiencia i contrária a les centrals nuclears, la producció a gran escala 
les línies de Molt Alta Tensió. 
Defensarem de forma contundent els drets socials i laborals, la participacic 
ciutadana i apostarem fort per la cultura i les entitats. 
Ens oposarem a les retallades en educació i sanitat a la xarxa sanitária del 
nostre municipi. Combatrem les retallades al Trueta i reclamarem més equipaments 1 
més personal de salut básica a diversos barris. 
Volem la construcció de les escoles Pericot i Bosc de la Pabordia, d'una nova 
escola bressol a la ciutat i d'un nou institut de secundária, així com el 
replantejament de l'actual zonificació escolar. També reclamem l'obertura de mes 
centres oberts en alguns barris i de noves biblioteques al sector Est i a Sant 
Narcís. 
Defensarem aferrissadament la participació directa, per aixó volem pressuPostos  
participatius, consultes ciutadanes vinculants i obrir el Ple a les entitats 
Revisarem les Ordenances de Convivéncia i Via Pública per resoldre tots els 
aspectes que restringeixen la participació i les activitats d'entitats en Vespa,  
públic. 
Donarem suport a la cultura popular i a la música en directe, i farem costat a les 
entitats de la ciutat, auténtica ánima de participació i implicació ciutadana. 
Defensarem els drets nacionals deis PaYsos Catalans 



A iuntament V¡j&Girona 

Serem la veu deis gironins i gironines que el 25 d'abril del 2010 van votar 
independéncia. Des d'aquest Ajuntament i des del carrer construirem la 
independencia deis Paisos Catalans perqué necessitem trencar la dependéncia 
económica i política amb Espanya. Volem acabar amb l'espoli fiscal que roba a les 
treballadores catalanes milions cada any, que ens aboca a la fallida 
pressupostária deis nostres ajuntaments i serveis públics. 
Per tot aixó la CUP proposará a aquest Ple mesures polítiques com ara el 
suport i adhesió a l'Assemblea Nacional Catalana i a l'Assemblea de Regidors i 
Regidores deis Paisos Catalans, alhora que proposará mesures simbóliques com 
ara la retirada de la simbologia espanyolista i monárquica d'aquest edifici 
consistorial. 
Lluitarem perqué la (lengua catalana sigui la (lengua comú i de cohesió social, de les 
persones nouvingudes, deis qui van arribar fa anys i deis qui ja hi eren. Defensarem 
la nostra identitat, cultura popular i el nostre esport de base com a motors de cohesió 
social i de convivéncia. 
Lluitarem per la Girona deis barris 
Som independentistes i Iluitem per la Ilibertat del nostre poble, i ho fem des del 
convenciment que la !luda pels drets socials i pel respecte a la mare terra van 
unides. Peró som fills i filies de barri, i és a les nostre petites pátries on cada dia 
hi vivim experiéncies i des d'on cada dia ens enfrontem a la vida 
quotidiana. Jo mateix soc nat al Barri Vell d'aquesta ciutat, saltenc d'adopció i he 
estat veí de Sant Narcís, de l'Eixample, de Sant Ponq i de Fontajau, com tanta i 
tanta gent que s'estima la Girona deis barris. 
Per aixó durant aquest mandat treballarem intensament per retornar a tots els barris 
de la nostra ciutat la dignitat i el respecte que es mereixen, per millorar- los sobretot 
cedint més protagonisme a les associacions i entitats, peces clau del territori. 
Resumint 
Treballarem pel bé de Girona, ens comprometem amb la gent deis nostres barris 
alhora que serem solidaris i solidáries amb qui pateix desigualtats socials i culturals 
arreu del món, així com els desastres ecológics, el canvi climátic o la degradació del 
territori. Combatrem la xenofóbia i el racisme alhora que ens enfrontarem a 
l'espanyolisme que promou el genocidi iingüístic als Paisos Catalans. 
La CUP va néixer a Girona fa uns 9 anys, des la base i al carrer. El compromís, la 
humilitat i la coheréncia han definit el nostre 	projecte d'esquerres, ecologista i 
independentista, i pensem seguir per aquest camí. Per aixó ens oferim a ser 
l'altaveu d'aquells col•lectius i entitats que treballen per millorar la ciutat, i els farem 
costal en el combat contra un sistema capitalista salvatge que genera pobresa i 
discriminado. 
El nostre és un missatge ciar, sense ambigüitats, de compromís amb les 
dasses populars, amb la justícia social, la cultura, amb la mare terra, amb la nació 
catalana. Som aquí per donar veu als qui durant molts anys no l'han tingut. 
Venim a portar la veu deis barris, de les entitats, també deis exclosos. 
La nostra entrada a l'Ajuntament és una victoria del poble, petita, si voleu, peró 
aconseguida amb l'esfor9 de centenars de persones que, des de la base, sense 
Prá  ctica m e nt diners, només amb hores i hores de dedicació, han fet realitat 
aquest somni. Hem estat l'exemple que es pot avan9ar amb la il•lusió, fent feina de o  

ximitat, demostrant que la política també es pot fer des del carrer, de forma hu rq11.1 
, voluntária, amb vocació de servei al poble i la comunitat. 

1 
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1 estem conven9uts que una nova Girona comen9a a caminar, grácies a la feina de 
col•lectius, 	moviments 	socials, 	associacions 	de 	veins, 	etc.). Si des de 
l'Ajuntament els escoltem i treballem plegats estic conven9ut que la nostra ciutat 
será un lloc millor pels fills deis nostres fills. Cal donar una oportunitat a la política de 
base, de proximitat, que ja és al carrer, nosaltres Ii allarguem la má, i esperem que 
aquest consistori també. 
Per tant 
Segurament tot aixó no ho podrem fer en aquest mandat perqué no tenim la fora 
institucional necessária. Tot i aixó pensem que les utopies són realitzables 
el que hem de fer és posar-nos a treballar fort per viatjar cap a Ítaca. 1 com dela 
el poeta: Via foral, que tot está per fer i tot és possible! 
La CUP no formarem part de cap govern en qué estiguem Iligats i amb la boca 
tancada. Farem una oposició constructiva, farem servir la fowa de la paraula 
serem oberts i dialogants, i discutirem punt per punt i arribarem a acords sobre la 
base del nostre programa. 
Dins d'aquest consistori, creiem que els únics que podem encap9alar aquesta 
transformació política som la CUP, i per aixó fa uns minuts hem presentat i vota: 
el nostre cap de (lista com a candidat a Alcalde. 
Per acabar, vull recordar les generacions de Iluitadors i Iluitadores que ens ha^ 
precedit en el combat per la Ilibertat i una societat més justa, que van pa:: 
repressió, tortures o mort. El seu esforq vers la Ilibertat no va ser en va: perqué ara 
aquí la Iluita continua! Moltes grácies. Visca Girona i visca Catalunya! 

L'alcalde dóna la paraula a la senyora Concepció Veray Cama, cap de (lista de 
grup municipal del Partit Popular. 

La senyora Veray manifesta: 
Grácies senyor Alcalde. Subdelegat del Govern, Delegat del Govern, Consellera 
Presidents deis Grups Parlamentaris de CiU i PSC, Portaveu del PPC al Parlament de 
Catalunya, diputats, diputades, senadores, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores 
Autoritats, Senyores i Senyors, amics i amigues, 
Siguin les meves primeres paraules per felicitar al nou l'Alcalde de Girona, el senyor 
Caries Puigdemont i expressar el meu reconeixement personal i polític a la fins ara 
Alcaldessa de la nostre ciutat, la senyora Anna Pagans. 
He presentat la meya candidatura a l'Alcaldia per coheréncia i respecte als gairebe 
4.000 gironins i gironines que el passat 22 de maig van donar suport al Partit Popular 
que ens han atorgat 3 regidors, i aprofito aquesta intervenció per reiterar un cop mes 
el meu agra'iment a tots ells. 
Avui, s'inicia no tant sois un nou mandat municipal, sinó una nova etapa després de 32  
anys d'un mateix govern. Una nova etapa marcada per una voluntat inequívoca de 
canvi. 
Un canvi peró que no es pot centrar només en un nou Alcalde i un nou Gover 
Municipal, és a dir en un simple canvi de noms i cárrecs, sinó que cal que sigui. i alx 
ho esperem des del grup popular, sobretot un canvi de politiques,de prioritats i de 
manera de governar. 
Vosté, senyor Puigdemont, és avui el nou Alcalde amb tota la legitimitat que li dóna 
ser la 'lista més votada peró crec que és bo recordar, que mai un govern de 
l'ajuntament de Girona havia estat tan minoritari, i des del grup popular creiem que 
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aquests és un fet que hauria de reconsiderar perqué Girona necessita un Govern sólid, 
fort 1 estable, i no débil i inestable com tindrem si vosté no rectifica i forma el nou 
Govem amb només 10 regidors. 

Estic convenguda  que estará d'acord amb mi que Girona no pot ser governada a cop 
de Decret, i per tant, que avui més que mai la seva predisposició al diáleg, l'entesa i 
acord amb els grups de l'oposició será determinant, com també ho és que alguns 

grups representem el canvi real mentre que altres simplement representen la 
continuitat. 
Avui, a la nostre ciutat tenim vells i nous reptes, els quals requereixen tots ells de 
decisions estratégiques importants i urgents que no podem aplagar ni enrederir i és 
per aixó  que vosté em tindrá al seu costat en les decisions estratégiques a prendre pel 
nou  govern municipal, i m'hi tindrá amb visió de ciutat i full de ruta, perqué tan 
equivocat és prendre decisions errónies com no prendre les decisions que necessita 
Girona. 
Quant una no governa, i está a l'oposició, ha d'oferir alternatives, donar suport a les 
propostes assenyades del Govern i alhora també fiscalitzar l'acció d'aquells qui 
ostenten el  govern municipal. Així doncs, aquesta és la oposició que farem des del 
Partit Popular, una oposició tant intensa i ferma com responsable i rigorosa. 
I per afrontar tant els nous reptes com els vells, com per exemple l'arribada definitiva 
del TAV, un repte que ja l'any 2003 en parlávem tots els caps de 'lista en la constitució 
de l'ajuntament d'aquell moment, caldrá promoure acords i consensos amb el sector 
pnvat, amb el govern de Catalunya i amb el Govern d'Espanya. 
per tant, pot comptar amb nosaltres per defensar, per exemple, les inversions en 

infraestructures, com el soterrament del Tren Convencional a la ciutat o l'acabament 
del soterrament del TAV, o el finangament deis serveis básics per atendre amb dignitat 
¡suficiencia a les persones que més ho necessitin. 
Avui, peró, la nostra prioritat ha de ser liudar contra la crisi i crear ocupació, perqué 
són més de 7.200 les persones aturades a la nostra ciutat, i aixó fa més necessari que 
mai  que treballem tots per aconseguir un Ajuntament ágil, transparent, sense traves ni 
normatives supérflues, que ens permetin de veritat fer de Girona una ciutat fácil i 
atractiva pels emprenedors, amb una fiscalitat justa i en la que la burocrácia no sigui 
un ImPost afegit per a tots ells, perqué són els empresaris, emprenedors o autónoms 
els qui creen ocupació, no l'administració. 
Cal doncs, a tots ells, donar-los-hi suport, com també cal fer-ho amb els sectors 
económics més importants i imprescindibles per poder aconseguir treure Girona de la 
cnsi com són el Turisme i el Comerg. 
Vull  que Girona sigui ciutat referent en l'ámbit social, cultural, emprenedor, tecnológic, 
Investigador, esportiu, i també de respecte i excel.léncia. 
Una Girona  referent en qualitat de vida, que és conscient que tan important és arribar 
a tenir aquesta qualitat de vida com conservar-la i millorar-la, una ciutat més humana i 
amb més sentit social. 
I tot aixó s'aconsegueix treballant no només amb diáleg  i ganes de consens entre 
Govem i Oposició sinó també, i sobretot, escoltant i tenint en compte les opinions deis 
ciutadans. 
Cal doncs  que encarem el futur amb un canvi de visió deis problemes i les seves 
_s°111clons, amb polítiques nítides, implantant un nou model de col.laboració púbiic — 
"ada, amb la finalitat d'avangar i incentivar la coparticipació, la cogestió i la 
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coinversió en ámbits com el tercer sector i les infraestructures, perqué més societat és 
sempre sinónim de millor Govern. 

Cal que l'Ajuntament gestioni lo públic y no faci de privat, i que a més gestioni amb 
eficácia i eficiéncia, que concentri els seus esforgos en les persones, la Iluita contra la 
crisi, la seguretat, i els barris. 
Girona ha de ser una ciutat segura, amb Ordenances modernes i actualitzades que 
garanteixin la llibertat deis qui compleixen les normes i paguen els seus impostos, i per 
a que no hi hagi impunitat d'aquells que no respecten la nostra convivéncia. 
Les persones són i seran sempre la nostre prioritat, i per aixó cal cuidar a qui ho 
necessita: grans, persones discapacitades, joves i infants, i cuidar també als qui 
cuiden, com per exemple la familia . 
Hem de fer de Girona una ciutat més humana i amb més oportunitats, amb una 
educació de qualitat i en valors, per formar els millors professionals peró també a les 
millors persones. 
En immigració Girona ha de ser tant acollidora com exigent. Cal reclamar als qui 
venen el mateix que ens exigim a nosaltres mateixos: complir la Ilei, que s'integrin 
respectin les nostres normes, sense que ningú apel•li a la seva cultura, religió o país 
d'origen per a trencar-les. És a dir cal treballar per una immigració legal i ordenada 
amb drets, per suposat, peró també amb obligacions. 
Girona té un gran potencial económic per convertir-se en un ciutat de negocis, de 
excelléncia i d'implantació de noves empreses, peró el seu lideratge precisa 
modernitzar-se, millorar la relació amb la universitat, potenciar la investigació i la 
innovació tecnológica i promoure les infraestructures. 
Infraestructures Educatives — necessitem més i millors centres educatius. 
Infraestructures Sanitaries — que el Nou Hospital Josep Trueta pugui ser aviat una 
realitat. 
Infraestructures Culturals — com la nova Biblioteca al C/ Emili Grahit o el nou Centre 
Cívic del Barri Vell a l'antic Cinema Modern. 
I també les Infraestructures viaries, ferroviáries i aeroportuáries, així com una minora 
de la mobilitat dins la própia ciutat a través de la redacció d'un Pla de Mobilitat que ens 
permeti resoldre els problemes actuals. 
Cal ser exigents amb el Govern de l'Estat en relació al desdoblament de la N-II aix' 
com amb l'acabament de les obres de soterrament del TAV i les del Tren 
Convencional, com ja he dit abans. 
L'aeroport de Girona, és també una infraestructura estratégica important pel futur de la 
nostre ciutat i cal ser exigent amb el Govern de la Generalitat per tal que busqui les 
eines necessáries per aconseguir que aquest no torni a esdevenir un aeroport de 
segona i continui sent l'aeroport actiu i dinámic que ha estat aquests darrers anys. 
A Girona, doncs, no li falten ni oportunitats ni potencial peró si un millor govern. 
I aquest millor Govern passa també perqué tinguem a Girona un Alcalde que ho sigu' 
de tots els gironins i en el que tothom si pugui sentir representat, i en aquest sent 
podríem dir que vosté no ha comengat amb gaire bon peu senyor Puigdemont  
anunciant la seva futura pertinenga al club d'Alcaldes independentistes de Catalunya 
perqué li puc assegurar que aquests no es ni el sentir ni la prioritat de la majoria de 
gironins. 
I respecto els seus sentiments personals, per suposat, com espero que vosté será  
capag de respectar els meus, peró pensi que vosté des d'aquest moment ja no es 
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representa només a si mateix sinó que ens representa a tots, i per tant que la seva 
obligado no és generar divisió I conflicte entre els ciutadans sinó treballar per la 
concordia, la cohesió i la convivéncia, i sobretot treballar per la que ha de ser la gran 
pnoritat de tots, treure Girona de la crisi i oferir solucions reals i efectives als 
autadans. 
Girona té futur, i tan que si, peró només si fem les coses que hem de fer i les fem bé 
aconseguirem aquesta Girona económicament próspera i socialment forta i segura 
d'ella mateixa que tots desitgem. 
Aixi doncs senyor Puigdemont, com a nou Alcalde de Girona espero que comparteixi 
amb nosaltres aquestes prioritats, si és així ens trobará al seu costat, peró sinó ens 
trobará davant seu exercint una oposició responsable si, peró també exigent, perqué 
en aquests moments de greu crisi económica i de grans dificultats socials no ens 
podem permetre el luxe de cometre cap més error. 
Finalment, i de manera molt sincera, li desitjo senyor Puigdemont molta sort i encert en 
l'exercici de les seves funcions i responsabilitats com a nou Alcalde de Girona, el 
primer Alcalde no socialista en democrácia a la nostre ciutat. 

L'alcalde dóna la paraula a la senyora Pia Bosch i Codolá, cap de 'lista del grup 
municipal del Partit deis Socialistes de Catalunya-Progrés municipal. 

La senyora Pia Bosch manifesta: 
Grácies senyor alcalde. Alcaldessa i alcalde anteriors de la ciutat de Girona, regidores, 
regidors, autoritats, amigues i amics. En primer lloc vull felicitar en nom propi i del 
nostre grup al senyor Caries Puigdemont que, com a cap de la (lista més votada en les 
darreres eleccions, és el nou alcalde de la nostra ciutat. Ell tindrá la responsabilitat 
d'encap9alar el nostre consistori en un moment complex i difícil pels gironins i les 
gironines i per la ciutat. 

Abans de res les meves paraules han d'esser d'agraiment: 

Agraiment als gironins i les gironines que, el passat 22 de maig varen decidir anar a 
votar, varen voler reafirmar la seva confian9a en el nostre sistema democrátic, 
participant en aquestes eleccions. Un agraiment profund a tots aquells i aquelles que 
varen fer-nos confian9a a nosaltres, a la candidatura socialista. Més de 7.600 gironins i 
gironines varen optar per fer-ho el passat dia 22 de maig. 

Els prometem avui que treballarem per honorar aquesta confianQa, per fer present a la 
ciutat, en aquest auntament i al carrer, les idees que ens han demanat que defensem, 
les que nosaltres representem, les idees de progrés. Aquest és un contracte sagrat. 

Hem tingut temps - en aquest període que ens ha recordat quanta importáncia té un 
sol vot, cada un deis vots- d'analitzar els resultats electorals. 

Hem treballat per treure conclusions: prenem nota del missatge de la ciutadania. 
Freballarem per demostrar que hem pres nota d'aquest missatge i per honorar la 
cenfianla rebuda. Ho fem des del primer dia. Avui ens hi comprometem solemnement. 

Tot seguit dues paraules per subratllar la importáncia, l'honor que suposa per tots nos  
ho  Ores convertir-nos avui en regidors d'aquest Ajuntament: tornar-ho a esser, ésser-

Per primera vegada: no hi ha honor més gran, per un demócrata, que ser 
rePresentant deis seus ve'ins, de la seva comunitat. Ens sentim honorats i orgullosos 
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de representar en aquest plenari, els propers quatre anys, les idees de progrés, de 
representar el catalanisme progressista en aquest Ajuntament. Aquest sentiment 
aquesta emoció, és la que guiará el nostre treball. L'orgull de representar una par, 
important de la ciutadania i, sobretot, la nostra passió per Girona. 

La tasca que ens correspon en aquests propers anys és la d'oposició, i vull subratllar 
avui la importancia de l'oposició en el bon funcionament d'un sistema democrátic 
L'exercici de l'oposició no és només un dret, és un deure al servei de l'interés  de la 
ciutat, que ha de voler tenir i ha de poder tenir una oposició que li garanteixi un control 
eficaQ de l'acció del govern. És aquest control el que assegura la transparéncia, 
permanent rendiment de comptes que el govern ha de fer. Control i també  impuls 
especialment en els temes estratégics per la ciutat. 

Innovarem en la forma d'exercir l'oposició. En una situació molt difícil, el govern  ha 
escollit governar en minoria, i aixó requerirá molta dedicació a tot l'equip de govern. En 
aquestes condicions, segurament és encara més rellevant la nostra tasca d'oposició 
Són els electes els que han de governar, els que han de prendre decisions, per  aixó 
han estat escollits, i nosaltres vetllarem perqué sigui així. 

Crec que la política és, en gran part, l'art de convertir les dificultats en oportunitats 
Ens prenem la nostra nova situació com una oportunitat per treballar, d'una  altra 
manera per la ciutat. Una oportunitat per renovar el nostre projecte, per escoltar 
encara més de prop les inquietuds i les esperances deis gironins i gironines.  Una 
oportunitat de construir, conjuntament amb ells i elles esperan9a col lectiva 
Representem aquí el catalanisme progressista, i ens proposem en les properes 200 
setmanes, treballar infatigablement per tornar a meréixer la confiana de tots els 
gironins i gironines que es senten així: socialdemócrates i catalanistes. No ens 
quedarem asseguts esperant l'alternan9a, sinó que treballarem per construir 
l'alternativa des d'ara mateix. 

Defensarem les nostres idees defensant el nostre model de ciutat: una ciutat que 
progressa sense deixar ningú enrere. El gran cabal de confian9a que hem rebut ens 
dona aquest missatge clarament: hem d'esser garants d'un model de ciutat que  ha 
estat un model d'éxit. Ens comprometem avui solemnement a renovar-lo sense deixar 
de defensar-lo davant la pressió de les retallades deis serveis básics del Benestar que 
amenacen també Girona. 

Control de l'acció de govern i defensa del model de ciutat que ha estat reeixit seran 
dos elements importants de la nostra acció. El tercer, segurament el més important, es 
l'impuls de l'acció del govern. Per dur-lo a terme el nostre full de ruta és el nostre 
projecte, el nostre programa. 

Un programa guiat per un gran objectiu: Superar la crisi sense deixar ningú enrere 
Amb la creació de llocs de treball i la Iluita contra l'atur com a eix. Que té la defensa  de 
la qualitat deis serveis públics i de l'espai públic com a prioritat. Un programa Pe' 
rellan9ament de la nostra economia, amb la promoció del turisme i de l'activitat  
económica d'alt valor afegit com a garantia del manteniment de la nostra qualitat  de 

vida. Un programa al servei del manteniment de la nostra cohesió social en temes 
difíciis. Un programa que pensa en el refor9 de la capitalitat de Girona, i en el lideratge  
de l'area urbana. Que pensa en l'equilibri entre els nostres barris i en la millora de les 
nostres comunicacions. Un programa per generar confianQa en el futur. 
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Vivo temps complicats, peró n'hem viscut abans d'altres molt més difícils. La história 
de la nostra ciutat está plena d'exemples de la capacitat deis gironins de superar les 
dificultats. Ens proposem fer honor a aquesta história , a aquells que ens han precedit i 
ens han ensenyat que sempre sempre sempre, les crisis són oportunitats; i que la fe 
en els propis ideals, la voluntat d'aconseguir els nostres somnis, el treball, la 
constancia, l'alegria, la il lusió i l'amor són molt més poderosos del que podem pensar, 
a  vegades. 

Per aquests que ens han precedit i pels que venen al darrere, tenim consciéncia 
d'esser una baula més d'una cadena. Treballarem per tots ells, per honorar, deia, la 
memória deis que ens han precedit i que simbolitzo en dues époques molt diferents en 
les persones de l'Antónia Adroher, i d'en Just Casero. Peró treballarem, sobretot, per 
aquests nens i nenes que simbolitzo en en Tino i en Marcel, els més menuts deis 
col laboradors de la nostra campanya. Treballarem pel present, i també pels temps 
que no veurem, amb passió per Girona i la seva gent. 

Acabo amb una cita d'un llibre preciós de Xavier Montsalvatge i Joaquim Pla, de l'any 
1918 "Girona, terra de gestes i de beutat": 

'Gloriosa ciutat la de Girona: ella serva, ádhuc en aquest segle de vértig que esborra 
tot lo característic de les petites pátries i de les quietoses ciutats, el seu aspecte fort de 
ciutat vette i poderosa, i alhora un cert aire delicat i femení. Es forta i és femenina; i en 
aquesta aparent paradoxa está tot l'encís de la seva grandesa i de la seva beutat. (...) 
Que  aquests tres sentiments, de fortitud , d'heroisme i de beutat siguin enlairats també 
sempre en l'avenir, com els teus penons de combat en les glorioses lluites de civilitat i 
de bellesa.» 

Farem de la nostra acció una Iluita de civilitat i bellesa, per defensar aquesta ciutat que 
ens apassiona i la seva gent : 

Per davant de tot Girona, Visca Girona! 

Fmalment, el senyor alcalde realitza la següent intervenció: 
Abans de procedir al meu primer discurs com a alcalde d'aquesta ciutat, vull expressar 
la meya gratitud a tota la gent que ha fet la confiarna amb nosaltres, en mi 
Particularment, i felicitar a tots els regidors i regidores d'aquest consistori i vull saludar 
també molt efusivament a totes les persones que en el Saló de Sessions, al Saló 
annex o al Teatre Municipal estan seguint aquesta cerimónia i d'una forma singular a 
les autoritats i d'una manera encara més singular als dos ex-alcaldes, l'Anna Pagans i 
en Quin) Nadal, que han tingut la gentilesa, que valoro molt i agraeixo moltíssim, de 
ser avui aquí. 

L acte d'avui té una significació especial. La té per a mi, d'una manera imaginable i 
comprensible, i sense ánim d'exagerar també la té d'una manera col«lectiva per a tots 
els gironins i gironins que anhelaven el canvi a l'Ajuntament. L'ofici de periodista em 
Taña escriure que avui assistim a un dia históric per motius que tots vostés poden ehtendre, peró la prevenció del polític en els temps greus que ens toca de viure m e j xigeix austeritat fins tot en l'adjectivació. Assistim, és cert, a una constitució de 

untament i a un relleu a l'alcaldia que no són com cap deis que hem conegut d'encá 
,  1979: per primer cop s'investeix com a alcalde algú que no és del mateix partit que ha  liderat l'alcaldia, i per primer cop el principal partit a l'oposició és el que ha governat 
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de forma ininterrompuda durant aquestes tres décades. Tot aixó fa que Pacte d'avul 
tingui, efectivament, els ingredients per ser observat, analitzat i recordat d'una manera 
diferent, d'una manera inédita per a les generacions de molts deis qui avui segueixen 
aquest acte o heu esdevingut regidors, i que s'havien fet a la idea que les coses a 
Girona eren d'una manera determinada, que segurament no podien canviar mai. 

Peró si hi ha alguna cosa histórica en tot aquest procés són, en tot cas, els canvis 
socials que ens han dut al dia d'avui, i que han permés desmuntar alguns tópics 
treure alguns taps que impedien que l'evolució democrática anés al ritme del que ha 
anat en la immensa majoria deis municipis del país. Tópics a vegades mal informats, a 
vegades mal intencionats. Ben al contrari del que alguns i algunes semblaven esperar 
Girona és feli9ment una ciutat oberta, que acull bé i integra millor; que ha donat 
oportunitats als milers de joves, majoritáriament de les comarques gironines, que en 
un moment determinat de les seves vides van sentir la crida d'una ciutat que 
despertava i tenia gana de modernitat, que van quedar fascinats pels colors que s'hl 
pintaven i que en van quedar definitivament enamorats, com deja l'eslógan 
memorable, quan van decidir vincular-la al seu projecte vital. Em reconec en un 
d'aquells joves, em sento integrant devot i enamorat de la ciutat i me'n confesso 
profundament orgullós quan en anar pel món explico d'on vino. 

Tot aixó sí que és históric. Vull dir que si bé l'análisi política pot atorgar un cert mérit al 
fet que hem estat capnos d'haver capgirat les coses, l'análisi histórica ens parlará de 
la culminació exitosa d'un model social i de convivéncia que ve de Iluny i que s'ha anat 
bastint d'una manera decidida i conven9uda des de l'any 1979. Pot semblar que faig 
ironia peró és ben Iluny de la meya intenció: si volem acabar d'explicar per qué avu 
som aquí i per qué avui sóc alcalde, cal buscar-ne les bases que ho fan possible en la 
transformació de la ciutat que va decidir emprendre el primer Ajuntament democrátic 
amb l'aleshores alcalde Joaquim Nadal al front. Sense aquell impuls renovador la 
ciutat d'avui seria una altra, i els gironins d'avui seríem uns altres, i no cometo caP 
excés si dic que aquell esperit és un patrimoni que les diferents generacions de 
gironins han anat fent seu, han anat modelant i han anat transformant. 

El resultat de les eleccions del 22 de maig passat ha determinat una voluntat de cano 
en la manera de governar la ciutat, en el lideratge, en el programa del Govern. El cano 
s'ha expressat de manera ben nítida, indiscutible. Segur que no tothom s'ho esperava 1 
és possible que alguns necessitin temps per a fer-se'n a la idea, per interioritzar la 
decisió deis gironins i per, en conseqüéncia, respectar la seva voluntat. En aquest 
sentit, tindré tota la paciéncia i comprensió que calguin peró alhora em sento amb  el 

deure institucional de demanar-los a tots vostés, representants deis grups municipais 
la seva ajuda perqué en aquest tránsit no hi hagi país a les rodes. Seria una frivolitat 
que no ens podem permetre. He expressat, i la reitero novament, la meya disposició  a 
arribar a acords amb totes les forces polítiques; a no tancar la porta als nassos de 
ningú; a tenir la porta de l'alcaldia oberta a tothom. Sé que haurem de negociar Per 
garantir que els projectes es puguin aprovar al ple, i que caldrá bona voluntat per parl 
de tots els qui estiguem disposats a arribar a acords. Jo la tinc. Peró seria inexplicable  
per als ciutadans que s'aprofités aquests circumstáncia, carregada d'oportunitats,  Pe{  
treure petroli del jaciment del partidisme mal entés. 
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Les circumstáncies generals són enormement complexes i difícils. No les hem triat, 
ens han vingut donades. Peró les podem transformar, com suggeria Jaume Vicens 
Vives. Necessitem transformar-les i situar Girona en la via de la recuperació en una 
posició avangada. Necessitem superar l'estancament económic i generar llocs de 
treball. Necessitem que la roda de l'economia giri per poder garantir a tots els gironins 
1 gironines que tenen dificultats, que estan en situació de risc o que directament es 
troben en la pobresa les atencions que els hem de prestar. Necessitem portar a terme 
transformacions en la manera d'entendre les relacions entre els ciutadans i 
lAjuntament; noves i millors maneres de comunicar, de gestionar equipaments, de 
gestionar serveis. Si s'escau, nous Ilenguatges i nous formats. És cert que vivim en 
una era de descrédit colossal, no sempre innocent, no sempre desinteressat, de la 
politica. Potser el descrédit no havia estat mai tan accentuat, en totes aquestes 
décades, com ho és avui. No tenim cap altre remei que posar-nos a apedagar, i ho 
hem de fer amb convenciment, sense complexos, sense abaixar el cap. Hi ha milers 
de gironins que han dipositat la confianga en tots nosaltres, als qui hem guanyat i als 
qui no, i els devem especialment a ells tot l'esforg i tot el talent de qué siguem 
capagos, perqué ho esperen i perqué tenen dret a reclamar-nos-els. No els perdem de 
vista. No els negligim pel simple fet que han expressat la seva esperanga o la seva 
indignació d'una manera tan civilitzada com és anant a votar, en un gest que, 
recordem-ho, ha demostrat al Ilarg de la história la seva veritable capacitat 
transformadora. 

Voldria adregar dos missatges finals. El primer, al collectiu de treballadors i 
treballadores que conformen l'Ajuntament. A ells els demano que posin el seu 
coneixement i el seu talent al servei d'un projecte de millora i modernització. Sou la 
Pega fonamental per fer-ho possible, i en sóc conscient. Sóc conscient, alhora, que 
duna banda hi ha una illusió per aquesta nova etapa i de l'altra la lógica incertesa de 
conéixer com definirem fins al més petit detall l'organització municipal; per aixó goso 
demanar-vos que ens hi ajudeu, que no tingueu reserves a sentir-vos cridats a 
Participar d'aquest procés com a servidors públics, que participeu activament en les 
iniciatives que emprendrem encaminades a millorar tot alió que sabeu que s'ha de 
millorar. 

El segon, als ciutadans de Girona en general. Als qui ens han fet confianga, per agrair-
los el suport. A tothom, per reiterar-los el compromís d'un Ajuntament obert i dialogant. 
I Per demanar-los, també, l'ajuda. Vénen temps en qué es posará a prova no només la 
nostra capacitat de gestionar amb més eficiéncia sinó també la capacitat de solidaritat 
de tota la societat en uns moments que són complicats per a moltes famílies de 
Girona. No em refereixo només als més de 7.000 gironins i gironines que encara avui 
son a l'atur sinó també a moltes altres famílies que malgrat disposar de feina tenen 
cada vegada més dificultats per fer front a les despeses ordináries. A vegades és una 
solidaritat que s'expressa en forma de temps dedicat al proisme, a vegades en forma 
daPortacions  económiques a entitats ciutadanes dedicades al servei als altres, a 
vegades amb un simple gest de comprensió i toleráncia. 

Issumeixo amb orgull, amb honor i amb responsabilitat el cárrec d'alcalde de Girona. 
n seré  digne, i faré honor a tots els qui m'han precedit, especialment als dos que he 
negut.  , en Joaquim Nadal i l'Anna Pagans. A ella vull agrair la seva absoluta 

uISPOSICiÓ en els dies que han precedit el ple de constitució, i reitero també l'agraiment 
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per la dedicació al servei públic que ja vaig fer en el darrer pie ordinari del passw 
mandat. Vull servir els gironins amb humilitat personal i ambició institucional, amt 
proximitat i diáleg, sense sectarisme i amb el desig que la meya etapa a l'alcaldia 
sigui, si les circumstáncies i la voluntat deis ciutadans ho permeten, de vuit anys com a 
máxim. 

I uns darrers mots abans d'acabar dedicats a la meya familia, la meya dona, les 
meves dues filies, els meus pares, els meus germans, per expressar-los l'agraimen 
pels sacrificis que han fet i els que inevitablement hauran de fer i pels quals mai els 
podré recompensar del tot. 

Moltes grácies a tothom. Visca Girona, i visca Catalunya. 

I no havent cap més assumpte per tractar, és dóna per acabat Pacte. Són dos 
quarts de tres de la tarda. 

L'alcalde 	 cretária 

La present act transcrita en paper segellat per l'Ajuntament, números 12995 a 
13003 ha estat aprovada en sessió plenaria celebrada el dia dotze de juliol de dos 

mil onze. 

Certifico 
La secretaria 


