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ORDRE DEL DIA
Constitució de la Mesa d´Edat;
Comprovació de credencials i constitució de la corporació
Jurament o promesa del regidors electes i presa de possessió
Elecció d´alcalde. Jurament o promesa del càrrec i presa de possessió
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
S'inicia la sessió amb la lectura, per part de la secretària de la corporació, dels articles 195
i 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, i a continuació requereix la presència dels
regidors electes de major i menor edat, per tal de formar la Mesa d'Edat, la qual queda
formada pels senyors Ramon Romaguera i Amat i Albert Pacheco Planas
El Sr. Romaguera declara constituïda la Mesa d'Edat, comprova les credencials
presentades i seguidament declara constituïda la corporació, a l'assistir a l'acte la totalitat
dels regidors electes.

Els membres de la Mesa inicien ells mateixos la prestació del jurament o de la promesa
del seu càrrec i tot seguit ho fan els regidors, per ordre alfabètic, d'acord amb el següent
text:
"Juro o prometo, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Bisbal 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".
Ho fan per imperatiu legal el senyors: Núria Anglada Casamajor; Núria Felip Jacas; Josep
M. Gou Saló; Àngel Planas Sabater; Lluís Sais Puigdemont; Carme Vall Clara; Francesc
Yruela Díaz.
I, en compliment de la normativa vigent ho fa el senyor Pere Teixidor Hernández.
A continuació es procedeix a l'elecció d'alcalde. Els regidors dipositen el seu vot, secret,
dins l'urna. Fet l'escrutini resultat:
Lluís Sais Puigdemont ........................ 7 vots
Ramon Romaguera Amat ................... 5 vots
Pere Teixidor Hernández .................... 1 vot
Queda proclamat alcalde de l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà, pel mandat
2007-2011, el Sr. Lluís Sais Puigdemont, que encapçala la llista presentada per
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) per haver
obtingut la majoria absoluta.
El Sr. Ramon Romaguera Amat lliura al Sr. Lluís Sais Puigdemont, el bastó de
comandament o vara d´alcalde, símbol de dignitat i autoritat, i el nou alcalde procedeix a
l'acceptació del càrrec :
"Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment
les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de la Bisbal 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".
L´alcalde, abans de donar la paraula als diferents grups municipals, de menys a més
representació, per tal que facin l´ explicació de vot, dirigeix unes paraules de salutació als
regidors electes:
“Bon dia a tothom. D´entrada, vull manifestar la meva satisfacció pel fet d´haver assolit
aquesta alcaldia. Vull felicitar tots els regidors i regidores que han pres possessió. Als que
són novells i entren per primera vegada, dir-los que sé que el fet d´estar aquí, en aquest
moment, se´ls fa palès la magnitud i la importància de la situació, segur que deuen tenir
un rau rau a l´estómac com el que vaig tenir jo el 2003 i per tant vull felicitar-los i desitjarlos bona feina”
Inicia el torn de paraules el Sr. Pere Teixidor Hernández en representació del grup
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel progrés
municipal (ICV-EA-EPM):

“Gràcies. Enhorabona per la seva elecció. Bon dia alcalde, bon dia regidores, regidors,
ciutadans, ciutadanes.
Arriba el moment d´explicar el vot d´ICV-EA-EPM. Vostès sabran, perquè ja s´ha llegit a
l´article 195 de la LOREG, que el nostre vot és un vot no decisiu en l´elecció d´alcalde, per
la senzilla raó que no pot provocar una majoria absoluta.
El nostre vot té una particularitat, és un vot no condicionat, és un vot en estat pur i amb el
qual nosaltres, lliurament, expressarem la nostra voluntat. Després de les eleccions vàrem
llegir en el diaris, i vostès ho saben, que el grup d´ERC, en un possible pacte tripartit amb
Convergència, ens oferia estar en aquest govern, la qual cosa agraïm profundament i
sincerament. A part d´això, la nostra intenció era d´asseure´ns a parlar i de comparar
programes per tal de fer-ne un de definitiu i consensuat amb les tres forces. Dies després,
hem anat veient com entre ERC i CIU han anat mantenint trobades per tal d´assegurar
l´alcaldia, començar a parlar de programa etc. Haig de dir que, també, durant aquests
dies, hi ha hagut una sèrie de trucades cordials, sobretot per part del Sr. Sais, però el que
nosaltres demanàvem era una assentada més formal amb el nostre grup. Suposo que
això ja es produirà. El resultat ha estat que el grup d´ICV-EA-EPM no ha estat en les
converses i no coneix amb profunditat quin són els termes en els quals s´han produït
aquestes converses i els possibles pactes i a partir d´aquí, entenem que hem de fer un vot
responsable. Ara mateix, l´únic programa que coneix Iniciativa és el seu propi, per tant,
per coherència, el seguirem votant. És per això que ens hem votat. Què farem a partir
d´ara? Doncs bé, mantenir la intenció, com des del primer dia, d´obrir portes a parlar amb
l´alcalde, d´obrir portes a parlar amb els grups que vulguin formar equip de govern, amb la
idea que hi pugui haver una entesa que en definitiva és la voluntat de la ciutadania. Torno
agrair al grup d´ERC l´oferiment i donem confiança i suport a tot el que es vagi parlant
aquests dies.
Desitgem sort i finalment agraïm, profundament, a tota la gent que ens ha donat el suport i
a la gent que, encara que no ens hagi votat, ens hagi tingut en compte i ens hagi valorat,
perquè en aquestes eleccions ICV-EA-EPM ha patit el vot útil.
Ha estat una campanya molt polititzada i això s´ha notat. Hi ha hagut un forat en els
nostres vots, però s´ha omplert i fins i tot ha pujat i això nosaltres ho entenem com que
Iniciativa-Verds, a la Bisbal, té un espai polític, fruit de la coherència de les nostres idees i
de portar-les a terme. Aquesta coherència hi serà sempre, seguirem defensant tot allò que
nosaltres creiem, tant si estem dins el govern o com fins ara a l´oposició. Gràcies a
tothom. Molta sort.
Endavant i salut .
A continuació, pren la paraula el Sr. Francesc Yruela Díaz, en representació del grup
de Convergència i Unió (CIU) :
“Bon dia a tothom. Volem, primer de tot, agrair la confiança que 751 bisbalencs i
bisbalenques, van donar a l´equip de Convergència i Unió el passat dia 27 de maig i que
ens ha permès estar avui aquí. Esperem no decebre´ls.
Si tenim en compte els resultats d´aquest dia queda palès que hi ha hagut un missatge
clar, indiscutible i de canvi, i voluntat de començar un nou cicle. El paper de CIU per fer
possible aquest canvi ha estat decisiu. CIU ha tingut la responsabilitat que d´altres no han
tingut en altres municipis i també en altres èpoques aquí a la Bisbal mateix. Nosaltres no
hem volgut entrar en un mercadeig per l´alcaldia i per això, vam anunciar quin seria el
nostre vot, sense negociació prèvia. Tenim la voluntat de treballar per a la Bisbal, ja sigui

des del govern o des de l´oposició. Som dos regidors que formem part d´un ampli equip
de treball format per persones compromeses amb la ciutat . Tots entenem que la Bisbal
necessita un govern fort i estable per poder encarar els reptes pendents i de gran
importància per al futur de tots plegats. Això, però, no només ho ha d´entendre la gent de
CIU sinó que també ho ha d´entendre, i molt especialment, el grup que dóna suport al nou
alcalde. No entrarem a formar part d´un govern que no sigui garantia d´un projecte sòlid i
de futur per a la ciutat. Estar al govern per estar-hi o per escalfar cadira no és el nostre
objectiu. Tenim unes prioritats que són innegociables i conegudes per al nou alcalde.
Aquestes prioritats comprenen des de l´estructura interna de l´Ajuntament fins aspectes
de programa, com ara, la revisió del Pla General, apostant per un creixement sostenible i
assenyat de la Bisbal, el compromís de la variant sud, la construcció del canal de
desguàs, l´atenció al microurbanisme i el dia dia de la ciutat, la rehabilitació del centre
històric, la creació d´habitatges per a la gent d´aquí, l´atenció a la gent gran i a les
persones amb discapacitat, el desenvolupament del PALS, la millora del funcionament
dels patronats i dels consells assessors, la promoció econòmica i turística de la Bisbal, l´
aposta decidida per a la Bisbal com a zona de foment de l´artesania, la construcció del
centre cívic i hotel d´entitats, la creació de nous aparcaments a les zones comercials de la
ciutat, prioritzar la seguretat amb una policia municipal integral, l´acabament dels
equipaments culturals pendents i la disponibilitat d´una oferta cultural amplia i de qualitat,
la construcció d´una piscina municipal coberta, la modernització de l´administració
municipal i la seva adaptació a les noves tecnologies per a ajudar al ciutadà a facilitar els
tràmits amb l´administració i ser rigorosos amb la despesa municipal, però, per primera
vegada en molt de temps, fer-ho, també, amb els ingressos.
Contràriament amb el que ha passat les darreres legislatures cal que el govern, el nou
govern, dialogui, i intenti consensuar els grans temes de ciutat amb la resta de forces
polítiques i no actuar d´esquenes a la ciutadania i els seus legítims representants. CIU
vetllarà per recuperar la normalitat i les relacions entre l´Ajuntament i els diferents àmbits
de la ciutadania, fent especial esment, al món associatiu en totes les seves vessants.
Finalment, demanen al qui avui deixa d´ocupar l´alcaldia que estigui a l´altura de les
circumstàncies i del càrrec que ha ocupat durant dotze anys, que faci una oposició
constructiva i responsable i sàpiga assumir el nou paper que la ciutadania li ha encarregat
representar. Donem també l´enhorabona als regidors que entren i agraïm la feina feta als
que surten, especialment al regidor del nostre grup Sr. Xavier Dilmé, que ha fet una molt
bona tasca durant els anys que ha estat a l´Ajuntament, ja sigui des del govern com des
de l´oposició. Moltes gràcies.
En tercer lloc, l´alcalde dóna la paraula al Sr. Ramon Romaguera Amat, en
representació del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés municipal (PSCPM) :
“Alcalde, senyor Diputat, regidors i regidores, senyores i senyors. El resultat de la votació
ha estat finalment el previsible i res tenim a objectar sobre la seva legitimitat, com tampoc,
si la majoria que l´ha fet possible acaba conformant govern. Des del primer moment vam
declarar que totes les opcions eren legítimes, que no desitjàvem entrar en un procés de
subhasta per mantenir-nos en el govern, que l´alcaldia, fins i tot compartida, era
innegociable i que en qualsevol cas preservaríem, tant la dignitat de la institució, com el
superior interès ciutadà. Hem estat conseqüents i ens en sentim satisfets. En tot, no se li
ha d´escapar, Sr. Alcalde, que el seu govern neix mancat de la necessària estabilitat. És
de domini públic que la decisió de donar-li suport no ha estat, ni molt menys, unànime dins

la coalició de Convergència i Unió i és bo que també tingui present, si no em falla la
memòria, que és el primer alcalde d´ençà el 1979, és a dir des del restabliment de la
democràcia, que ha resultat elegit amb un suport polític que no arriba al 50% dels vots
emesos a les eleccions del passat 27 de maig. Crec i creiem, sincerament, que comença
el seu mandat amb un feix d´hipoteques al damunt . A les que li han permès sortir elegit
s´hi ha d´afegir les que vostè mateix va signar per atreure vots. Miri! No es pot anar de
campanya pel Paral.lel prometen una cosa i per l´Aigüeta una altra, en oberta
contradicció. No es poden assumir compromisos a tort i a dret, vers al personal de
l´Ajuntament, a totes i cadascuna de les entitats i clubs, vers el col.lectiu d´usuaris de la
llar d´infants, els comerciants, etc. Entenem que és una irresponsabilitat i el que falta per
veure és si seran capaços, per honestedat i per respecte als seus electors, reconèixer que
no les podran complir totes. I, amb aquest bagatge, tot i que el felicitem, entendrà que no
li podem donar confiança.
Quin serà el posicionament del nostre grup? Doncs, ni més ni menys que el derivat
d´assumir i extreure lliçó de les causes del desgast electoral que hem sofert, del que
personalment m´en faig responsable i, alhora, del fet de continuar essent la força política
més votada, en quasi el 36,5% del vots emesos. Tot plegat ens avala i obliga, responent a
la ciutadania que sempre ens ha fet confiança, a exercir una oposició rigorosa i exigent.
Els hi puc assegurar que serà neta, sense mentides ni veritats a mitges, Prioritzarem el
bon fi dels projectes iniciats o en curs d´execució i no permetrem que se n´apropiï
l´autoria, entre els quals hi ha el projecte d´urbanització de la zona d´ubicació dels nous
jutjats i l´arxiu històric comarcal i el projecte de reordenació del carrers Santa Maria del
Puig, Montserrat, Foc de la Bisbal i Alta Riera, que vaig tenir la satisfacció d´aprovar
inicialment i sotmetre a informació pública ahir mateix. Vetllarem per preservar el
pragmatisme i la política de rigor pressupostari que han estat una constant dels nostres
anys de govern. Posarem en evidència, si cal, que no compleixen allò compromès i
finalment no renunciarem, ans el contrari, a marcar el temps i els continguts d´aquesta
propera legislatura, sense excloure la possibilitat de tornar a governar. Opció, aquesta
darrera, que dependrà de vostè Sr. Alcalde, de si és capaç de demostrar, d´una vegada i
de veritat, que té la capacitat per a conduir el govern de la ciutat. Disposarà dels fruits dels
anys de govern caracteritzats per un nivell d´entrega i generositat personal de tots els
regidors, que en una o altra legislatura l´han compartit. A tots ells els he d´agrair, una
vegada més, haver pogut gaudir, com alcalde, d´aquesta experiència tant enriquidora i
feixuga a l´hora. Agraïment, que faig extensiu a tots els regidors i regidores que han estat
a l´oposició, a la immensa majoria dels funcionaris i personal laboral de les diferents àrees
de l´Ajuntament, així com del Patronat municipal d´Esports.
Puc ben assegurar que no he tingut en cap moment la temptació de no prendre possessió
de la condició de regidor i qui així ho pensi o ho cregui s´equivoca o és mogut per un
interès personal o polític. Precisament, tinc la intenció de gaudir exercint l´oposició i és
comprensible, Sr. Alcalde, que desitgessin evitar-ho.
Acabo. Sr. Sais, el conec bé des de fa molt temps i la solemnitat del moment mereix que li
recordi que pocs mesos després que, com a resultat de les eleccions del 1999, es
convertís en l´únic regidor d´ERC a l´Ajuntament, em va confessar que volia dimitir i jo el
vaig convèncer que no ho fes. Sàpiga que no me´n penedeixo només voldria que deixés
d´ésser presoner dels ressentiments i dels complexes acumulats fins avui. Moltes gràcies
a tothom.”
Finalment, pren la paraula la Sra. Carme Vall Clara, en representació del grup
d´Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal (ESQUERRA-AM) :

“Bon dia a tothom. En primer lloc, voldria felicitar el nou alcalde la Bisbal i expressar-li el
nostre desig que dirigeixi amb encert aquesta corporació, amb el suport de tot l´equip de
govern i escoltant les opinions diverses que seran presents en el consistori i especialment
atén a les necessitats de la gent de la Bisbal.
Voldria expressar, en nom dels regidors i dels homes i les dones d´Esquerra Republicana
de la Bisbal, la nostra gratitud a tots els ciutadans, per confiar en nosaltres el lideratge del
canvi que volen els bisbalencs. Aquest resultat electoral ens dóna una gran responsabilitat
que no defugim, tot assumint el govern de la Bisbal per a acomplir les expectatives i
esperances de canvi que heu dipositat en nosaltres. Aquesta legislatura té una
característica diferent de l´anterior, no hi ha cap partit amb majoria absoluta, cosa que
exigirà, per part de tots plegats, voluntat de diàleg i d´arribar a acord. La legislatura que
avui comença ha de tenir com a principal objectiu la millora i ampliació dels serveis públics
i això s´ha de fer amb el treball conjunt de polítics i ciutadans, amb la col.laboració entre
els que assumirem la responsabilitat de governar i els que participareu des de l´oposició.
L´oposició és una part fonamental dels sistema democràtic i esperem que la seva tasca
responsable i constructiva sigui feta com un servei a la Bisbal i pensant en el bé de la
ciutat. Així, buscarem el màxim consens en tots el temes importants i serem receptius
amb els aportacions que ens facin els grups de l´oposició ja que tots representem la
ciutadania. La candidatura d´Esquerra no es limita al cap de llista i als càrrecs electes,
nosaltres només som les cares visibles d´un equip de gent que hi ha al darrera, amb punts
de vista diferents i amb ganes de treballar per a la Bisbal. Finalment, vull expressar el
nostre desig de ser dignes continuadors del treball realitzat per totes aquelles persones
que ens han precedit, des de qualsevol dels seients d´aquesta sala i han treballat
honradament per a la Bisbal. Reitero el nostre compromís i el del partit que represento,
Esquerra Republicana de Catalunya, de treballar honestament per a la ciutat. Moltes
gràcies.”
Acte seguit, és l´alcalde, Sr. Lluis Sais Puigdemont, qui pren la paraula :
“En primer lloc, m´agradaria donar resposta a les qüestions que s´han plantejat per part
dels diferents portaveus, de forma molt breu.
Sr. Pere Teixidor, agraeixo les seves paraules. Sap, perfectament, que des del primer dia
vaig estar en contacte amb vostè i vaig manifestar, tant a nivell personal com a nivell
públic, que la nostra intenció era formar un govern fort i estable, que la nostra intenció era
fer un pacte de ciutat i no un pacte de sigles polítiques, un pacte on es recollissin les
diferents idees i sensibilitats i que, en aquest sentit, nosaltres treballaríem per a intentar
assolir-ho. Aquest compromís el continuem mantenint ferm i segur que en els propers dies
podem estar en contacte.
Sr. Yruela, d´entrada, agrair el vot de confiança que ens ha fet el seu grup. Vostès també
saben el mateix, la nostra voluntat és la de formar un govern fort. La Bisbal no es pot
permetre un govern en minoria. Vostès saben que programàticament hi ha molts punts de
coincidència i estem convençuts que en els propers dies podem arribar a un acord que
faci que tinguem aquest govern fort i estable, que pugui permetre que la ciutat avanci a la
velocitat i a les necessitats que li manquen.
Sr. Romaguera, seré molt breu. Vostè, a la seva última frase ha parlat de ressentiments,
crec que el seu discurs, precisament, està fet des del ressentiment, per tant, entenc que
ve motivat per unes circumstàncies determinades que la veritat prefereixo més no valorar i
no entrar en consideració.

Tant de bo, espero, que vostè i el seu grup, reflexionin al llarg d´aquest temps, en l´actitud
que han de tenir i demostrin que tenen sentit de responsabilitat i sentit de ciutat.
Sra. Vall, evidentment, com vostè pressuposa, subscribeixo tot el que ha dit i precisament
una de les coses que em fa estar tranquil, encara que no excessivament tranquil, davant
el repte que assumeixo des d´avui, és la força del grup d´Esquerra, la força dels regidors
d´Esquerra, la força del grup que hi ha al darrera, amb el treball continu i diari; estic segur
que és el que ens mantindrà a l´altura de les circumstàncies, en aquest repte que se´ns
presenta des d´avui.
Em permetreu, doncs, que les meves primeres paraules d´aquesta intervenció siguin
d´agraïment vers tots aquells votants que ens van fer confiança el proppassat 27 de maig,
tots aquells ciutadans que van creure que Esquerra Republicana era una opció que podia
liderar l´alternativa de canvi a la ciutat, i en aquest sentit crec que és de rebut que els hi
agraïm, de la mateixa manera que agraïm les mostres de suport que també hem rebut
durant els dies següents, quan hi havia, en certa forma, la incertesa del que podia passar i
qui podia tenir i no tenir el govern de la ciutat. Crec que tot plegat ens va demostrar, es va
fer veure la il·lusió i les expectatives que havíem creat, fins i tot a un nivell, potser, per
sobre del que nosaltres ens havíem plantejat. Però bé, entenc que és una situació normal
que no ve motivada perquè sí. Esperem treballar perquè aquestes il·lusions i aquestes
expectatives siguin mantingudes i sostingudes. Crec que la ciutadania, el proppassat 27
de maig, la ciutadania de la Bisbal va fer un exercici de maduresa política, va facilitar, va
fer possible que una de les essències de la democràcia, l´alternativa, el canvi, fos
possible. L´ alternativa, el canvi, són sinònims d´higiene i de salut democràtica i en aquest
sentit la Bisbal, el proppassat 27 de maig va donar una lliçó. I aquest canvi en que
consistirà? En que es traduirà? Bé, evidentment, d´entrada, consisteix en un canvi en les
persones que han de dirigir el govern de la ciutat, és un canvi, en certa forma també,
generacional i per tant és un canvi inicial, però, evidentment, que amb aquest canvi no
n´hi ha prou, d´entrada nosaltres apostarem per un canvi de model d´Ajuntament. Volem
un Ajuntament modern, dinàmic i ben estructurat. Hi ha una bona base, n´estem
convençuts, però això no vol dir que no s´hagi de reforçar i no s´hagi de millorar. Hem
d´aconseguir que l´Ajuntament, independentment de qui, circumstàncialment, governi,
funcioni per si mateix i hem d´acabar amb el model que el polític, tot sovint, vol fer de tot,
però a l´hora de la veritat, com en la majoria de les facetes de la vida, quan un vol fer de
tot difícilment fa bé les seves responsabilitats. Treballarem, també, perquè canviï la relació
entre l´Ajuntament i el ciutadà. És evident, que entre l´Ajuntament i el ciutadà hi ha una
manca de comunicació, no ha funcionat. D´entrada, hi ha prou mecanismes i eines avui
en dia, perquè el ciutadà sigui coneixedor, abans, del que pensa fer l´Ajuntament i sigui
copartícep de les actuacions que es porten a terme. Com a Ajuntament oferirem una porta
oberta, una porta oberta al diàleg, no hi haurà una porta tancada. Ara bé, una porta oberta
al diàleg tampoc vol dir que sigui un si a tot, però sí que serem receptius a les demandes
de la gent. Per tant, ens comprometem a millorar la comunicació i a reforçar tots els
mecanismes de participació.
Hi ha una tercera gran pota, que tampoc m´atreviria dir que és de canvi, perquè es
pressuposa que qualsevol govern, i per tant no voldria faltar el respecte als govern
anteriors, ben segur que han tingut en compte, que és donar prioritat a les persones.
Nosaltres hem manifestat, per activa i per passiva, durant la campanya electoral, que
volíem millorar la qualitat de vida dels ciutadans, que volíem que la Bisbal fos una ciutat
on s´hi visqués bé i on la gent s´hi guanyés bé la vida. Per tant, tenim un repte
importantíssim que és vestir la ciutat d´avui i preparar la ciutat del futur. És evident que la
Bisbal com a ciutat té un deute de fa massa temps, amb el que podríem anomenar

l´urbanisme del dia a dia, tots aquells petits detalls que fan que la nostra vida sigui millor.
Per tant, des del nou govern i des de l´Ajuntament donarem una prioritat màxima a
solucionar tots aquests temes.
També és evident que en el decurs d´aquesta legislatura hi haurà alguns equipaments,
que han nascut d´èpoques anteriors, que es posaran en marxa i en funcionament; que
ningú pateixi no els traurem l´autoria, tothom sap qui els ha començat i qui no els ha
acabat, per tant, no serem pas nosaltres qui ens posarem medalles que no ens
corresponguin, però sí que serem nosaltres qui ens posarem la medalla de posar-los en
marxa i que funcionin. Aquests equipaments tots els sabem, Torre Maria, que fa dos anys
que està tancada i esperant que es posi en marxa, el Mundial, l´acabament de la zona
esportiva la deixalleria, el magatzem de la brigada, els jutjats i l´arxiu, i d´altres que s´han
de posar en marxa i que s´ha de començar a posar fil a l´agulla, com és la biblioteca
comarcal, la piscina coberta climatitzada, que nosaltres condicionem a que formi part del
Pla d´infraestructures esportives de Catalunya amb la nova convocatòria de subvencions,
la rehabilitació de l´edifici de l´escorxador, que mereix un estudi, perquè dona moltes
possibilitats i que, evidentment, pot albergar diferents equipaments per al jovent, els pisos
tutelats per a persones discapacitades, fer un estudi seriós de la necessitat de places de
geriatria que puguem tenir en els propers 10 15 anys per no prendre una decisió de la que
el dia de demà ens en puguem penedir, així com planificar nous centres educatius. Hi ha
altres eines que també han de definir el disseny de la ciutat del futur i una d´elles és la
revisió del Pla d´Ordenació Urbana municipal, una revisió que ja s´havia d´haver portat a
terme i que, incomprensiblement, s´ha anat retardant. Nosaltres la portarem a terme. Tal
com ha dit el Sr. Yruela, apostem per un creixement sostenible i moderat i apostem,
també, perquè la ciutadania pugi apostar i dir la seva, perquè, quin sentit té planificar la
ciutat del futur i anar d´esquenes a la gent. No té cap sentit. Tot plegat, juntament amb
reforçar l´àrea de promoció de la ciutat, perquè l´àrea de promoció econòmica de la ciutat
és la que ha de marcar el ritme i és la que ha de definir, entre altres coses, quin model de
ciutat volem, acompanyat per un model urbanístic, ha de fer que tinguem, d´una vegada,
una ciutat amb una identitat forta, reconeguda, que sigui valorada per nosaltres mateixos
però també valorada pels de fora. És evident que tot aquest canvi, aquesta transformació
estructural que volem portar a terme no serà avui per demà, ja ho avanço, que ningú s´ho
esperi, que no esperi, a partir de demà, veure canvis substancials.
Demano paciència, l´exàmen final és d´aqui quatre anys, evidentment passarem uns
exàmens parcials, que seran cada sis mesos o cada any, però l´exàmen final ha d´arribar
d´aqui a quatre anys, i d´aqui quatre anys estic convençut que amb la suma d´esforços i
complicitats arribarem a l´aprovat per la majoria de la ciutadania.
He començat la meva intervenció amb una sèrie d´agraïments, em permetreu que l´ acabi
també així. Com podeu comprendre i suposar avui és un dia especial per mi, a nivell
personal, i, per tant voldria fer també una seria d´agraïments personals i especials.
D´entrada, a la família i amics, pel suport que m´han donat, per la seva ajuda i també per
aguantar-me segons quines estones i segons quins moments. Però, sí , molt especialment
als meus pares per haver-ne educat i format en tres valors que no s´aprenen a qualsevol
escola ni a qualsevol universitat, que són, el treball, l´horandesa i l´humilitat i aquests tres
valors els assumeixo com a compromisos des d´avui per portar bé la meva feina. I,
finalment, voldria fer també un agraïment molt especial a la Susanna, la meva dona, tots
sabeu que tinc unes circumstàncies familiars una mica diferents que els de la majoria,
però sense el seu suport, el seu respecte i la seva complicitat seria impossible que
estigués avui aquí assegut dirigint-vos aquestes paraules. Acabo i ho faré de la mateixa
manera que vaig acabar les meves intervencions ara fa quatre i vuit anys com a portaveu
del grup d´ERC, avui com alcalde i ara més que mai, em poso a disposició de la

ciutadania per tot allò que calgui, em poso disposició de la ciutadania per tot allò que
convingui. Moltes gràcies”
I, sense cap més intervenció, l´ alcalde aixeca la sessió de la qual com a secretària estenc
aquesta acta.
L´ALCALDE
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