Ref.07.110611

ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 11 DE JUNY DE 2011

A la Bisbal d´Empordà, a les 12 h. del dia 11 de juny de de 2011 es reuneixen a la sala de
sessions d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en concordança amb els articles 7 del ROM i
37.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors i regidores que el passat dia 22 de
maig van ser proclamat i que a continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels
regidors i regidores d'aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública
extraordinària de constitució de l'Ajuntament, assistits per mi, el secretari general de la Corporació,
que dono fe de l'acte.
ASSISTENTS
REGIDORS I REGIDORES ELECTES
←
Sr. Lluis Sais i Puigdemont
←
Sra. Carme Vall i Clara
←
Sr. Àngel Planas i Sabater
←
Sra. Gemma Pascual i Fabrellas
←
Sr. Victoriano Muriana i Pedrosa
←
Sr. Josep Gou i Saló
←
Sr. Oscar Aparicio i Pedrosa
←
Sra. Marta Carol Geronès
←
Sra. Eva Bassó i Puig
←
Sr. Jordi Gasull Pujol
←
Sr. Albert Pacheco i Planas
←
Sr. Carles Sanjosé i Bosch
←
Sra. Núria Anglada i Casamajor
←
Sr. Xavier Font i Galí
←
Sr. Xavier Dilmé i Vert
←
Sr. Pere Teixidor i Hernández
←
Sr. Andrés Cano i Bonillo

CANDIDATURES
Esquerra-AM
Esquerra-AM
Esquerra-AM
Esquerra-AM
Esquerra-AM
Esquerra-AM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CIU
CIU
CIU
ICV-EUiA-E
PP

Secretari General
Sr. Pere Serrano Martin
En primer lloc pren la paraula el secretari general per informar als presents que l’objecte
d’aquesta sessió es procedir a la constitució del nou Ajuntament d’acord amb el procediment
establert per la legislació electoral, que implica la realització de les operacions següents:
a)

Constitució de la Mesa d’edat, formada pels regidors o regidores electes de major i
menor edat presents a l’acte.

b)

Acreditació dels regidors i regidores electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la
presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document
Nacional d’Identitat.

c)

Formulació del jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista
d’acatament a la Constitució, a l’efecte d’adquirir la plenitud de les seves funcions.

d)

Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la Ciutat.

Així mateix, el secretari general informa els presents que en aquest acte es troba a
disposició de tots els regidors i regidores electes la documentació exigida pel paràgraf 4art. de
l’article 8 del ROM en concordança amb l'article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es a dir, l’acta d’arqueig, justificants d’existències en
metàl·lic o valors de l’Ajuntament dipositats en la Caixa municipal i en Entitats Bancàries, així com
la documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni Municipal a efectes de la seva comprovació,
constància de la qual s’estamparà, mitjançant diligència del secretari, al finalitzar la sessió.
Seguidament el secretari procedeix a cridar els regidors i les regidores electes de
major i menor edat, amb l'objecte de constituir la Mesa d'edat, la qual, de conformitat amb l'article
195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la seva redacció
actual, i amb els articles 10 del ROM i 37.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, estarà constituïda per la regidora electa de major edat, senyora
Carme Vall i Clara que actuarà com a presidenta, pel regidor de menor edat, senyor Jordi Gasull
Pujol i pel secretari de la Corporació, el qual els convida a pujar a l'estrada i ocupar els llocs
destinats a l'efecte, restant així constituïda la Mesa d'edat.
Per ordre de la presidenta de la Mesa d'edat, després de declarar oberta la sessió, el
secretari general dóna lectura al nom i al cognom de tots i cadascú dels regidors i regidores
electes que assisteixen a la sessió, els quals, d'un a un, es dirigeixen a la presidència, on, per
part dels membres de la Mesa d'edat, es comprova la seva credencial. Cada regidor i regidora
electe acredita la seva personalitat davant la Mesa mitjançant l'exhibició del seu document
nacional d'identitat, i es comprova que tots i totes han formulat les declaracions a les quals es
refereix l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la
nova redacció donada a la mateixa per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de
desembre
Acte seguit la senyora Presidenta de la Mesa d'edat sol·licita que tots els regidors i
regidores es posin dempeus i que el secretari general procedeixi a la lectura de la fórmula de
jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril, el text literal de la qual és el
següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb lleialtat al Rei, i
respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."

A continuació cadascun dels regidors i regidores emeten el seu jurament o promesa de
respecte a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la manera següent:

←
←
←

Sr. Lluis Sais i Puigdemont;
Sr. Àngel Planas i Sabater;

←

Sra. Gemma Pascual i Fabrellas;

←

Sr. Victoriano Muriana i Pedrosa;

←
Catalunya
←
Sr. Josep Gou i Saló;
←
Sr. Oscar Aparicio i Pedrosa;
←
Sra. Marta Carol Geronès;
←
Sra. Eva Bassó i Puig;
←
Sr. Albert Pacheco i Planas
←
Sr. Carles Sanjosé i Bosch
←
Sra. Núria Anglada i Casamajor
←
Sr. Xavier Font i Galí
←
Sr. Xavier Dilmé i Vert
←
Sr. Pere Teixidor i Hernández
←
Sr. Andrés Cano i Bonillo
←
Sra. Carme Vall i Clara
←
Sr. Jordi Gasull i Pujol

Sí, ho prometo per imperatiu legal
Si, ho prometo per imperatiu legal i sense
renunciar al dret de l´autodeterminació de
Catalunya
Sí ho prometo per imperatiu legal i sense
renunciar al dret l´autodeterminació de
Catalunya
Sí ho prometo per imperatiu legal i prometo
vetllar pel interessos dels ciutadans de la
Bisbal i treballar per a la independència de
Sí ho prometo per imperatiu legal
Sí ho prometo
Sí ho prometo
Sí ho prometo
Sí ho prometo
Sí ho prometo
Sí ho juro
Sí ho juro
Sí ho juro
Sí ho prometo
Sí ho juro
Sí ho prometo per imperatiu legal
Sí ho prometo

Seguidament la presidenta de la Mesa d'edat declara constituïda la Corporació,
assenyalant que tot seguit es procedirà a l'elecció d'alcalde o alcaldessa de la Ciutat entre els
membres de la Corporació que encapçalen llurs corresponents llistes i presentin la seva
candidatura. Amb aquesta finalitat dóna la paraula al secretari general, qui explica que d’acord
amb el que es preveu al ROF, l’elecció es realitzarà mitjançant el procediment de votació secreta,
en la que cada regidor o regidora, respecte de les candidatures que es presentin, dipositarà el seu
vot en l'urna destinada per aquesta finalitat, essent elegit alcalde o alcaldessa, de conformitat amb
allò disposat per l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1986, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu
defecte, el candidat o candidata de la llista que hagi obtingut més vots en les Eleccions.
Després d'això, i a requeriment de la Presidència de la Mesa d'edat, es presenten com
a candidats i candidates a Alcalde o Alcaldessa els Regidors i Regidores que encapçalen llurs
corresponents llistes que tot seguit s'indiquen:
CANDIDATS

←
←
←
←
←

LLISTA ELECTORAL

Sr. Lluis Sais i Puigdemont
Sr. Oscar Aparicio i Pedrosa
Sra. Núria Anglada i Casamajor
Sr. Pere Teixidor i Hernández
Sr. Andrés Cano i Bonillo

Esquerra-AM
PSC-PM
CIU
ICV-EUiA-E
PP

Seguidament es procedeix a realitzar la votació. Els regidors i regidores electes dipositen el seu
vot a l'urna destinada a l'efecte. Una vegada efectuada la votació es procedeix a realitzar
l'escrutini, el resultat del qual, que és anunciat per la Presidenta de la Mesa d'edat, és el següent:
CANDIDATS

VOTS OBTINGUTS

Sr. Lluís Sais i Puigdemont
Sr. Oscar Aparicio i Pedrosa
Sra. Núria Anglada i Casamajor
Sr. Pere Teixidor i Hernández
Sr. Andrés Cano i Bonillo

6
6
3
1
1

Vots emesos: Cap
Vots en blanc: Cap
Realitzat l'escrutini, i no havent obtingut cap regidor/a la majoria absoluta, la Mesa
d´edat es proclama alcalde el Sr. Lluís Sais i Puigdemont per ser el candidat de la llista mes
votada, i la president de la Mesa li pregunta si accepta el càrrec d´alcalde la Bisbal d´Empordà.
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d'alcalde per part del senyor Lluís Sais i
Puigdemont, el secretar general procedeixi a la lectura de la fórmula d'acatament a la Constitució
legalment establerta, el text literal de la qual és el següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."
A continuació l'Alcalde electe, senyor Lluís Sais i Puigdemont , emet la seva promesa
de respecte a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, mitjançant la manifestació
següent:
" Sí ho prometo per imperatiu legal."
Després d'això la presidenta de la Mesa d'edat, convida al senyor Alcalde a ocupar la
Presidència, lliurant-li el bastó de comandament de la Ciutat, moment a comptar del qual queda
dissolta la Mesa d'edat, i s’incorporen les Regidores als seus respectius escons.
Acte seguit pren la paraula senyor Alcalde Lluís Sais i Puigdemont i, abans de cedir la
paraula als portaveus dels diferent grups polític municipal, d´acord amb el protocol establert, es
dirigeix al Consistori i al públic de la sala de plens i manifesta :

Sr. Alcalde.- Molt bon dia a tothom, moltes gràcies per la vostra assistència. Permeteu-me que
abans de passar la paraula als diferents portaveus dels diferents grups municipals que han tingut
representació, faci un agraïment molt sincer als 1.212 bisbalencs i bisbalenques que han fet
possible que Esquerra Republicana de Catalunya torni a tenir l’alcaldia a la nostra ciutat. I també
voldria agrair molt i molt sincerament el suport que hem tingut al llarg d’aquests dies, d’aquests
quinze dies que per alguns han estat interminables, fins a saber la decisió que avui ens ha portat
aquí. La democràcia, a vegades, té unes certes curiositats. Per exemple, el diumenge amb el

recompte electoral a tots ens faltava un grapat de vots, no deixa de ser curiós que durant aquests
dies, probablement semblava com si ens en sobressin. Perquè en el cas nostre, el suport que hem
rebut de ciutadans i ciutadanes ha estat molt i molt fort i la veritat és el que ens refermava que la
decisió que estàvem prenent i la postura era l’adequada. Repeteixo, moltes gràcies als 1.212 vots
dels bisbalencs i bisbalenques que van fer possible i han fet possible que siguem la llista més
votada continuant estant al capdavant del govern de la ciutat.
A continuació pren la paraula el representant del Grup Municipal de PP, Sr. Andrés
Cano , per manifestar el següent:
Bon dia a tots. Sóc Andrés Cano Bonillo, tinc 39 anys i sóc regidor d’aquest ajuntament en
representació del Grup Popular de Catalunya. Però amb més raó representant a tots els ciutadans
i ciutadanes que ens van donar el suport i la confiança a través de les urnes i van fer realitat que el
PPC, per primera vegada a la història d’aquesta ciutat, tingui representació en aquest ajuntament i
poder portar la veu dels ciutadans que ens van votar a les urnes el dia 22 de maig. I com no, la
resta de ciutadans i ciutadanes que sàpiguen que també els representem a ells i que ens tenen a
la seva disposició per escoltar-los i donar-los tot el nostre suport, transmetent les seves
demandes, inquietuds i preocupacions al grup que governés aquest ajuntament en tots els plens i
reunions durant els propers quatre anys.
També voldria felicitar a l’alcalde electe Sr. Lluís Sais i dir-li que des del nostre càrrec a la
oposició, farem una oposició constructiva, sempre que considerem que el que vostè proposa sigui
el millor per al ciutadà i la ciutat a la qual governa.
Dir-li també que en aquest propers quatre anys de govern tindran tot el nostre suport sempre que
tot es faci de manera transparent, treballant amb humilitat i honradesa per fer de la Bisbal
d’Empordà una millor ciutat per a nosaltres i els nostres fills. Moltes gràcies a tots.
Seguidament pren la paraula el representant del Grup Municipal ICV-EUiA-E, Sr. Pere
Teixidor Hernández, per manifestar el següent:
Sr. Alcalde, Sres. Regidores, Srs. Regidors, Sr. secretari, bon dia; senyores i senyors del públic
assistent bon dia i gràcies per haver vingut.
Em dic Pere Teixidor Hernández i sóc regidor per la coalició electoral d’Iniciativa Verds- Esquerra
Unida. A continuació explicaré el sentit del nostre vot. Durant la campanya vam posar èmfasi,
accent, en aspectes com la participació ciutadana en la presa de decisions, la transparència en els
afers de l’ajuntament, en definitiva enfortir aquells valors que retallin distàncies entre la ciutadania i
les administracions, en aquest cas l’ajuntament.
També vam mostrar-nos ferms en el manteniment dels serveis a les persones malgrat la situació
de la crisi. Totes aquestes qüestions sempre amb un plantejament de trobar eines per enfortir les
persones i que acabin sent protagonistes clau en les millores tan personals com del conjunt de la
societat. Això és creure en la força de les persones.
Creiem que aquests plantejaments segueixen sent vàlids i que caldrà defensar-los en aquest
ajuntament. D’aquí ve el nostre vot a nosaltres mateixos.
Pel que fa a vostè Sr. Alcalde, enhorabona pel nomenament, i dir que des del grup d’Iniciativa
trobarà recolzament en tot allò que hi estiguem d’acord deixant a part si la proposta ve d’un o altre
partit polític, i trobarà ferma oposició a totes aquelles propostes que no s’adiguin amb el nostre
ideari vers la nostra ciutat.
Res més, només agrair el suport i la col·laboració de totes i cada una de les persones que hem fet
possible que aquest regidor sigui en aquest escó.
Ens comprometem a fer-lo servir per passar a l’acció.
Gràcies per tot i que hi hagi molta sort.

A continuació pren la paraula la representant del Grup Municipal de CIU, Sra. Núria
Anglada i Casamajor , que literalment diu el següent:
Bon dia a tothom.
El passat 22 de maig la ciutadania de la Bisbal va decidir que ERC fos la força més votada
empatada a regidors amb la segona, el PSC, i que CiU fos la tercera. Entenem que és el deure i la
obligació del partit que ha obtingut major representativitat, però en aquest cas, ni de lluny la
majoria absoluta, buscar i crear complicitats amb la resta de formacions per tal d’establir lligams i
punts de trobada que facin possible formar un govern sòlid i de majoria. Lamentablement no ha
estat així i ERC no ha estat capaç d’arribar a un acord ni amb el 2n partit més votat, malgrat la
renovació d’aquest, així com tampoc amb CiU que ha estat soci de govern en l’anterior legislatura.
CiU va signar dos pactes amb ERC l’anterior legislatura. El primer es va trencar pocs mesos
després d’haver-se fet per la irresponsable voluntat d’ERC de incrementar en un any 2 milions
d’euros la despesa de personal. ERC va governar 8 mesos en minoria i va ser incapaç de tirar
endavant en solitari ni un sol punt. CiU, responsablement, va permetre que la ciutat no s’aturés.
Aquesta mateixa responsabilitat vam tenir el setembre de 2008 en signar un nou pacte de govern
amb ERC i hem governat des de llavors amb dedicació, amb lleialtat absoluta, i amb l’únic objectiu
de treballar per la ciutat. Malgrat tot, els resultats no ens han estat favorables si parlem en termes
electorals i ho assumim. Aquell pacte tenia data de caducitat el dia d’avui, no era un pacte per 8
anys, i calia renovar-lo: renovar objectius, renovar complicitats, renovar responsabilitats i
lideratges.
Tant el 2007 com el 2008 vam donar suport a una llista que no era la més votada, amb el doble de
vots de diferència entre la primera i segona forces de la que hi ha ara, per tal de fer possible el
canvi que crèiem que la ciutat necessitava. Tanmateix, ens sembla patètic que ara des de ERC
se’ns hagi qüestionat la legitimitat de fer el mateix però en sentit contrari i hem de dir que no
permetrem que se’ns donin lliçons per part d’un partit, ERC, que, històricament, en quatre
ocasions des de 1979, ha obstaculitzat l’accés al govern d’aquest ajuntament a la força més
votada. El mateix partit que no va respectar, (aquí amb el vot personal del Sr. Sais), el grup amb
més representació al Consell Comarcal el 2003 o a la Diputació de Girona el 2007, per citar
només uns exemples propers, i sense parlar evidentment dels tripartits a la Generalitat.
En cap cas compartim el missatge que s’ha volgut transmetre a la ciutadania que CiU es vendria
per l’alcaldia ni que entraríem amb un mercadeig o subhasta. És un insult a la intel·ligència i la
votació d’avui n’és la prova. Quantes boques hauran de callar avui! Qualsevol negociació s’ha
centrat en la compatibilitat de programa i responsabilitats. Les dues coses!
Potser el que no interessa dir és que en cas d’haver pogut reeditar el pacte actual hauríem també
d’haver establert acords per tal de solucionar disfuncions evidents i preocupants que hi ha en
determinades àrees de l’ajuntament i fer un canvi de rumb del tot necessari per tal d’encaminar
una acció de govern valenta donada la situació de dificultat real que avui dia es troben tots els
ajuntaments i la Bisbal no n’és una excepció. Si no entenem això, la ciutat patirà i les butxaques
dels contribuents bisbalencs també. Hem actuat amb lleialtat des del govern però això no vol dir
que tot rutlli de forma òptima. Nosaltres sabem perfectament el que no funciona, ho sap també
ERC, i si no hem estat capaços de redreçar-ho des de dins, ho intentarem fer des de fora.
Per tant, deixem de manifest que ERC no ha sabut liderar la majoria, minsa però majoria, que la
ciutadania els ha concedit i ella és l’única responsable que avui la Bisbal no disposi d’un govern
fort per tirar endavant la ciutat en un moment de dificultats innegables. Sr. Sais, el seu segon
mandat comença amb un fracàs, el de tenir un govern fort darrera seu i és un començament molt
pitjor que el del seu primer mandat.
D’altra banda, volem agrair la disposició dialogant del Partit dels Socialistes que ha demostrat
aquests dies un canvi de tarannà clar i en positiu, després de la retirada de l’anterior cap de llista.
El temps ens dirà si aquest canvi d’actitud té continuïtat. Ho desitgem pel bé de l’ajuntament i de la
ciutat. Potser ens ha faltat temps, malgrat les coincidències que potser eren més nombroses del
que pensàvem a priori, per tal de crear unes sinèrgies indispensables per arribar a un acord

global. Esperem poder col·laborar des de l’oposició i agraïm el tracte elegant, seriós i respectuós
amb la paraula donada que hem rebut d’aquest grup les darreres setmanes.
A partir d’avui, CiU es compromet a fer una oposició responsable, constructiva però a la vegada
contundent. No dubtarem de denunciar tot allò que no sigui favorable a la ciutat i el nostre vot,
sempre en benefici de la Bisbal i d’acord amb el nostre programa, serà molt car d’aconseguir.
No puc acabar aquesta intervenció sense un agraïment als bisbalencs i bisbalenques que ens van
donar suport a través del seu vot, també als companys de la llista per la seva confiança i la seva
dedicació i a tots ells dir-los que continuarem treballant per la ciutat amb la mateixa il·lusió i
dedicació que ho hem fet sempre.
Gràcies.
A continuació pren la paraula el representant del Grup Municipal del PSC, Sr. Òscar Aparicio i
Pedrosa , que literalment diu el següent:

En primer lloc agrair a totes les persones que ens acompanyeu avui en la constitució d’aquesta
nova legislatura a l’ajuntament de la nostra ciutat: Felicitar a tots els regidors que han pres
possessió del càrrec i en especial donar la benvinguda als nous regidors i regidores que ho han fet
per primera vegada. En uns moments en què la participació política a través dels partits
tradicionals es troba en moments difícils, es just reconèixer la voluntat i la vocació de servei als
ciutadans d’aquells que s’incorporen amb il·lusió i amb ganes de preservar el sistema democràtic,
imperfecte, però que és el sistema organitzatiu més just i respectuós amb els ciutadans que ha
aparegut en la nostra societat.
Dit això hem de reflexionar profundament de l’alta abstenció que hem patit en els darrers
procediments electorals, i col·laborar en la mesura de les nostres capacitats, i possibilitats en
capgirar aquesta preocupant desil·lusió que s’ha generat entre la ciutadania.
M’agradaria felicitar públicament al Sr. Alcalde per la seva elecció avui, conseqüència directa del
fet que en les darreres eleccions el grup d’ERC fou la llista més votada a la nostra ciutat.
El nostre grup va empatar en número de regidors, i aquest fet ens va atorgar una responsabilitat
envers els nostres votants i la ciutadania d’intentar aconseguir un govern fort per la ciutat. Per això
vàrem manifestar des de el primer moment que la nostra voluntat era obrir diàleg amb la resta de
forces polítiques, amb l’únic condicionant previ de tenir un projecte amb uns mínims comuns que
permetessin una cohesió estable entre els partits per conformar equip de govern fort, sense
fissures i que gestionés amb responsabilitat, eficàcia i eficiència l’ajuntament..
Lamentem que el grup d’ERC tanqués les portes a qualsevol mena de diàleg amb el nostre grup, i
no fessin cap tipus d’esforç per explorar les possibilitats de consensuar un projecte comú, amb
independència que haguéssim arribat o no a algun acord.
Lamentem que tot i la bona predisposició del grup de CiU, i les coincidències programàtiques i
d’anàlisi de la situació de la ciutat, circumstàncies de darrera hora ,no hagin permès tancar un
acord de govern.
Aquesta situació ens ha portat a un govern de la ciutat que serà molt minoritari. Estarà conformat
per 6 regidors envers els 11 regidors de l’oposició. En un moment en què el nostre ajuntament no
compta amb pressupost aprovat, en què cal finalitzar el Pla General d’Urbanisme, i gestionar el dia
a dia d’una situació econòmica general i municipal molt complicada, amb greus dificultats socials
de bona part dels nostres conciutadans, caldrà un esforç de diàleg per part de l’equip de govern,
més enllà del que ha demostrat durant aquestes tres setmanes posteriors a les eleccions, per tal
de tirar endavant la gestió diària de l’ajuntament i millorar la qualitat de vida dels bisbalencs.

Li demanem que actuïn amb responsabilitat, lluny d’algunes de les actituds poc dialogants i de
manca de consens que van marcar la passada legislatura. Nosaltres ens comprometem a fer una
oposició seriosa i constructiva, que no vol dir complaent amb les accions del govern. Vetllarem per
la bona gestió dels recursos públics i denunciarem quan al nostre entendre, no se n’acompleixi
una gestió acurada.
Els socialistes som en gran part responsables del que avui és la nostra ciutat, de les seves virtuts i
els seus defectes, perquè hem estat al govern durant 16 anys i és en el govern on hem après dels
nostres encerts però sobretot dels errors passats. Per aquest motiu, estem disposats a ajudar a
qui ens ho demani i busqui la nostra complicitat, per aconseguir donar acompliment al nostre
compromís amb les persones de la nostra ciutat; que, avui més que mai, necessitem un
ajuntament fort que amb un paper central eviti fractures socials en uns moments d’incertesa com
els actuals.
Per últim, permeti’m que agraeixi públicament a les persones que m’han acompanyat en aquest
projecte donant el seu suport venint a la llista, i treballant de forma desinteressada durant els
darrers mesos. Gràcies a la Marta Carol, l’Eva Bassó, en Jordi Gasull, l’Albert Pacheco i en Carles
Sanjosé que m’acompanyen avui, i a la Dolors Molina, Ramon Romaguera, Encarna Caparrós,
l’Arcadi Piferrer, Roser Ullate, Òscar Parejo, Toni Ruiz, Anna Pascual, Frederic Solivera,
Concepcio de Ribot, en Toni Gustems, la Irene Muñoz, en Diego Arrebola, la Imma Prados, en
Joan Pérez i en Pere Plaja que conformaven la nostre llista, sense oblidar-nos d’aquells 1.100
conciutadans bisbalencs que ens han donat suport i confiança amb el seu vot. Per responsabilitat i
agraïment a tots vosaltres em comprometo en nom propi i del grup municipal que represento a
treballar per la ciutat i en benefici de l’interès general tal i com ho vam fer en un passat, per
aconseguir un futur millor per a tots.
Gràcies i bona feina a tothom!
A continuació pren la paraula la representant del Grup Municipal d’ERC, Sra. Carme Vall i Clara ,
que literalment diu el següent:
Sr. Alcalde, regidors, regidores, bisbalencs i bisbalenques que ens acompanyeu en aquest acte de
Constitució del Consistori. L’acte d’avui és un exercici de democràcia en el qual la voluntat dels
ciutadans pren tot el protagonisme. Els 17 regidors i regidores que configuren aquest consistori
donaran forma a govern i oposició i cadascú des de la seva funció contribuirà durant quatre anys a
dissenyar el futur més immediat de la Bisbal. Des d’Esquerra felicitem els bisbalencs que van
participar a la composició del nostre Ajuntament demostrant el seu interès i compromís amb la
política municipal i naturalment permeteu-me que expressi en nom dels regidors, dels components
de la llista i dels homes i les dones d’Esquerra de la Bisbal, el nostre agraïment als 1212 vots de
ciutadans que van tornar a confiar en nosaltres. La lectura que es fa des d’Esquerra d’aquestes
eleccions és que els bisbalencs volen que torni a governar l’anterior equip de govern, és a dir,
ERC i CIU però que ja ens han deixat clar qui volien d’alcalde, el Sr. Lluís Sais. Els resultats
electorals, doncs, ens tornen a donar la responsabilitat d’assumir el govern de la ciutat. Encara
que no ha estat possible arribar a un acord amb CIU continuarem en solitari els projectes de ciutat
que hem iniciat junts, els portarem a terme i n’iniciarem d’altres. Aquesta legislatura estarà
marcada per la crisi econòmica, de la qual encara ningú sap quan en sortirem. Tot i això els
regidors d’Esquerra treballarem per millorar les condicions de vida de tots els ciutadans. Mirarem
d’obtenir el màxim consens amb tots els temes importants i ser receptius a les aportacions que es
facin des de l’oposició, ja que tots representem a una part de la ciutadania. L’oposició és una part
fonamental del sistema democràtic i esperem que la seva tasca sigui sobretot responsable i
constructiva. Per acabar reitero el compromís del partit que represento, Esquerra Republicana de
Catalunya, d’afrontar aquest mandat amb entusiasme i treballar honradament per la Bisbal com
s’ha fet els darrers quatre anys. Moltes gràcies.

A continuació pren la paraula l’alcalde, Sr. Lluís Sais i Puigdemont.
Bon dia de nou. D’entrada, felicitar a tots els regidors i regidores electes, els nous evidentment,
que deuen tenir una sensació molt especial, com la que hem viscut tots els que hem passat per
aquí. I pels que repeteixen, no deixa que el marc amb el qual ens trobem és important per
cadascuna de les nostres vides a nivell personal. Ara fa quatre anys amb un acte com aquest,
també amb el discurs d’investidura, jo demanava als ciutadans i ciutadanes de la Bisbal que
esperessin a fer balanç de la gestió d’Esquerra al capdavant del govern al cap de quatre anys. A
diferència del que planteja Convergència i Unió, fa quatre anys es vivia una situació no gens
similar a la d’aquest any. Fa quatre anys es vivia una situació en què es venia d’un govern de
dotze anys de la mà del Partit dels Socialistes de Catalunya, que havia passat de tenir unes
majories absolutes a tenir un resultat d’empat en nombre de regidors amb Esquerra Republicana
de Catalunya i com hem dit sempre nosaltres, que les eleccions el que fan és valorar la gestió de
govern, el que va dir fa quatre anys la ciutadania de la Bisbal era que el govern del Partit
Socialista tenia cinc regidors i els que no havíem governat en teníem vuit. I això no és el que han
dit els ciutadans de la Bisbal el passat 22 de maig. Les eleccions del passat 22 de maig els
ciutadans de la Bisbal el que van dir és que al govern de la ciutat que havien format Esquerra
Republicana de Catalunya i Convergència i Unió se l’aprovava. Tenia una majoria de nou regidors
per continuar governant i tenia més del 51% dels vots emesos. I és aquí quan jo sempre he
defensat i des d’Esquerra Republicana de Catalunya hem defensat que nosaltres faríem una
lectura desinteressada dels resultats, i és aquesta la valoració que fem. La ciutadania és la que
opina i és la que parla. I la ciutadania el que havia de valorar el 22 de maig és com havia funcionat
el govern que hi havia hagut al llarg d’aquests quatre anys. Nosaltres ho vam dir obertament des
del primer dia, des de l’endemà mateix de les eleccions. Aquesta era la lectura que fèiem i teníem
com opció prioritària, repetir el govern amb Convergència i Unió. Era un pacte que globalment
havia funcionat bé, enteníem que la ciutat se n’havia beneficiat. Un govern estable, fort, cert, ara
bé, el que també enteníem, és que no es podia venir a “negociar” imposant una condició que havia
estat publicada i que semblava més una oferta pública que no pas una negociació. Val a dir, que
també ens va doldre que semblava que no haguéssim governat durant aquests quatre anys
perquè també trobàvem a faltar que aquesta predisposició que nosaltres públicament
manifestàvem d’intentar repetir l’acord, en cap moment, el vam sentir per part de Convergència i
Unió. El que nosaltres lamentem, com he dit abans, és aquesta actitud de publicitar la opció que
ells presentaven de compartir alcaldia i plantejar-la com una condició que si no es resolia no calia
parlar de res més. Nosaltres entenem que aquest fet, el que precisament no fa és ni dignificar el
càrrec ni dignificar la institució. I nosaltres en podíem haver parlat d’aquest tema si s’hagués
plantejat d’una manera diferent. Però sense publicar-ho i posar-ho com una condició sobre la
taula, que de cap de les maneres es podia negociar. I això no es va fer així. Respecte el Partit
Socialista de Catalunya, el seu portaveu, el Sr. Òscar Aparicio, ha comentat la manca de voluntat
per part del grup d’Esquerra d’intentar aprofundir acords. És clar, intentar aprofundir acords vol dir
fer un exercici d’amnèsia col·lectiva. I l’amnèsia o la pèrdua de memòria, a nosaltres, Esquerra,
ens consta. Tenim memòria i ens en recordem. Durant aquests darrers quatre anys el paper que
ha tingut el Partit Socialista de Catalunya, no ha estat al nostre entendre, el d’una oposició
precisament constructiva. I per tant, el que nosaltres sí que vam parlar amb el Partit Socialista de
Catalunya, fou que era evident que la relació que hi havia hagut els darrers anys no podia
continuar. Però aquestes relacions no s’arreglen amb bones paraules sinó que s’han de demostrar
amb actituds i amb fets. I de ben segur que al llarg d’aquesta legislatura podrem comprovar que
aquesta bona predisposició i que aquestes bones paraules per part del Partit Socialista, es
transformen amb actituds i amb fets. Nosaltres, és cert, encetem el govern amb minoria, és una
realitat. Però nosaltres no tanquem cap porta. Estem oberts al diàleg, i evidentment, la situació
que se’ns presenta avui en dia, és una situació que haurem de parlar amb tots i cadascun dels
grups polítics per intentar tirar endavant aquests projectes de ciutat que s’han començat. I perquè
també no podem obviar ni oblidar que aquesta serà, molt probablement, la legislatura més

complicada que viuran mai els ajuntaments. Els ajuntaments viuen històricament, un problema de
mal finançament agreujat en el fet d’assumir serveis que no són de la seva competència, que són
serveis a disposició dels ciutadans i ciutadanes per garantir la seva qualitat de vida. Aquesta
situació s’ha vist maquillada els últims anys, amb el boom urbanístic i amb l’entrada d’ingressos
que hi havia en els ajuntaments, per l’impost de construcció, instal·lacions i obres. I amb això,
evidentment, no hi tornarem a comptar-hi. Aquesta legislatura s’hauran acabat les grans
inversions. La prioritat ha de ser i seran les persones i els serveis a les persones, les polítiques de
promoció, les polítiques pro-actives, per tant, les grans inversions a l’ajuntament de la Bisbal, com
a la resta d’ajuntaments, s’han acabat. Certament, en tenim en curs algunes d’importants i que
hem de posar a disposició de la ciutat. Com és la Biblioteca Central Comarcal, Terracotta Museu i
haurem de vetllar i apressar perquè el Govern de la Generalitat assumeixi els compromisos que té
amb la nostra ciutat per la construcció d’un equipament tan important com és el Casal Cívic, un
espai de lleure i de trobada tan per la gent jove, com per la gent gran, com també un punt de
trobada per les entitats; com també l’estació d’autobusos. Aquests són projectes que la Generalitat
té redactats, fets i aprovats. Ara falta que els executi. De moment, dintre del pressupost del 2011
no hi figuren. Per tant, aquesta situació no vol dir que impliqui que l’ajuntament no farà res.
Evidentment, que l’ajuntament farà coses però els haurà de fer amb seny i responsabilitat. I tenint
en compte que estem gestionant els diners dels ciutadans i ciutadanes de la Bisbal. Que
evidentment, amb la situació que ens trobem, aquesta manca d’ingressos no pot venir
compensada amb una pressió impositiva més alta. Ni la ciutat ni els ciutadans ens ho perdonarien.
Per tant, el que haurem de fer seran exercicis d’enginyeria financera i molta imaginació i bona
gestió per continuar garantint uns serveis de qualitat. Perquè algú pensa que una ciutat com la
nostra, malgrat no sigui competència seva, pot prescindir de serveis com és el Geriàtric, com la
Llar d’Infants o com Seguretat Ciutadana? No. Hem de continuar treballant per mantenir uns
serveis de qualitat pels ciutadans. De la mateixa manera que continuarem la política que s’ha fet
durant aquests quatre anys de millora dels espais públics i de la via pública. Evidentment, ho ha
comentat també el Sr. Aparicio, no ens podem extreure, ni jo vull passar per alt, el fet de l’alta
abstenció que hi ha hagut aquestes darreres eleccions. No tan sols a la Bisbal, sinó arreu del país.
Una abstenció que cada vegada pren més cos i una abstenció que ha de ser un toc d’alerta pels
que tenim responsabilitats. Des dels que estem a un nivell polític més baix, com és el
municipalisme, com els que estan a nivells més alts com pot ser els governs autonòmics o els
governs estatals. I aquí sí que ho faig un repte meu, és un repte meu personal que la política de
participació ciutadana amb les grans decisions, pugui ser una realitat. I em comprometo que això
no siguin paraules sinó que siguin fets. La ciutadania ha de participar de les grans decisions que
afecten a la ciutat. Algunes ja venen reglades per llei, com per exemple, el nou Pla General que
s’haurà d’aprovar a l’inici d’aquesta legislatura. Però la ciutadania en aquesta cas, hi podrà
participar. I tant de bo respecti o coincideixi amb els criteris que ha plantejat el govern actual, que
a l’hora de dissenyar la ciutat del futur, la Bisbal del futur, que l’eina que tenim és el nou POUM, el
nou Pla General, coincideixi amb nosaltres amb un creixement moderat i sostenible. Amb una
previsió de futurs equipaments que cohesionin la ciutat. Perquè aquest és l’altre repte que tenim.
Tenir una ciutat cohesionada. Tot això ho farem, i ho farem com he dit abans. Amb la complicitat
de tothom per recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes. I sens dubte, l’eina més
important és els ajuntaments, que és la vessant més directa que afecta els ciutadans i allà on
poden valorar i jutjar més als seus polítics. És la vessant a on hem d’iniciar aquesta recuperació
de la confiança dels nostres ciutadans. No voldria acabar la meva intervenció sense tota una sèrie
d’agraïments. Com he dit abans, han estat 15 dies intensos. Que les persones que evidentment,
ens aprecien i ens estimen ho viuen d’una manera complicada. Fins i tot a vegades, més tensos i
nerviosos que un mateix. Per tant, vull tenir un reconeixement per la meva família, pels meus
pares, per la meva sogra, per la meva germana, pels meus cunyats, per la meva cunyada, per tots
ells, pel suport que ens han donat, per les ties de la meva dona, per tot els suport que hi ha hagut
al llarg d’aquests dies. I també vull tenir una menció molt especial per una persona a la qual trobo
a faltar avui aquí, que és el meu sogre que ens va deixar fa un any i mig, que com he dit motels
vegades, per mi va ser com un segon pare. Jo no sé si des d’algun lloc ens pot veure però estic
segur que si ens pot veure, me l’estic imaginant amb un somriure d’orella a orella en aquests

moments. I també de forma molt especial, a qui he dit sempre que fa possible que jo estigui
assentat en aquesta cadira, que és la meva dona la Susanna. Que porta 16 anys aguantant que,
probablement, la meva labor com a pare o com a marit no sigui la més adequada. Avanço que
aquesta és la meva última legislatura. Penso que els setze anys que porto, dotze com a regidor i
quatre que portava amb anterioritat formant part de la candidatura d’Esquerra més aquests quatre
que venen ara. Vint anys de dedicació de la forma més honrada i més honesta que he sabut fer a
la vida pública intentant col·laborar en contribuir a millorar la meva ciutat. Penso que és el moment
que toca posar el punt i final. I penso que és el millor moment. Per tant, agraeixo novament,
Susanna, queden quatre anys, aguanta tot el que puguis però després de quatre anys t’asseguro
que la cosa no continuarà així. Recuperaràs part d’home i l’Elena i en Jordi recuperaran,
probablement, un millor pare. I acabo també amb un agraïment molt i molt especial a la gent
d’Esquerra Republicana de Catalunya, tan a nivell nacional, avui representats aquí amb l’Eduard
López, com també a nivell regional, amb en Pep Carrapissu el President, i la Maria Puig. Com a
tots els membres de la candidatura com els militants/es. Jo sempre ho he dit, el projecte
d’Esquerra Republicana, malgrat moltes vegades tenim tendència a la vida política, sobretot
municipal, i també a nivell general, a personificar-los, és un projecte col·lectiu. I és per això que
considero que després de vint anys, és el moment en el qual a mi em tocarà fer un pas enrere i el
faig també amb la tranquil·litat i la certesa que a dins d’Esquerra Republicana, tan en el col·lectiu
que hi ha en aquests moments humà a la secció local com a la resta de membres de
candidatures, com també amb gent que es pot afegir i que s’ha anat afegint els darrers temps,
trobarem el relleu que pugui substituir-me que permeti que el projecte de ciutat que representi
d’Esquerra Republicana de Catalunya continuï endavant i amb la col·laboració i la implicació de
tothom. Perquè això és el que volem, que entre tots seguim avançant. Moltes gràcies.
Efectuades les anteriors intervencions, l´alcalde aixeca la sessió a les 13.00 hores, de la qual
s'estén la present acta, que jo, el secretari general certifico.
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