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ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA DE
L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL D´EMPORDÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Núm. de la sessió: 16/2011
Data: 30.11.2011
Hora d’inici: 12.05 h.
Hora d’acabament: 13.05
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Debat de la moció de censura contra l´actual alcalde de l´Ajuntament de la Bisbal
d´Empordà, Sr. Lluís Sais i Puigdemont

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
INTERVENCIÓ SECRETARI:
Bon dia a tothom i benvinguts al present ple, de caràcter especial per tal d’efectuar el
debat i votació de la moció de censura presentada en data 18/11/2011.
A tal efecte, les persones que integren la Corporació Local es reuneixen en sessió
plenària per debatre i votar la moció de censura presentada contra l’alcalde, Sr. Lluís Sais
Puigdemont, el passat dia 18 de novembre de 2011 (NRE 1-2011-010099-1) pels regidors
i per les regidores dels grups municipals del PSC i de Convergència i Unió que s’indiquen
a continuació i que representen la majoria absoluta dels/de les membres de la Corporació,
de conformitat amb l’article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General:

Oscar Aparicio i Pedrosa
Marta Carol Geronès
Eva Bassó Puig
Carles Sanjosé Bosch
Jordi Gasull Pujol
Albert Pacheco Planas
Núria Anglada i Casamajor
Xavier Font Galí
Xavier Dilmé i Vert

Explicaré de forma breu i concisa el procediment de celebració del present ple d’acord
amb el que marca la normativa, concretament la LOREG.
ART. 197:
1. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un
candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación
expresa conste en el escrito de proposición de la moción.
2. El escrito en el que se proponga la moción censura deberá incluir las firmas
debidamente autenticadas por Notario o por el Secretario general de la
Corporación y deberá presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El
Secretario general comprobará que la moción de censura reúne los requisitos
exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente
diligencia acreditativa.
3. El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la
Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno
automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil
siguiente al de su registro. El Secretario de la Corporación deberá remitir
notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el
plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el
Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora
de la misma.
4. El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de
mayor y menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la
Alcaldía, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación, quien
acreditará tal circunstancia.
5. La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para
poder seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantienen
los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a, dando la palabra,

en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al candidato a
la Alcaldía, al Alcalde y a los Portavoces de los grupos municipales, y a
someter a votación la moción de censura.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT QUE PRESIDIRÀ LA SESSIÓ:
SECRETARI: De conformitat amb la llei electoral, la presidència d’aquest Ple correspon a
una mesa d’edat integrada per la persona del consistori present a la sessió de major
edat, que és la Sra. Carme Vall i Clara, regidora d’ERC, i la persona de menor edat, que
és el Sr. Jordi Gasull Pujol, del grup municipal del PSC. Per tant, el Ple serà presidit per la
mesa d’edat, una presidència col·legiada integrada per aquestes dues persones.
Es constitueix la mesa d’edat i es continua amb la tramitació preceptiva de la sessió
plenària.
DEBAT DE LA MOCIÓ DE CENSURA
SECRETARI:
Tal com marca la LOREG, cal posar de manifest que es compleixen amb els requisits
inicials per els quals es va tramitar la moció de censura. Les signatures van ser
autenticades davant meu i el ple va quedar convocat automàticament per al desè dia hàbil
comptat a partir del següent al de la presentació de la moció
La moció de censura incorpora, com és preceptiu, una persona candidata a l’alcaldia que,
si prospera la moció de censura, serà proclamat alcalde, en aquest cas és el Sr. Òscar
Aparicio Pedrosa, regidor del grup municipal del PSC. També incorpora la moció
l’acceptació expressa del càrrec per part de la persona candidata a l’alcaldia.
Dono la paraula al Sr. JORDI GASULL:
Sr. JORDI GASULL: Bon dia a tothom, dono la paraula al Sr. Òscar Aparicio Pedrosa,
candidat a l’alcaldia.

INTERVENCIÓ ÒSCAR APARICIO:
Bon dia a tothom.
Per primera vegada en la història democràtica recent del nostre ajuntament, es produeix
una moció de censura, i aquest fet tot i ser extraordinari, no reflexa res més que la
normalitat democràtica que regeix el nostre municipi.
En democràcia, la política és diàleg, negociació i pactes, elements tots ells
imprescindibles per a la millor gestió del bé comú, i aquesta situació que vivim avui,
reflexa, Sr. Sais, les seves carències en assolir-los.

La moció de censura que avui presentem és la conseqüència del fracàs del Sr. Sais, en
complir el mínim que es demana a un govern, és a dir generar les complicitats suficients
per formar un govern estable o bé per assegurar-se els acords puntuals que permetin
governar la ciutat.
Només cal recordar que en els més de 30 anys d’ajuntaments democràtics de la nostra
ciutat, hi ha hagut diversos governs amb minoria però tots ells havien sabut buscar
complicitats suficients per formar governs estables, algun d’ells inclús mantenint-se en
minoria tota la legislatura.
Per aconseguir-ho però resulta imprescindible capacitat d’entesa amb la resta de grups
polítics, aconseguir trobar punts de contacte que permetin la gestió del dia a dia de la
ciutat.
Sr. Alcalde vostè no ha sabut o no ha volgut fer res de tot això, i aquesta ha estat una
moció instigada i propiciada per vostè mateix. Potser algun dia explicarà als bisbalencs i
bisbalenques els motius que el van impulsar a presentar una qüestió de confiança
vinculada al pressupost 2011. Una moció injustificada i extemporània, davant la que era
evident que en el supòsit de pèrdua de confiança de la resta de grups en vostè i el seu
projecte, només hi havia dues sortides. O bé la seva dimissió, o una clara invitació a que
la resta de grups presentéssim la inevitable moció de censura.
Sigui per la seva pròpia agenda política personal aliena a la Bisbal, o per conveniència del
grup municipal d’ERC, vostè no va dimitir i per això ens trobem avui aquí.
I cal recordar que va perdre la qüestió de confiança sense obtenir ni un sol vot a favor a la
seva gestió. Aquesta dada, tot i que vostè hi vulgui passar de puntetes, és prou
significativa del grau de deteriorament de les relacions entre els grups municipals i la
insatisfacció que la seva gestió ha provocat.
Durant aquests darrers dies hem llegit moltes mitges veritats i versions interessades, per
part del Sr. Sais i altres membres del grup d’ERC, sobre els motius de la moció de
censura. Vull fer per tant una exposició d’algun dels veritables motius que ens han portat a
signar-la
Amb aquesta intervenció vull fer una exposició d’algun dels motius principals que ens han
portat a signar aquesta moció de censura, i la faré amb l’objectiu de fer bona la frase que
diu que: “ es pot enganyar a tothom durant un cert temps, es pot enganyar a uns quants
durant tot el temps, però no es pot enganyar a tothom durant tot el temps”. Sincerament,
crec que és el que vostè ha volgut fer durant el seu mandat
En les eleccions del 2007, el PSC en fou el clar guanyador en nombre de vots, amb una
diferència que superava el doble de la que vostès van aconseguir ara fa 6 mesos, però no
vàrem ser capaços de trobar cap aliat entre la resta de les forces polítiques. Ens vam
veure abocats a estar a l’oposició i ho vam acceptar com a part del joc democràtic. I
l’exercírem amb rigor, en defensa de l’interès públic, argumentant i motivant
exhaustivament les nombroses ocasions que ens vàrem veure obligats a votar en contra
de les propostes de l’equip de govern, extrem que resta degudament documentat tant en

les actes del plenari com en els nombrosos recursos i al·legacions que no vàrem tenir
altre opció que presentar.
Al mateix temps i en comptes de buscar la responsabilitat en d’altres o jugar la carta del
victimisme, vam aprendre dels nostres errors, i vam entendre que cap grup no té la veritat
ni la raó absoluta, i que en el nostre sistema electoral, tant important es la capacitat
tècnica i política dels representants electorals, com la capacitat de diàleg i consens.
Amb els resultats que es van produir a les darrers eleccions del passat 22 de maig, ja vam
advertir que l’empat tècnic resultant entre el PSC i el seu grup D’ERC, ens atorgava la
responsabilitat d’intentar configurar un govern estable per la Bisbal. No tenim cap dubte
de que els resultats electorals ens legitimen per cercar fórmules de govern estables
encapçalades pel nostre grup municipal.
En una democràcia representativa, on hi ha un sistema d’elecció indirecte de l’alcalde, i no
regeix el principi de força majoritària, la nostra obligació era i és, construir ponts de diàleg
amb la resta de formacions. Després de que al mes de juny el nostre grup intentés buscar
fórmules de govern estable tant amb Esquerra com amb Convergència i Unió, vam
extreure dues conclusions. La primera és que el grup d’Esquerra no tenia cap intenció de
tenir en compte el nostre grup, no tant per un acord estable de govern, sinó ni tant sols
per acords puntuals. La segona conclusió era que un acord amb CIU, tot i els anys de
rivalitat política era possible, perquè, tal i com varen dir en el seu discurs d’investidura i
havia disfuncions en l’ajuntament. En aquella sessió constituent, ja tots els grups
municipals li vam retreure la seva poca predisposició al diàleg. Li citaré textualment algun
paràgraf de la meva intervenció d’aquell dia, tal i com es recull en l’acta de la sessió:
“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.”
Més endavant vaig afegir:
“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 que 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. “
La seva resposta va ser el rebuig a qualsevol pont de diàleg i una postura de prepotència
respecte la resta de regidors que l’ha caracteritzat durant aquests 6 mesos.
A continuació detallaré els tres principals punts que ens han portat a signar la moció de
censura. El primer és la nul·la predisposició al diàleg i a la recerca d'acords del Sr. Sais.

La segona causa és la paràlisi i desídia que hem patit aquests 6 mesos, i el tercer motiu
és la situació econòmica de l'ajuntament i la manca d'adopció de mesures correctores.
1.- Aquest mesos han demostrat la seva manca de voluntat de diàleg i consens amb els
grups de l’oposició. En tots aquests mesos no ha buscat el consens en cap, dels pocs,
temes de ciutat que s’han portat a aprovació. És més, l’actitud que ha pres vostè en
aquests mesos ha estat de menyspreu quan no de desqualificació personal, respecte la
resta de regidors. El cas més evident de manca de diàleg, encara que no únic però que ha
tingut major transcendència, ha estat el procés d’aprovació del pressupost d’enguany.
El nostre grup li havia sol·licitat de forma reiterada l’aprovació d’aquest document. Com he
llegit anteriorment, ja en la presa de possessió hi vam fer esment, però ho vam tornar a
reclamar en les sessions del mes de juny i juliol, on li reclamaven que calia consensuar un
pressupost per enguany i les línies econòmiques principals pel què restava de legislatura.
Si aquesta era una petició assenyada en qualsevol situació, més sentit prenia amb un
govern amb minoria.
I la sorpresa fou majúscula, quan, sense cap avís previ se’ns convoca a una comissió
informativa del mes de setembre amb l’aprovació inicial del pressupost, facilitant-nos
únicament un document amb algunes partides pressupostàries. La nostre reacció va ser
immediata. Assegurar-nos si l’havia consensuat amb algun grup de l’oposició, i en veure
que no era així, sol·licitar per escrit l’estat d’execució del pressupost i la resta de
documents d’inclusió obligatòria en l’expedient pressupostari. I vostè Sr. Sais va rectificar
anunciant per correu electrònic que retirava l’aprovació inicial del pressupost de la
comissió d’hisenda.
I a partir d’aquell moment va haver-hi el silenci més absolut. Ni una trucada, ni cap
convocatòria als portaveus municipals per intentar consensuar la línia dels pressupostos.
En tres setmanes només se’ns va fer arribar un correu electrònic manifestant que
esperaven alguna aportació. Com ja li vam dir en aquell moment, Sr. Sais aquesta no és
manera d’actuar de cap Alcalde, ni de cap persona que cerqui un consens. Vostè té
malentès que significa un procés de diàleg i consens, i la presentació d’un document
comptable sense cap tipus de nova documentació en cap cas podria respondre a una
voluntat real de pactar.
Però vostè encara va empitjorar més la situació en anunciar a través de la premsa que
portaria a aprovació el pressupost vinculat a una qüestió de confiança, demostrant
clarament que no tenia cap intenció de consensuar res. I no content amb aquest aspecte,
va convocar la qüestió de confiança en un ple extraordinari i urgent 5 minuts després de
perdre la primera votació respecte el pressupost. Sense ni tant sols plantejar-se obrir un
període de diàleg entre les forces.
Es evident que són les seves accions les que ens han portat a aquesta situació, i no pot
culpar a ningú més que a vostè mateix tant de la no aprovació del pressupost, com de la
pèrdua de la qüestió de confiança així com la presentació de la moció de censura.

.- El segon motiu de censura al govern municipal d’ERC, és la inactivitat i paràlisi de
l’equip de govern durant aquests 6 mesos de legislatura. No se si a estat a conseqüència
de la por a prendre decisions difícils, o de la divisió interna dins del seu grup municipal,
però la dada objectiva es que en 6 mesos de legislatura, que no oblidem representa el
12% del total, el seu equip de govern i vostè mateix han demostrat una inactivitat
absoluta.
No s’ha convocat ni una sola comissió d’urbanisme, no s’ha iniciat la tramitació de cap
ordenança o instrument jurídic, el pla general ha continuat al calaix fins fa 10 dies. En
aquests 6 mesos no s’ha pres cap mesura per fer polítiques actives pels aturats, no s’ha
desencallat temes com la modificació de la trama comercial, la situació de la fàbrica
Corominas, la regularització de la situació jurídica de la concessió de la zona blava, les
palmàries il·legalitats (sobre les quals vàrem denunciar reiteradament) entre d’altres, la
pròrroga del contracte amb Sorea, amb l’excusa de les obres de reurbanització de les
zones del Bosquetet i Puig de Sant Ramon,etc.
La tramitació de l’aprovació del pressupost d’aquest any, ja esmentat abans, és un altre
exemple. No es va portar a aprovació immediatament després de constituït el nou
ajuntament, sinó que ho feren més de 3 mesos després. Un document que recordem que
ja hauria d’haver estat redactat des de fa un any. És més quan el sotmet a consideració
de la comissió corresponent no hi figuren ni la plantilla de personal ni les bases
d’execució, els quals se’ns faciliten totalment reformats respectes els vigents, a menys de
24 hores de la discussió del pressupost en sessió plenària.
L'actual situació de descontrol de l’ajuntament afecta greument en aquests moments la
hisenda municipal, s’han deixat perdre subvencions en matèria de via pública, immigració,
habitatge, cursos de formació per aturats, subvencions de suficiència energètica etc. No
s’ha pres cap mesura per evitar el dèficit d’alguns dels serveis municipals, a mode
d'exemple es presenta un pla del patronat municipal d'esports, prèvia petició dels grups de
l’oposició i la única mesura és incrementar ingressos amb les tanques publicitàries i
eliminar les subvencions a les entitats esportives per un termini de 4 anys. Ni tan sols es
plantegen canviar el model de gestió amb una empresa que des de que ERC la va
contractar només ha portat que un descens en el nombre d’usuaris i la qualitat del servei.
En d'altres serveis com la Llar d'infants, es continua incrementat el dèficit ja de per si
enorme, i tot i la retallada de la subvenció de la Generalitat i la voluntat de l' AMPA
d’incrementar les quotes, no és pren cap mesura, ni tant sols es parla amb les famílies.
Es continuen detectant desviacions importants en l’execució de les obres. El darrer cas el
tenim amb les obres del Geriàtric on la desviació supera el 12% o 65.000 euros més del
que estava pressupostat.
Si tot el que s’ha exposat anteriorment ja és greu el que segueix em sembla gravíssim.
L’endarreriment injustificat de les aprovacions i execucions d’obres en aquest moment
posa en perill el finançament d’algun dels projectes del Pla Únic d’Obres i Serveis , tal i
com s’acredita amb la comunicació rebuda per part de la Generalitat la setmana passada,
o el que és pitjor els més de 500.000 euros que dels Fons FEDER s’ havien concedit per
la tercera fase del Terracotta Museu.

Aquest cas és especialment greu, ja que vostè fa 10 dies publicà la licitació de les obres
de la tercera fase, quan li consta un informe negatiu tant de secretaria com d’intervenció,
ja que l’ajuntament tot i la retirada de tota l’aportació que havia de fer (1 milió d’euros) no
pot ni aportar ni garantir la totalitat dels 900.000 euros que caldrien per finalitzar la tercera
fase amb el nou projecte. Es més és conegut que el Fons Feder necessita que les obres
subvencionades hagin estat executades i pagades en un 75% abans del 31 de desembre,
requisit en aquests moments d’impossible compliment.
Si en els darrers mesos en comptes de perdre temps i energies en lluites internes
haguessin posat a treballar en aquest projecte (d’una àrea que estava sota la seva
responsabilitat) en aquests moment tindríem garantit un finançament per unes obres
necessàries per la nostra ciutat.
Per altra banda licitar aquestes obres fa deu dies amb coneixement que hi ha un informe
negatiu de la interventora i del secretari, i amb plena consciència que no hi ha ni
finançament aliè garantit, ni tant sols finançament propi per fer front les despeses
d’execució, se’m fa de difícil qualificació.
4.- Aquesta disbauxa econòmica precisament és el tercer motiu de la moció de censura.
Si l’any 2007 l’ajuntament gastava 3,7 milions € a l’any en personal, i tenia un deute viu a
llarg termini de 3,5 milions d’euros, generant recursos suficients per finançar amb recursos
propis 1 milió d’euros anuals en inversions, aquest 2011, l’ajuntament paga més de 6
milions d’euros a l’any en personal, gairebé un 65% d’increment, té un deute de més 9,5
M€ superant la ràtio màxima d’endeutament permès i conseqüentment no pot concertar
nous préstecs, el que significa que, atesa la manca d’estalvi pressupostari l’Ajuntament, a
dia d’avui, no podrà pressupostar ni un euro d’inversió.
Davant d’aquesta situació, que és més que preocupant, i podria ésser catastròfica en el
pitjor dels escenaris possibles (com Vostè Sr. Sais n’és perfectament conscient), i amb
més motiu si tenim en compte els reptes del futur proper, s’imposa l’adopció de mesures
per redreçar la situació econòmica de la hisenda municipal. Així per exemple, el 2012
caldrà fer front a 260.000 euros en increment de personal, a l’amortització dels préstecs
formalitzats la legislatura anterior i que es van concertar amb període de carència, i que
suposarà uns 240.000 euros més; dotar de personal els nous equipaments biblioteca i
arxiu comarcal, increment de l’IPC Iva i cost energètic etc. I ERC no ha presentat cap
document que acrediti com pensen fer fronts a aquests reptes i més tenint en compte que
les ordenances fiscals presentades únicament suposaven un augment de 140.000 euros, i
que el romanent de tresoreria de l’exercici 2010, és insuficient per fer front a les despeses
d’aquest exercici 2011.
Amb aquest discurs he intentat fer un relat no exhaustiu però si complert dels motius que
es han portat a presentar la moció de censura.Com ja he dit anteriorment però la principal
responsabilitat d’aquesta situació prové de l’actitud que vostè ha adoptat aquests mesos.
Una actitud què en alguns moments ens ha fet pensar que buscava marxar del càrrec i de
les seves responsabilitats, a esquenes dels bisbalencs ni davant del seu propi partit.
Per tot això, i per altres motius que prefereixo callar per prudència, ens hem vist obligats a
presentar aquesta moció de censura. Una moció servida en safata, tot sigui dit, pel propi
senyor Sais en presentar una moció de confiança que sabia que no podia guanyar mai.

I la presentem per responsabilitat, perquè nosaltres sí que volem un ajuntament
responsable i equilibrat econòmicament, perquè nosaltres si creiem en un govern fort i
estable que afronti els problemes econòmics de la ciutat. Perquè nosaltres si estem
disposats a fer cessions en els respectius programes electorals per aconseguir un acord
que permeti superar aquests moments difícils. Perquè nosaltres sempre hem tingut clar
que són tots els regidors i el grups municipals els que hem de superar aquesta situació i
avantposem els interessos de ciutat als propis. Per tot això hem decidit fer un pas
endavant i hem presentat aquesta moció de censura. Per intentar arreglar la situació ja
que vostè Sr. Sais no vol, no pot o no en sap.
Sabem que haurem de prendre decisions difícils però creiem en la Bisbal i en la seva gent
i tenim el més absolut convenciment que amb l’ajut de tothom i la responsabilitat de tots
els grups d’aquest ajuntament ens en sortirem
I quan dic tots els grups, em refereixo a tots, sense cap mena d'exclusió. Crec que el grup
municipal d'ERC cal que faci una profunda reflexió sobre la seva actitud dels darrers
mesos. Deixi la crispació que algú ha volgut instaurar en la política municipal, s'oblidin de
partidismes més propis d'altes esferes, que no pas de la nostra ciutat, i s'uneixin al principi
de consens que la resta de grups municipals hem practicat aquesta legislatura, en què
prima les bones relacions i la voluntat de diàleg, sense que això signifiqui renuncia a uns
postulats ideològics, o a la defensa de les pròpies, idees encara que siguin totalment
discrepants, però que en tot cas sempre es mantenen amb el més estricte àmbit polític i
amb la premissa de cercar consensos no dissensos.
Aquests són els nostres motius per presentar la moció de censura. I no busquin d'altres
explicacions o motius. Porto 12 anys de vida política municipal, i crec que, he demostrat
de forma sobrada quines motivacions em mouen.
Prego per tant que, amb independència del resultat de la moció, tots els regidors fem un
acte de reflexió i intentem ser exemple de bons ciutadans, per a tots els ciutadans.
Moltes gràcies.
Sra. CARME VALL CLARA: A continuació, dono la paraula al senyor Lluís Sais
Puigdemont.

INTERVENCIÓ LLUÍS SAIS: Bon dia a tothom. Vagi per endavant que des d’Esquerra
Republicana, evidentment, no discutim la legalitat d’aquesta moció de censura que es
presenta avui. Una altra cosa és la oportunitat o l’ètica de justificació i la legitimitat.
He sentit moltes coses, però la veritat és que em pensava que podria escoltar els
veritables motius de la moció de censura. I no disfressar-ho ni maquillar-ho. Però veig que
l’art del maquillatge ve instaurat en aquest ajuntament per part de determinats grups que
no diuen les veritats de les coses tal com són.
Intentaré justificar-ho i argumentar-ho. D’entrada la forma, és molt important la forma. Tant
en la política com en el vida. I és a dir, que dos grups presentin una moció de censura a
últim dia i que l’únic contacte que tinguin amb l’alcalde, a qui li pensen presentar la moció

de censura, és enviar un sms i després un parell de trucades per part d’un grup i que per
part del grup del PSC no hi hagi hagut cap mena de contacte notificant que es presenta la
moció de censura, des del punt de vista humà deixa bastant que desitjar. I presentar-se
un divendres a les nou del matí, quan l’alcalde està reunit amb el secretari, la interventora
i el cap de serveis de l’àrea d’urbanisme i els nou regidors que presenten la moció de
censura exigint que baixi el Sr. secretari que volen entrar la moció, què vol que li digui. Jo
em penso que les persones i els polítics sobretot el què hem de fer és estar a les verdes i
a les madures, no ser “banyabaixos” i afrontar les coses amb una mínima dignitat. I la
veritat, formalment, han deixat bastant que desitjar.
Si ja formalment deixen bastant que desitjar, analitzem el fons. Analitzem el fons però
amb veritats. Jo crec que tot s’inicia a partir del mes de maig juny un cop finalitzades les
eleccions municipals. Es pressuposa d’entrada que continuarà el govern d’Esquerra
Republicana i Convergència i Unió ja que torna a sumar. També s’ha de dir que Esquerra
Republicana per primera vegada guanya les eleccions municipals, fet a tenir en compte.
D’entrada, hi ha una actitud per part de Convergència i Unió de deixar clar i manifest que
governarà amb qui li garanteixi compartir l’alcaldia, posant a la balança a tots dos grups,
tan a PSC com a Esquerra Republicana. És a dir, no es té en compte ni es valora que
amb Esquerra Republicana han estat governant al llarg d’aquests quatre anys. A més a
més, amb uns arguments una mica estranys, com que amb un pacte de vuit anys vista
tampoc està tan malament que nosaltres tinguem l’alcaldia un temps. No sé com aquest
argument s’aguanta amb el PSC. Si l’argument que es fa servir amb Esquerra
Republicana és que amb un hipotètic govern de vuit anys, podem cedir l’alcaldia catorze,
quinze o setze mesos, el PSC no ho sé. Algú s’imagina en aquests moments el Sr. Mas
pactant amb la Sra. Camacho els pressupostos Generals de la Generalitat i oferint-li a la
Sra. Camacho, jo te’ls aprovo si em deixes ser President de la Generalitat durant quinze
mesos? Algú s’imagina aquest escenari? És un escenari certament rocambolesc.
I a partir d’aquí, quan el Sr. Aparicio diu que per part del PSC, Esquerra no ha demostrat
voluntat o no hi ha hagut confiança d’intentar arribar a un acord, home, quan nosaltres ens
reunim amb vostès i hi ha sobre la taula el plantejament de CIU, de compartir l’alcaldia,
vostès diuen que no acceptaran de cap de les maneres. A més, això es veu reflectit en els
mitjans de comunicació. I resulta que al cap d’una setmana ja surt publicat a la premsa
que estan negociant compartir l’alcaldia amb CIU. Per tant, difícilment podem tenir
confiança amb algú que avui ens diu una cosa i llavors resulta que per darrera n’està
negociant una altra.
Fa vostè referència al meu fracàs per la poca voluntat de diàleg i consens. Miri, el meu
fracàs és estar davant d’una oposició irresponsable que uns estan a veure què en poden
treure i els altres estan a l’espera. Uns són oposició irresponsable a canvi de i els altres
són una oposició irresponsable a l’espera de. Perquè el debat pressupostari amb el qual
durant tres vegades, i en alguna comissió informativa hi consta amb acta, jo els obro les
portes perquè presentin les seves propostes. I vostès no en presenten. Excepte
Convergència i Unió. CIU no es que presenti propostes sinó que porta un pacte de
govern, i el mateix pressupost és bo si hi ha un acord de govern i aquest mateix
pressupost no és bo si no hi ha un acord de govern. Així de clar. Amb el debat de
pressupostos no hi ha hagut ni una esmena ni una sola aportació dels grups de l’oposició
dient que en aquest pressupost hi havia coses que s’havien de rectificar. Ni una. I quan
l’alcalde planteja que si no hi ha suport presentarà una moció de confiança, jo no veig que

ningú de vostès a la comissió en la qual els hi comunico, digui escolti Sr. alcalde paremho, no feu això i parlem-ne. En cap moment. I a més, el que no es pot fer és titllar de
Convergència i Unió que presentar el pressupost lligat a una moció de confiança és un
xantatge. No saben el que és xantatge?
De fet, quan vostès van intervenir en la presa de possessió, vostès van dir moltes
bestieses però sí que van dir una gran veritat. Van dir el “nostre vot serà molt car
d’aconseguir”. I això figura a l’acta del Ple de la presa de possessió. I tant, el seu vot era
molt car d’aconseguir, tenia un preu: catorze o quinze mesos d’alcaldia. Aquest era el vot
que era car d’aconseguir. I és així, s’ha de dir literalment tal com són les coses.
I des d’Esquerra Republicana val a dir, i això ho dic públicament, coneixedor d’aquesta
situació i veient amb l’actitud amb què actuaven els grups de l’oposició, jo estava disposat
a cedir l’alcaldia. I era la primera persona afectada, perquè m’afectava a mi personalment
com alcalde. Jo hi estava disposat per garantir un govern estable per la ciutat veient
l’actitud irresponsable d’uns que volien entrar a canvi de i uns altres que estaven a
l’espera de. A l’espera de i fent coses incongruents Sr. Aparicio. Li donaré un exemple
claríssim. Contribucions especials, segona fase del Passeig, vostès a la legislatura
passada a l’aprovació inicial, voten en contra perquè tenen una actitud molt coherent de
votar en contra de totes les contribucions especials mentre quan havien estat al govern
les aplicaven. En aquesta legislatura en la qual es fa l’aprovació definitiva d’aquestes
contribucions especials, canvien el sentit del vot i s’abstenen. Per què s’abstenen? Per
què preveient una hipotètica moció de censura com avui passa, home és difícil gestionar
com alcalde unes contribucions especials que s’hi ha votat en contra. Almenys amb una
abstenció no passa res. Canvi de criteri, sempre a l’espera de. Per tant, quan l’alcalde
presenta la moció de confiança, perdonin no s’equivoquin l’alcalde no té cap ganes de
marxar. El grup d’Esquerra Republicana no en tenim cap ganes de marxar, ho presentem
com a fet de responsabilitat. És a dir, no pot ser que l’ajuntament quedi bloquejat amb el
pressupost de l’any 2011, el pressupost de l’any en curs. A més a més, és un document
estrictament tècnic que reflecteix l’execució del pressupost que hi ha hagut fins aquell
moment i dóna cobertura als pagaments que s’han de fer d’aquí a final d’any. I ara vostès
tenen un problema i molt gros. Caldrien d’aquesta moció que el grup contrari d’aquest
pressupost,(no s'entén el sentit de la frase???) vostès n’han d’aprovar un. Ja sé que volen
fer el salt mortal de no aprovar-lo. De saltar directament al pressupost 2012. Però què
provocaran amb això? Com que hi ha partides pressupostàries que en aquest moment
estan esgotades, provocaran que amb 4 milions d’euros que tenim a la caixa, amb l’estat
d’arqueig fet en data d’avui, que he sol·licitat a la interventora i tresorer, tindrem factures
al calaix. Però no perquè no tenim diners, sinó perquè vostès ho hauran fet per la seva
irresponsabilitat de votar en contra un pressupost i per la seva irresponsabilitat de no
aprovar-ne un ara, tindrem factures al calaix, haurem de fer reconeixements de crèdit
extrajudicials, i a més a més, tenint en compte que s’han de pagar dues nòmines aquest
mes de desembre, potser no tindran diners per pagar els sous dels treballadors. Això per
la seva irresponsabilitat, per tant, el que han de fer és, ja que volen governar, governin i
apliquin el que han d’aplicar.
Perquè llavors ve la segona part. La segona part de la moció que també ve derivada a
través de l’aprovació de les ordenances fiscals. Fins a quatre reunions es van fer amb els
diferents portaveus. De les ordenances fiscals hem sentit a dir de tot. L’alcalde com que te
ganes de plegar no vol aguantar la pressió d’una puja desmesurada d’impostos, que els
haurem de pujar, etc. Això ho han dit vostès. Surt reflectit a la premsa. Surt reflectit als

mitjans. Llegeix un titular d’un diari: Lluís Sais no vol assumir la mesura impopular d’un
increment de taxes abans d’una hipotètica moció de censura. Dit pels dos grups de
l’oposició. I que l’escenari que plantejo no és creïble. Escolti’m, és que a vostès ja els hi
vaig dir, vostès són polítics de manual. I el manual els hi diu a vostès que s’han de pujar
els impostos el primer any perquè així el quart any el ciutadà no se’n recorda. Quan un
ajuntament com l’ajuntament de la Bisbal és capaç de liquidar el pressupost amb gairebé
700.000 € d’estalvi, vol dir que no tot s’ha d’aplicar amb mesures fiscals i pressió fiscal.
Però a part de tot, aquests deu dies que un ha tingut que estar en text per poder explicar
la lectura, donat que l’agenda ha baixat en quantitat, m’he dedicat a mirar què deien
vostès fa sis mesos en el seu programa electoral al respecte. Curiositats de la vida.
Primer punt del programa del PSC: manteniment dels impostos municipals amb
increments mai superiors a l’IPC de cada any, la recuperació de la hisenda municipal que
ha de venir d’un control estricte de la despesa municipal no d’un increment de la pressió
fiscal. Carai Sr. Aparicio, exactament el que he defensat jo. El programa de Convergència
i Unió: contenció dels impostos i taxes municipals. I resulta que estan defensant en el Ple
de les ordenances fiscals, al cap de sis mesos, defensen totalment el contrari. O
demència senil o ben bé que estem parlant d’un govern que no diu totalment les veritats.
I les veritats quines són? Jo el que els hi demanaria és que a l’hora de sembrar l’ombra
del dubte respecte la hisenda municipal, i la situació econòmica, a mi em van ensenyar de
petit que no hi ha res que faci ser més burro que parlar d’una cosa que no saps. Mirin,
amb previsió que vostès escampin el ventilador, que en son verdaders especialistes, és
evident que com alcalde he demanat, a data d’avui, un informe a intervenció de la situació
de la hisenda municipal i un arqueig de caixa, perquè quedi ben clar quin ajuntament es
troben vostès en aquests moments.
Vostès es troben en aquests moments amb un ajuntament que liquida els pressupostos
amb estalvi net amb un romanent de tresoreria positiu, amb nou milions d’euros en
inversions amb el seu finançament corresponent, amb quatre milions d’euros a caixa i
amb una pòlissa de 600.000€ que no està disposada ni un sol euro. Aquí tenen la garantia
de quina és la situació econòmica de l’ajuntament de la Bisbal. Per tant, no parlin d’allò
que no saben. Perquè cada vegada que parlen d’hisenda, saben què passa? Baixa la
borsa i puja la prima de risc.
Vagin molt en compte amb el què parlen i amb el què deixen de dir. I que aquest és un
govern que neix per uns interessos diferents del que se’ns vol fer creure, ho confirmem si
repassem l’eix programàtic de tots dos partits. Allà on uns diuen naps els altres diuen cols
amb molts temes. Primer problema que tindran la situació dels treballadors indefinits no
fixes. Uns diuen una cosa i els altres en diuen una altra. Segon problema que tindran: uns
s’han posat com a bandera construir un nou pavelló i els altres no en volen sentir a parlar.
Tercer problema que tindran: uns volen externalitzar tot i més i els altres diuen que no
externalitzaran res. Uns volen modificar una relació de llocs de treball que els altres han
aprovat. L’ordenança de civisme cursada pel Sr. Dilmé també la volen modificar.
L’ampliació de la zona blava i la zona verda cursada pel Sr. Dilmé també la volen suprimir.
I puc anar seguint i seguint. Per tant, quina deducció en tindrem? Home, jo crec que
d’aquí tres anys i mig si aquest govern acaba, la Bisbal haurà guanyat una quantitat de
“stripers” impressionant perquè amb les baixades de pantalons que hauran de fer uns i
altres, serà espectacular. Perquè jo no sé com s’ho justificaran el que hauran de fer.

Jo crec que el fons de la qüestió queda molt clar quin és. I reconec que des d’Esquerra
Republicana hi havia gent que estàvem disposada a acceptar aquesta condició de
compartir alcaldia. Estàvem disposats, però va haver-hi gent que va dir que no. Perquè les
assemblees que fem nosaltres són assemblees que tothom pot intervenir. Tothom. I quan
a vegades sento lliçons de determinats grups sobre el funcionament nostre i sobre la
autoritat o no autoritat que té algú i la unitat que té el grup d’Esquerra Republicana, home,
unitat a nivell de Convergència Unió tampoc és que puguin presumir que n’hi ha hagut
molta. Recordem que quatre dies abans de les eleccions hi havia dues llistes que es
presentaven. I que va acabar com va acabar. Que un senyor que encapçalava una llista
finalment es col·loca a la llista oficial i la resta desapareix. I també recordar que seria
important saber quanta gent hi havia a l’assemblea de Convergència i Unió que va decidir
una votació tan transcendental com aquesta. Per curiositat. Perquè és clar, per fer
convocatòries a la búlgara i convocar aquells que ja sabem que diran que sí, no deixa de
ser una forma molt particular de concepte molt peculiar d’entendre la democràcia.
M’agradaria acabar respecte dues qüestions. Primera, a ningú se li escapa perquè és de
domini públic en aquests moments, sembla ser que han pactat una llista d’acomiadaments
de treballadors i ho dic amb coneixement de causa perquè evidentment era una proposta
que teníem del grup de CiU per negociar amb nosaltres. Jo el que els recomano és que
ho venguin amb molta cura perquè si ho volen vendre com una mesura d’estalvi, en
aquests moments s’ha de justificar molt bé qualsevol procés que es faci de reducció de
plantilla. I més amb un ajuntament que en aquests moments té les liquidacions de
pressupostos en positiu. Per tant, vigili perquè pot ser que depèn què faci els estalvis
se’ns mengin les tovalles.
I la segona qüestió que a ningú se li ha d’escapar, aquesta moció de censura arriba a les
portes de l’aprovació d’un nou Pla General de la nostra ciutat, hi ha els tràmits d’aprovació
del nou POUM. Nosaltres som conscients i coneixedors de quin POUM hem treballat i
amb quines línies s’ha treballat. Esperem des d’Esquerra Republicana que no hi hagi cap
tendència a modificar segons quines coses que poguessin ser susceptibles d’afavorir a
segons qui, amics, coneguts, etc. Tan de bo perquè estem a les portes. Per tant vigilarem
i estarem atents que això no succeeixi.
I finalment, la crispació, Sr. Aparicio, la creen vostès el 2007 quan després de setze anys
perden l’alcaldia. És més, el Sr. Ramon Romaguera que avui tenim el plaer que ens
acompanyi aquí, ja va anunciar que no descartava en cap moment el que es pogués
presentar una moció de censura. Bé, quatre anys i mig després aquí la tenim. Si la
manera d’acabar la crispació a la política municipal resulta que el que la genera pensa
que la millor manera és aconseguir el govern a través d’una moció de censura, home, no
deixa de ser una mica original. Penso que amb tot plegat recuperem en certa manera
l’eslògan de la campanya de dinamització comercial que va haver-hi en el seu moment,
Original Bisbal. Tres alcaldes en una legislatura i amb el motiu d’acabar la crispació a
través d’una moció de censura. Bé, realment nosaltres el que farem i ja els hi avanço, és
una oposició tal com l’hem feta sempre. En tenim experiència. He estat vuit anys regidor a
l’oposició. Vam fer una oposició responsable i constructiva que va fer que amb aquests
cinc anys que passéssim d’un a cinc regidors. Hem estat al govern i hem intentat governar
de la mateixa manera i en el mateix sentit de ciutat. Per primera vegada, Esquerra
Republicana ha guanyat les eleccions municipals i aquesta serà la nostra línia.

I acabaré fent un reconeixement a tots els regidors que m’han acompanyat al llarg
d’aquests quatre anys i mig que he estat alcalde, fent un reconeixement a tots els
ciutadans i ciutadanes que al llarg d’aquests dies m’han expressat el seu suport davant
quelcom que no acabaven ni acaben d’entendre. Evidentment, agraïment a la meva
família i a la vegada el perdó perquè han viscut uns moments molt complicats fruit d’una
meva passió que és la política municipal. I la garantia i el compromís davant la ciutadania
de continuar treballant de la mateixa manera que ho hem fet al llarg d’aquests anys
perquè nosaltres entenem i sí que tenim molt clar que per damunt de tot hi ha els
interessos de la ciutat. Ho hem demostrat en el passat, ho hem estat demostrant en el
present i ho continuarem demostrant en el futur. Moltes gràcies.
SR. JORDI GASULL: A continuació intervindran els portaveus dels grups municipals.
Dono la paraula al Sr. ANDRÉS CANO:
INTERVENCIÓ ANDRES CANO: Bon dia a tots. Ciutadans i ciutadanes de la Bisbal.
Senyors i senyores, regidors i regidores començo per explicar perquè el nostre grup, el
Partit Popular de Catalunya, dóna suport a la censura en contra de l’equip de govern
d’Esquerra Republicana. La primera, única i la més fonamental i l’argument de base i fons
és que recolza aquesta moció de censura perquè hem tingut un equip de govern en
minoria, dividit internament i incapaç d’haver aconseguit de consensuar acords amb
l’oposició. Després d’haver-los retirat en els pressupostos i seguidament la moció de
confiança ja només quedava el que està passant en aquests moments. Aquesta és una
decisió de responsabilitat política, dels ciutadans i ciutadanes que han dipositat amb
nosaltres la seva confiança. I especialment, pel benestar comú a tots els ciutadans
d’aquest municipi. Molts gràcies.
Senyora CARME VALL CLARA: Dono la paraula al Sr. Pere Teixidor:
INTERVENCIÓ PERE TEIXIDOR:
INTRODUCCIÓ Bon dia. Bé, avui estem davant del darrer capítol d’aquest sainet de
mocions de tot tipus que s’han produït en el poc temps que ha passat des de les eleccions
municipals.
Una etapa marcada per un govern minoritari que ha anat portant la gestió municipal cap la
inacció i ens ha abocat a la paràlisis.
ARGUMENTARI
Tots estem convençuts que cal trobar solucions per redreçar la situació en que es trobem
ja que la crisis i el dèficit, no ens ho permeten allargar encara més.
Ara bé, no nomes hi ha una situació d’emergència econòmica-financera, (que hi és), si
no també una altre crisi de caràcter cívica-social, que ens porta a determinar que hi ha
una crisis de confiança i un dèficit de participació, i que no depèn dels mercats, si no
que depèn dels ciutadans de La Bisbal.
Quant diem crisis de confiança, ens referim a què és el que s’explica, i què és el que
acaba passant. Sense anar mes lluny, avui i aquí en tindrem un exemple claríssim: hem
entrat a la reunió amb un Ajuntament sense problemes econòmics, amb romanents

positius, on tot va bé, però en sortirem amb un Ajuntament en quasi situació de fallida, on
cal remoure de soca arrel tot per que es poguí funcionar. Es fa molt difícil d’entendre
aquest canvi tant sobtat.
Quant diem dèficit de participació, ens referim als pocs i minsos canals de participació
ciutadana. Les institucions, i de fet, hauria de ser així, també poden funcionar igual o
millor amb una vigorosa participació ciutadana, que no s’amagui sota noms de consells
d’entitats i pressupostos participatius que al final queden relegats i enterrats dins la
burocràcia municipal. Les paraules no fan els fets.
Estem en una moció de censura inevitable. Entrem doncs en matèria. La censura que avui
es vota, adreçada a un equip de govern ens recorda la dita del dit i la lluna, cal saber que
cal mirar de veritat.
Durant anys i legislatures de diferents signes, la base de la política municipal per part de
tots els equips de govern, ha estat una deliberada ocultació d’informació i dades
municipals, per tal de mantenir l’oposició i la ciutadania en el desconeixement de la
realitat i que poguessin tocar de peus a terra.
El lema de tots els darrers governs municipals ha estat la informació es poder, i com que
jo tinc el poder, tu no tens la informació. Això sí que ha estat un principi transversal que ha
aplicat tothom, sigles a part.
Aquesta manca d’informació, aquesta foscor, avui també es posa de manifest amb tota la
seva extensió, i fa que els promotors de la moció de censura no sàpiguen ben bé per on
naveguen i què és el que es trobaran exactament. Aquest és el principal mal de
l’Ajuntament de La Bisbal, i sobre això sí que calen mocions i remocions.
Per si tot això no fos ja força complicat ens trobem amb una altra particularitat, l’anomenat
factor humà, i més concretament, les filies i fòbies entre els membres de la corporació
municipal. Aquest fet fa que els assistents habituals als plens pateixin, un espectacle
digne de patí de col·legi, fonamentat en qui la diu més grossa i qui diu la darrera paraula.
Ni les ideologies polítiques, ni els programes municipals, poden evitar que aquest clima ho
emboiri tot i a tothom.
Aquest factor ens porta a complicar fins a un no-sentit la politica municipal de la Bisbal.
Res lògic val, res perdura, res s’entén. Avui se’ns presenta una moció de censura que
porta a un govern municipal sociovergent composat per 9 de 17 regidors (majoria
absoluta i res a dir), però sorprèn i ens decep, que en cap moment s’hagi intentat
consensuar un govern de caire d’esquerres que sumaria 13 de 17 regidors ( i ja saben
que hi ha gradacions dins les esquerres), però es que mai ha estat ni tant sols una
possibilitat.
DECISIÓ
Nosaltres seguírem ferms amb el nostre compromís amb la Bisbal, i aquelles propostes
raonades, argumentades i negociades d’acord amb el nostre projecte de ciutat tindran el
nostre suport.

Al fil de totes aquestes consideracions, la nostra posició respecte la moció de censura
és la d’abstenció, una abstenció que és responsable. El vot és l’expressió de les raons i
arguments que hem estat valorant. Votar Si o NO es donar xecs en blanc. Moltes gràcies
SR. JORDI GASULL: Dono la paraula la Sra. Núria Anglada:
INTERVENCIÓ NÚRIA ANGLADA.- Bon dia. Benvinguts alcaldes i regidors de poblacions
veïnes, ex-alcaldes i ex-regidors de la Bisbal, senyors i senyores. Abans de res voldria
començant fent una mica d’història perquè sembla que aquests dies hi ha algú que ha
perdut la memòria. El 2007 CiU dóna suport al Sr. Sais i al grup d’ERC sense ser la força
més votada, amb una diferència d’uns 200 vots respecte a la força més votada, el PSC. El
gener de 2008 es trenca el govern per discrepàncies sorgides arran d’ un increment de
2.000.000 d’euros que ERC volia fer en la plantilla de personal, no cal dir que en cas
d’haver-hi donat suport avui estaríem en una situació dramàtica. Avui es trenquen les
vestidures perquè donarem suport a un candidat que va treure només uns cent vots
menys que vostè les passades eleccions municipals i que per tant està tan legitimat com
vostè ho va ser el 2007.
Tal i com vam dir el passat mes de juny ERC no pot donar lliçons a ningú però
especialment a CiU de pactes que deixen fora a les forces polítiques amb major
representativitat, ja sigui a ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació o Generalitat perquè
d’això en tenen experiència. Com a la Bisbal el 1979, 91 o 95, en que van fer alcalde amb
el seu vot, els recordem, el Sr. Romaguera.
També el mes de juny, en el debat d’investidura, vam dir que per ser possible un nou
pacte amb ERC calia establir uns acords per solucionar disfuncions evidents i
preocupants que hi ha en certes àrees de l’Ajuntament i fer un canvi de rumb per tal
d’encaminar una acció de govern valenta donada la situació actual i que si no enteníem
això, ho pagarien els contribuents. Bé, doncs avui a 30 de novembre això continua sent
vàlid ja que no s’ha fet ni un sol pas per redreçar la situació, no hem vist que s’hagi pres
cap mesura de contenció i ni tant sols l’han previst, s’han limitat a esperar i que fossin uns
altres qui haguessin de fer-ho , això sí sense deixar el paper de víctima que tant li agrada
interpretar. Vostè s’ha de sentir víctima, però com molt bé va dir a l’assemblea d’ERC de
la setmana passada, víctima dels seus companys de partit i de grup municipal. Té raó
d’estar indignat, però amb els seus, que són els que realment l’han traït, a vostè i als
votants d’ERC.
També dèiem que ERC no havia sabut liderar la seva minsa majoria, no ho va saber fer
llavors per tal d’arribar a un acord amb ningú i no ho ha sabut fer aquests mesos per tal de
trobar el suport de l’oposició per tirar endavant l’Ajuntament. Tots els grups polítics que
formem la corporació hem visualitzat que la gestió de l’Ajuntament estava paralitzada i
que no anava enlloc, tots menys vostès. Si 4 grups d’oposició, amb posicions ideològiques
tan diferents, diuen avui el que diuen, haurien de començar per admetre que alguna cosa
potser no han fet del tot bé. Però l’autocrítica a ERC de la Bisbal és una paraula que ni es
coneix ni s’aplica.
Vam dir que el seu segon mandat començava amb un fracàs i no cal dir que acaba amb
un fracàs major.

El pressupost de 2011 que no va ser aprovat era només una part mínima del problema
que hi havia al darrera, una manca total i absoluta de visió de futur, cap indici de com
pensaven encarar el 2012. Van presentar unes ordenances sense increments d’impostos,
totalment vàlides si ho compensen amb altres mesures inevitables que puguin fer front als
increments previstos de despeses pel 2012. Abans d’acabar la legislatura passada teníem
clares algunes de les actuacions a fer, però vostès van decidir posposar-les per després
de les eleccions per què no tingués repercussions negatives en els resultats i nosaltres
vam acceptar. Ens vam equivocar i ho volem reconèixer públicament. Han passat cinc
mesos i tot està allà mateix.
Quan se li ha demanat que expliqués els seus plantejaments la seva resposta era que ho
tenia tot previst i garantit en un pressupost fantasma que no va ser capaç ni d’avançar-ne
els grans trets, només les principals línies polítiques, només pregonava que faria ajustos
al capítol I-II-IX que és tant indefinit com no dir res.
El dia 13 octubre, fa poc més d’un mes només, vostè porta a aprovació de l’Assemblea
ERC un nou pacte de govern amb CiU, el defensa, i l’assemblea li tomba. Però no li
tomben només els militants, li tomben també 3 dels seus 6 regidors, la meitat del seu grup
municipal. Això posa de manifest un govern dividit, dèbil i amb una manca de lideratge
clar del cap de llista i alcalde. No és cap secret que a CiU fa temps que no fem les coses
bé quan fem les llistes abans de les eleccions, però una vegada dins l’ajuntament, s’actua
amb responsabilitat. Prova d’això és que el 2008, quan el cap de llista de CiU en aquell
moment és desautoritzat, ell va tenir la dignitat de dimitir. Vostès, en canvi, després del 13
ni plega vostè ni pleguen els 3 desautoritzadors. Resulta que canvien d’opinió i quan
veuen que el pacte amb el PSC està proper després sí que volen pactar. Quina confiança
política pot merèixer aquesta actuació? Això sí que és vendre’s per la cadira, avui voto no
i demà com que em veig al carrer voto que sí. Vostès fan bo Grouxo Marx quan dient,
senyors, aquests són els meus principis però si no els agraden, en tinc uns altres. Quina
confiança política mereix a partir del dia 13 pactar amb vostès, repeteixo?
Aquest fet, afegit a que han estat incapaços en cinc mesos de mostrar la seva carta de
navegar ni amb fets ni amb paraules, ha estat bàsicament el detonant que el grup de CiU
hagi vist molt difícil poder formar un govern amb ERC. Intentem no cometre el mateix error
dues vegades i fer un govern “olla de grills” que es tornés a trencar amb quatre dies no és
ni el que els nostres electors ni la Bisbal ens exigia. Ens exigia un govern fort, sòlid, amb
objectius clars, que donés confiança en aquests moments complicats. Vostè podrà dir
tantes vegades com vulgui que el pacte amb el PSC és un simple repartiment de cadires,
però li vull recordar altra vegada que si fos així ens hauríem estalviat tot això si el mes de
juny, quan vostè va dir públicament que en cap cas entraria en un mercadeig per
l’alcaldia, haguéssim acceptat la proposta de compartir alcaldia amb el PSC. Vostè anava
dient això perquè des de la direcció del seu partit se li garantia que CiU de la Bisbal faria
bondat a la investidura a canvi de que ERC en faria també a Balaguer. Vostè ens va
menystenir i només ens va tornar a trucar el dia abans d’aquesta investidura quan li van
fer saber que a canvi de Balaguer, res de res. Sabent això però, malgrat tot, nosaltres
vam optar perquè vostès continuessin al govern perquè en aquell moment era l’opció
lògica i esperant que el temps els hi fes veure que per aquell camí no podien continuar.
Malauradament les coses han canviat i molt, moltíssim, des del juny. Han canviat fins el
punt d’anunciar vostè públicament que està disposat a parlar del tema de l’alcaldia. Però

no cal que ens enganyem: la proposta dels 15 mesos ens l’havia fet arribar dies abans
vostè i ens la va reiterar el dijous 17 de novembre, a les 5 de la tarda, quan ens vam
trobar els 9 regidors d’ERC i CiU.
Sento molt haver de dir que, a més de la manca de lideratge, el que li ha fet més mal a
vostè és la prepotència i l’excés de confiança que li ha fet creure que altra vegada el grup
de CiU li trauríem les castanyes del foc i que la feina bruta li faríem nosaltres mentre vostè
es penjava les medalles. . Això a dia d’avui no li ha funcionat i si vostè va assumir
l’alcaldia amb minoria ja sabia a què s’exposava i sabia també, que s’havia de començar a
arremangar amb tota una sèrie de situacions i problemàtiques que es trobaria per resoldre
i en comptes d’això ha anat deixant passar el temps. No ens pot culpar d’obstaculitzar
l’acció de govern perquè no ens hem dedicat a votar sistemàticament en contra les
propostes presentades aquests mesos, sinó faci memòria.
Amb la qüestió de confiança va forçar una situació que li ha sortit malament, sabia que les
negociacions amb el PSC havien quedat aparcades, no per manca de punts d’acord i que
estaven molt avançades, tant avançades que ens han calgut només unes quantes
sessions de treball intenses per encaixar i definir les línies principals a seguir el que resta
de legislatura, allò que tant li preocupa de la coincidència en el programa i que està
garantit. El PSC ha canviat equip i lideratge i no és el PSC del Sr. Romaguera. És més
que probable que amb el PSC de l’anterior mandat aquest pacte no s’hauria signat, no
crec que estiguem dient cap secret, i vostè ja ho hauria de saber.
Al marge de tot plegat demà serà un altre dia i el que ens tocarà serà posar-nos a treballar
i intentar tirar endavant l’Ajuntament amb responsabilitat i seriositat malgrat hàgim de
prendre decisions difícils. Intentarem tirar endavant el Terracotta Museu si és que ja no
fem tard, acabarem la Biblioteca, garantirem els diferents serveis municipals això si
buscant la màxima eficiència i ajustant el dèficit, avançarem amb el Pla de barris,
continuarem vetllant pel dia de carrers i espais públics, garantint els serveis a les
persones i una fiscalitat justa en temps difícils. L’obra d’aquests darrers 4 anys no
s’entendria sense la mà de Convergència i Unió; s’han fet moltes coses bé i algunes de no
tant però assumim amb orgull el pas endavant. Però fins aquí s’ha arribat: aquests 5
mesos hem vist com es perdia la carta de navegar, les formes, les complicitats, arribaven
les divisions, les ganes de moure la cadira a qui anuncia que no es tornarà a presentar i
arriba també la paràlisi a l’ajuntament. La ciutat funciona per inèrcia i això no pot continuar
més temps. Precisament aquest temps, i la feina del nou govern, donarà i traurà raons.
Moltes gràcies.
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA
SECRETARI: Un cop efectuat el debat de la votació de censura, cal procedir a la votació.
De conformitat amb l’article 22, apartat 3, de la llei de bases de règim local, i del 197 de la
LOREG, la votació serà nominal i pública i s’efectuarà, tal i com determina l’article 101 del
ROF, amb crida nominal, per ordre alfabètic, dels regidors i de les regidores i, en últim
lloc, també per ordre alfabètic, les persones que integren la mesa d’edat. En ésser cridats,
els regidors i les regidores respondran en veu alta: «sí», «no» o «m’abstinc». Ressalto
que la votació és a favor o en contra de la moció de censura i si aquesta prospera,
amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació, serà proclamat
alcalde el candidat, Sr. OSCAR APARICIO PEDROSA, i el Sr. LLUÍS SAIS

PUIGDEMONT cessarà automàticament en el càrrec d’alcalde de la ciutat. Procedeixo a
llegir la moció presentada abans d’iniciar la votació:
Òscar Aparicio Pedrosa, Marta Carol Geronès, Eva Bassó Puig, Jordi Gasull Pujol, Albert
Pacheco Planas, Carles Sanjosé Bosch, Núria Anglada Casamajor, Xavier Font Galí i
Xavier Dilmé Vert, regidors de l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà:
EXPOSEN:
Que el passat dia 18 d’octubre de 2011, es va presentar a aprovació els pressupostos
d’aquest exercici 2011, vinculats a una qüestió de confiança. Que en la votació efectuada,
l’Alcalde va perdre la moció de confiança, obrint-se un període d’un mes per presentar
moció de censura signada per la majoria absoluta de membres de la Corporació.
Atès el que estableix l’article 197 de la Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral General,
es presenta MOCIÓ DE CENSURA contra l’Alcalde de la Bisbal d’Empordà, Sr. Lluís Sais
i Puigdemont, en base als següents:
FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER.- D’acord amb el que disposa a l’article 197 de la lli orgànica 5/1985 de Règim
electoral General, l’Alcalde pot ser destituït per una moció de censura.
SEGON.- La moció de censura es tramitarà d’acord el que disposa l’article 197 de la llei
orgànica 5/1985.
TERCER.- La present moció es presenta per nou Regidors de l’ajuntament que
representen la majoria absoluta de regidors de l’Ajuntament.
QUART.- Els signants d’aquest, i conforme el que disposa la legislació electoral, proposen
com a candidat a Alcalde al SR. ÒSCAR APARICIO PEDROSA, l’acceptació del qual
figura com a annex a aquest document.
CINQUÈ.- Que aquest escrit es presenta davant el Secretari General de la Corporació,
per a què conforme estableix la llei, autentifiqui les signatures dels Regidors signants
d’aquest escrit, sol·licitant que un cop diligenciat, se’ns entregui per presentar al Registre
General d’aquest ajuntament.
Per tot això
SOL.LICITO: Que, prèvia autentificació de les signatures per part del Secretari General de
la Corporació, es tingui per presentat aquest escrit de MOCIÓ DE CENSURA, juntament
amb el document annex que l’acompanya d’acceptació de candidat a alcalde del Regidor,
SR. ÒSCAR APARICIO PEDROSA, i per fetes les anteriors manifestacions, s’admeti a el
present escrit i, es disposin els tràmits necessaris pel legal desenvolupament de la
MOCIÓ DE CENSURA que es presenta, convocant el Ple Municipal a les 12h del desè dia
hàbil següent al dia del registre d’aquest document, així com la resta de tràmits
necessaris.

Sentit del vot de la moció de censura:
SECRETARI: Es crida per noms i cognoms als membres de la corporació ordenats
alfabèticament:
Núria Anglada i Casamajor SI
Oscar Aparicio i Pedrosa SI
Eva Bassó Puig SI
Andrés Cano Bonillo SI
Marta Carol Geronès SI
Xavier Dilmé i Vert SI
Xavier Font Galí SI
Josep M. Gou i Saló NO
Victor Muriana Pedrosa NO
Gemma Pascual Fabrellas NO
Albert Pacheco Planas SI
Àngel Planas i Sabater NO
Lluís Sais Puigdemont NO
Carles Sanjosé Bosch SI
Pere Teixidor Hernández ABSTENCIÓ
Jordi Gasull Pujol SI
Carme Vall i Clara NO
Senyor JORDI GASULL: El resultat de la votació de la moció de censura ha estat el
següent: 10 vots a favor, 6 en contra i 1 abstencions. Per tant, queda proclamat alcalde de
la ciutat el Sr. OSCAR APARICIO PEDROSA.

ELS REGIDORS/ES ES RESITUEN ALS SEUS LLOCS RESPECTIUS.
ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC I PRESSA DE POSESSIÓ
SECRETARI: Per tal de perfeccionar jurídicament la proclamació serà necessari que el
nou alcalde ratifiqui l’acceptació del càrrec i en prengui possessió, de conformitat amb la
fórmula reglamentàriament establerta. En aquest sentit, es procedeix al jurament del
càrrec: Sr. OSCAR APARICIO PEDROSA: «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, com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya»?
Sr. Òscar Aparicio: SI, HO JURO / SI, HO PROMETO
El Sr. JORDI GASULL, imposa al Sr. OSCAR APARICIO el bastó de comandament com a
atribut del seu càrrec.
Sr. JORDI GASULL: Té la paraula el Sr. OSCAR APARICIO.
INTERVENCIÓ SR. ALCALDE.Bon dia de nou a tothom que ens acompanya avui en aquesta Sala de Plens de
l’ajuntament de la Bisbal. Agrair-vos especialment la vostra presència, en un dia tan
significat i més tenint en compte que és dia laborable.
En primer lloc m’agradaria dir-vos que és tot un honor ser escollit alcalde de la meva
ciutat. Aquells que em coneixen bé, saben que mai ha estat una aspiració personal, i que
pel meu tarannà sempre m’ha agradat estar en un segon terme, treballant per la ciutat,
però sense cap tipus d’afany de protagonisme ni d’ambició política.
Les circumstàncies de cada moment m’han anat portant primer a entrar en política
municipal, més tard a encapçalar la llista del PSC i ara per últim ser escollit alcalde.
Aquesta és una gran responsabilitat i més en aquests moments difícils i d’incertesa, però
que assumeixo, i assumim amb il·lusió.
Vull explicitar el meu agraïment al grup municipal de CiU que ha confiat en la meva
persona i en el grup municipal del PSC per tirar endavant la nostra ciutat els propers tres
anys i mig. No escapa a ningú que els resultats electorals els hi atorgaven la clau de la
governabilitat, i que la situació més còmode hagués estat renovar el pacte amb ERC, amb
independència de dels acords o desacords, o bé quedar-se a l’oposició aquests quatre
anys. Crec que han optat per la decisió menys fàcil i còmode, assumint una
responsabilitat que els hi van atorgar els electors, però que malauradament no tothom sap
gestionar. L’agraïment personal meu, i de la resta de grup del PSC volem que sigui en
fets, no paraules. I la millor forma per nosaltres seria acabar la legislatura amb una bona
tasca de govern, que deixi satisfet als dos grups municipals, i principalment a la
ciutadania. Una tasca que generi complicitats personals i de gestió municipal. El respecte

que hi ha hagut entre les dues forces polítiques a nivell local aquests quatre anys em fan
pensar i confiar, que hi haurà un diàleg sincer i profitós, en què prevaldrà l’objectiu comú
de la bona gestió de l’Ajuntament.
Si més no ja tenim un punt de referència que és el consell comarcal del Baix Empordà, on
el pacte PSC CiU està funcionant molt bé. Aprofito per agrair també el suport i ànims que
he rebut dels companys del Consell tant de PSC com de CIU, aquests darrers mesos.
L’agraïment principal ha de ser per l’agrupació del PSC i per tots aquells regidors i
companys que al llarg d’aquests anys hem coincidit. Des de la gent que porta molts anys
donant suport explícit al nostra partit, com aquests que s’han incorporat en els darrers
comicis electorals, il·lusionats per un projecte de ciutat que abastava més que les sigles
del PSC. Dono per reproduït l’agraïment que ja vaig fer el mes de juny en la pressa de
possessió, a tots els integrants de la llista que em van acompanya. Es just que reconegui
per sobra de tot la figura d’en Toni Gustems i de l’Arcadi Piferrer, que amb independència
de si havien de ser regidors o no, han col·laborat sempre molt estretament tant amb
l’agrupació com amb la meva persona. Sé que el que diré ara, algú ho voldrà mal
interpretar, però crec que per sobre de les conjuntures polítiques hi ha les persones.
Sempre m’he considerat una persona agraïda, i per tant vull agrair al Sr. Romaguera
l’oportunitat que em va donar al integrar-me a la llista de número 4 l’any 1999, quan no
era ni militant, ni tant sols havia anat mai a cap reunió del PSC. Sàpiga que totes les
divergències que hem tingut al llarg d’aquests anys, mai em faran oblidar que vostè fou el
que em va donar el primer suport. No em voldria deixar d’agrair a tota la gent que va
integrar la llista.
Li agreixo la confiança donada a la moció de censura pel Sr. Cano del PPC. Li agreixo
que amb independència de sigles polítiques, hagi donat suport a la moció, primant els
interessos de ciutat que no pas els de partit. Però li agraeixo més l’actitud de
companyonia, diàleg i treball per la ciutat que ha tingut aquest 6 mesos, i li prego que
continuï d’aquesta manera el que resta de legislatura.
També faig extensiu al grup d’iniciativa i especialment al seu portaveu Sr. Teixidor, pel
seu vot. Si bé no ha estat de suport explícit a la moció, crec que no haver votat la qüestió
de confiança, i no haver votat en contra d’aquesta moció de censura, és una postura
suficientment significada per agrair-li, i més després que durant aquests 8 anys que
portem coincidint en l’ajuntament, tot i les divergències que hem pogut tenir a nivell polític,
el tracte ha estat sempre exquisit.
Seria imperdonable que no agraís el suport rebut tots aquests anys per la meva família,
pare, mare i germana, que en tots els moments difícils han estat al meu costat, donant-me
suport i recolzament incondicional.
Com sóc molt emocional i m’incomoda molt els agraïments públics, deixeu-me que acabi
aquest discurs amb la part més cerebral del discurs. El projecte de ciutat. Sabem que serà
una legislatura molt difícil, principalment, però no únicament a nivell econòmic. Els dos
grups que conformarem govern, hem acordat uns punts bàsics i d’acords mínims que han
de garantir una legislatura tranquil·la des del punt de vista intern, que configuri un equip
de govern, fort estable i amb un únic objectiu.

Ens hem marcar el repte d’equilibrar la hisenda municipal. Un objectiu bàsic que ha de
permetre un manteniment de la pressió impositiva, però que alhora s’ha de conjugar amb
uns serveis púbics de qualitat i que tinguin un dèficit controlat que no posi en perill la seva
continuïtat, amb independència que siguin de prestació obligatòria o no com el geriàtric,
llar d’infants, pavelló municipal d’esports.

Un objectiu que ha de permetre finalitzar els equipaments en curs, tot i la maca de
finançament amb els que ens els trobem com el Terracotta Museu i encarar-ne de nous.
Un objectiu que ha de permetre ajudar a aquells que passen per moments difícils amb uns
serveis socials de qualitat i amb recursos suficients, alhora que incentivar el teixit
econòmic municipal incidint en les polítiques de promoció econòmica ja iniciades, però
afegint-hi les de desenvolupament local i ocupació.

Hem d’aconseguir una gestió econòmica i administrativa, eficaç i eficient dels recursos
comuns. Hem de finalitzar l’urbanisme de la nostra ciutat amb un pla general obert, que
surti del calaix on està tancat ara per que tots els ciutadans puguin dir-hi la seva. Hem de
continuar fent pedagogia en la via publica perquè sigui un lloc de respecte i d’ús comú per
a tots els ciutadans.

Ens marquem el repte de millorar la qualitat democràtica del nostre ajuntament, impulsar
un nou reglament orgànic municipal que propiciï la transparència en els afers municipals.
Que potenciï una gestió transparent, tant pels regidors com pels ciutadans. Una gestió en
què es respecti la legalitat administrativa, i aquesta prevalgui per sobre de l’interès
partidista a curt termini. Una gestió que sigui oberta a la participació en la pressa de
decisions del ciutadà més enllà dels processos electorals. Una gestió que propiciï el diàleg
amb tots els sectors, entitats i associacions de la nostra ciutat, amb independència de
criteris d’afinitat política o personal.

Però per la consecució d’aquests objectius necessitem l’ajuda de tothom. La Bisbal del
futur no es construeix només des del govern municipal. Ni tant sols des de l’ajuntament.
La Bisbal del futur es construeix des de la ciutadania, i per tant són tots els bisbalencs i
bisbalenques que ens hem d’implicar, amb l’aportació de crítiques, opinions, solucions i
experiències.

Per acabar aquest discurs i relacionant amb el que us comentava citaré dues frases, la
primera de Nelson Mandela diu:

“Cap de nosaltres tot sol pot aconseguir l’èxit, ho sabem prou bé. Per això hem d’actuar
plegats com gent unida, pel naixement d’un nou món.”
I Mahatma Gandhi, que m’he fet meva amb aquestes paraules:
“Tu, jo, nosaltres, vosaltres, tots junts podem ser el canvi que desitgem per veure un món
millor.”
Compto amb tots vosaltres bisbalencs i bisbalenques per una bisbal millor en un futur.
Moltes gràcies.

I sense cap més assumpte per tractar, la presidència aixeca la sessió a les 13.05 hores.
En dono fe.

Oscar Aparicio Pedrosa Pere Serrano Martin
Alcalde Secretari

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números
542606E a 542624E, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal del dia 28.02.2012

Ho Certifico
El secretari

