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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA
BISBAL D´EMPORDÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Núm. de la sessió:
Data:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Lloc:

04/2011
19.04.11
2/4 de 9 del vespre
2/4 de 10 del vespre
Sala de sessions de la Casa Consistorial

PRESIDEIX
Lluís Sais i Puigdemont
ASSISTENTS
Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Josep M. Gou i Saló
Núria Felip i Jacas
Núria Anglada i Casamajor
Xavier Dilmé i Vert
Ramon Romaguera i Amat
Oscar Aparicio i Pedrosa
Albert Pacheco Planas
M. Dolors Güell i Parnau
No assisteix
Concepció de Ribot i Mundet
Pere Teixidor Hernández
Secretari
Pere Serrano Martin
Interventora
Marta Dalmau Palom
ORDRE DEL DIA
Primer.- Ratificació de la urgència d´aquesta convocatòria
Segon.- MOCIÓ DELS GRUPS D´ESQUERRA I CIU de requeriment de rectificació de la
informació publicada en el butlletí informatiu i en el web de l´agrupació del PSC, en relació amb la
gestió econòmica municipal.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORD:
PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA D´AQUESTA CONVOCATÒRIA
Es ratifica la urgència amb 7 vots a favor (ERC, CIU) i 4 en contra PSC

(::::::::::::::))
SEGON.- MOCIÓ DELS GRUPS D´ESQUERRA I CIU DE REQUERIMENT DE RECTIFICACIÓ
DE LA INFORMACIÓ PUBLICADA EN EL BUTLLETÍ INFORMATIU I EN EL WEB DE
L´AGRUPACIÓ DEL PSC, EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL.
Atès que l’agrupació del PSC de la Bisbal d’Empordà ha publicat en el butlletí informatiu i en un
mitjà de comunicació digital propi informació en relació amb la gestió econòmica duta a terme per
l’actual equip de govern d’aquesta corporació.
En vistes que la informació publicada pel grup municipal PSC és intencionadament falsa i inexacta
quan es refereix, entre d’altres, al límit legal d’endeutament, a l’increment del rebut de l’aigua per
l’exercici 2012, als pagaments a proveïdors, així com al finançament d’obres municipals sense
consignació pressupostària, tal i com es transcriu literalment de les fonts consultades:
Butlletí i plana web (http://labisbal.municipals2011.cat):
Hem passat d’un endeutament de 3,5 milions d'euros l’any 2006 a un de gairebé 10 milions el
passat 2010, i el més greu és que superem el límit màxim permès per la llei. Aquest
desequilibri pressupostari provoca que hi hagi manca de finançament per finalitzar algunes de
les obres en curs. En tenim exemples com la darrera fase de les obres del Terracotta
museu, la biblioteca i les obres del Pla de Barris del nucli antic, on l’equip de govern encara
ha de garantir el finançament necessari per la seva completa execució.
Butlletí i plana web (http://labisbal.municipals2011.cat):
Segons el conveni signat per l’alcalde, l’increment principal es produirà el 2012, on es
calcula que el rebut de l’aigua pujarà un 50% més per tal de retornar aquest préstec
encobert.
http://labisbal.municipals2011.cat/noticia/el-govern-municipal-manipula-la-situacio-economica-enel-darrer-butlleti-dinformacio-municipal:
I estem pendents de veure com evoluciona aquest 2010, on els impagaments als proveïdors
s’han generalitzat en els mesos de juny, juliol i octubre, i on encara hi ha proveïdors
pendents de pagament de factures del 2010.

Atès que la difusió d’aquesta informació falsa i inexacta atempta greument contra l’honor i bon
nom de la institució en sí, així com dels membres de l’equip de govern que la integren, de
manera que s’han transgredit de forma manifesta i evident els límits marcats per la Constitució en

relació amb l’exercici del dret a la informació, vulnerant els drets fonamentals la titularitat dels
quals correspon a l’ajuntament i als seus membres.
Atès que el dret constitucional a l’honor marca que tota persona física o jurídica afectada per
informacions falses, errònies, inexactes o incompletes que lesionin la seva honra o el seu bon
nom, té el dret (que com hem dit, és de rang constitucional) a obtenir del mitjà que les hagi difós la
corresponent rectificació en condicions d'equitat.
El Ple municipal amb 7 vots a favor (ERC, CIU) i 4 en contra PSC, aprova :
Primer.- Requerir al grup municipal del PSC de la Bisbal d’Empordà la immediata rectificació de la
informació publicada en el mitjà de comunicació assenyalat en els antecedents de la present
moció, i a retirar la informació publicada, per tal de restablir el dret a l’honor i bon nom de
l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà i dels membres que formen part de l’equip de govern.
Segon.- Facultar el Sr. Lluís Sais i Puigdemont, alcalde de l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà i,
en el seu cas, la resta de regidors que formen part de l’equip de govern, a exercir, si escau, les
accions legals oportunes per al restabliment dels drets fonamentals vulnerats en cas que no
prosperi la rectificació exigida en el punt primer del present acord.
Intervencions:
Sr. Alcalde.- 04.58 És evident el motiu pel qual per part de l’equip de govern es convoca aquest
Ple extraordinari-urgent. Aquest és el punt i final de quatre anys on s’ha aplicat un discurs que jo
m’atreviria a qualificar de melodrama clar i lineal de qüestionar la hisenda municipal. Han anat
creant una gran mentida des del primer dia fins arribar al punt i final, al final de legislatura en què
s’ha de vestir una gran mentida.
Han anat aplicant la política del ventilador, política d’anar escampant merda per tot arreu. Des de
l’equip de govern davant aquesta actitud creiem que és el moment de dir prou. En el butlletí que
han tret i han repartit i que ja no entrem a valorar la legalitat o no de poder treure’l en aquest
moment (en plena campanya electoral), ho obviem, hi ha mentides i difamacions que són greus.
És greu afirmar xxxxx, és greu que afirmar que s’han iniciat obres sense finançament perquè va
més enllà de la responsabilitat política, va a nivell de responsabilitats tècniques. Perquè que
s’iniciïn obres en què ni l’informe de secretaria ni l’informe d’intervenció detectin el que vostès
estan insinuant va molt més enllà del que s’està dient. Afirmar que el rebut de l’aigua l’any 2012 es
pujarà un 50%, ja em diran a on està escrit això. No hi ha cap punt del conveni signat amb Sorea
d’ampliació del contracte d’arrendament de servei en què s’estipuli això. S’estipulen els preus pel
2009,2010 i 2011 i es diu que a partir del 2012 es negociarà la resta d’anualitats. Afirmar de forma
generalitzada que els mesos de juny, juliol i octubre no es va pagar a proveïdors. Vostès s’han
pres tan sols la molèstia de demanar un llistat de pagaments a proveïdors anual? Jo dubto molt
que ho hagin fet. I moltes altres coses que de ben segur al llarg d’aquest plenari aniran sortint. Per
tant, jo crec que ara vostès tenen la oportunitat de fer un gest de dir que han arribat massa lluny,
de rectificar, rectificar és de savis i que la cosa quedi aquí. Evidentment si la cosa no queda aquí,
com equip de govern i jo com alcalde, ens reservem tal com diu la moció d’emprendre les accions
legals que considerem pertinents. Primer per restaurar el bon nom de la institució i segon pels que
hem tingut responsabilitats durant aquests quatre anys. Perquè plantejar una situació com la que
vostès plantegen, en què sembla que aquí no hi ha diners ni per pagar despesa corrent, no hi ha
diners per fer inversió. Quan resulta que aquest ajuntament en aquests quatre anys els indicadors
fonamentals, que són l’estalvi corrent i el romanent líquid de tresoreria per despeses generals els
ha tancat i els tancarà amb positiu, quan resulta que aquest ajuntament no ha hagut de fer un pla
de sanejament com malauradament han de fer molts ajuntaments. I vendre aquesta imatge que

vostès volen vendre a la ciutadania i a l’opinió publica i publicada em sembla que és de molt poc
sentit de responsabilitat. Per tant, el que entenem és que el vostès han de fer és un exercici
d’honestedat i reconèixer que han anat massa lluny. Això és el que s’espera per la responsabilitat
que vostès tenen dintre aquesta institució.
Sr. Romaguera.- 09.48 La meva intervenció es concretarà en els punt de la moció, no entraré en
un discurs com el que ha fet vostè que ja tindrem temps de fer-lo. Però li asseguro que si el que
ha sortit fins ara no li agrada, el que ha de venir encara li agradarà menys. Vostè fa sempre les
seves ........., el que realment ha posat en primer plànol per la situació econòmica de l’ajuntament
és vostè amb les seves intervencions i no el grup municipals del PSC. Nosaltres hem dit sempre
que la situació econòmica de l’ajuntament era preocupant. Des del moment en què es va publicar
un butlletí l’any 2008 en què vostès van dir una deriva pressupostària. Ha tardat a arribar però a
final de la legislatura i a l’espera de la liquidació dels pressupostos 2010 veurem. Això amb
independència que vostès no han complert ni les seves pròpies previsions pressupostàries.
Perquè si vostè hagués complert el que pretenia fer quan es va produir el trencament de sortida
de govern de CIU en aquest moment sí que estaríem en la situació que vostè diu que nosaltres
diem en què es troba l’ajuntament. Em limitaré punt per punt al contingut de la seva moció. Quan
ens referim que se supera el límit d’endeutament ens estem referint en el moment present. I en el
moment present el límit d’endeutament al 110% per noves operacions de crèdit cal entendre’l
suspès. S’ha obert un parèntesis i concretament per l’exercici 2011 el que regeix és el 75%. La
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya a l’exercici de la tutela
financera dels ens locals aclareix perfectament aquest extrem. En relació a l’article 14.2 del Real
Decret Llei 8/2010, 28 de maig. Diu es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini en
els projectes d’inversió previst en el pressupost 2009/2011 quan es donin les condicions següents.
I la segona condició és que la ràtio legal de deute diu previst a l’article 3.1 de l’Ordre d’Economia i
Finances 138/2007 de 27 d’abril calculada a partir de la liquidació de l’exercici 2010 no sigui
superior a un 75%. Per tant, a menys que la ràtio d’endeutament de l’ajuntament, el tancament de
l’exercici 2010 no sigui superior al 75%. En aquests moments i en el moment present l’afirmació
de que la ràtio d’endeutament de l’ajuntament supera el límit permès per la llei és cert. Si vostè ho
vol portar a davant d’on ho vol portar no tenim cap inconvenient. El convidem a portar-li. Això sí,
les despeses que es puguin generar per tot això, seria lògic que no les pagui l’ajuntament. Serà
ben bé un caprici i una tossuderia seva. Vostè sempre va més enllà del que diu. Està tan nerviós
que veu fantasmes per tot arreu, tranquil·litzi’s. Per tant, és veritat que en aquests moments no hi
ha finançament per les obres de Terracotta Museu per la 3a fase. Per què? Perquè l’ajuntament
no es pot endeutar. Hi ha finançament per les obres del Pla de Barris? No n’hi ha. Perquè
l’ajuntament no es pot endeutar. Què passarà el 2012? És imprevisible el que pugui passar el
2012. Es restablirà la vigència del 110? Es baixarà? La meva opinió, hi ha més probabilitat de que
es baixi de que es mantingui el límit del 110%. Per tant, jo no sé quina lectura vostè n’ha tret
d’aquí, per arribar a les afirmacions i a les conclusions que vostè ha afirmat en la seva intervenció.
Segona: el tema de l’aigua. Evidentment que en el conveni no es preveu res. Aquesta precisament
és una de les raons perquè nosaltres vam presentar en el seu dia un recurs de reposició. Filant
prim, aquest conveni és de dubtosa legalitat. No vull entrar en aquest tema perquè no vull
perjudicar a la gent que està esperant de fa temps que es renovi la xarxa d’aigua. Li vaig avançar
en el seu moment i li torno a dir ara. El que no permetré és que el finançament d’aquestes obres
vagi amb càrrec de tarifa. Si llegim el conveni i l’informe d’intervenció diu que el volum d’inversió a
finançar amb càrrec de tarifa, tres milions i pico. A més a més, s’adjunta un quadre d’amortització
que en aquell moment i en base a un tipus d’interès que en aquell moment es calculava l’1,5% i
que ara ja seria el 2% o potser més del 2. Perquè aquí hi ha el dubte si l’Euribor de referència és
el trimestral o anual. (tall gravació) Tenint en compte que la facturació de la companyia deu estar
per sobre a l’entorn dels 400.000€. Una quota de 200.000 € i ara amb càrrec de tarifa per igualar.
Què farà vostè el 2012? Vostè la pot aplicar el 2013. Aquest conveni no s’aguanta ni amb pinces.
Ja li he dit tots els defectes i mancances que té aquest conveni. Un conveni ha de preveure d’una
manera la més precisa possible els ingressos i les despeses que es derivaran. És a dir, el deure i
l’haver. Aquí no hi ha absolutament res. A més a més, aquest conveni preveu un ......... del

contracte que suposa al meu entendre, una vulneració del contingut substantiu d’aquest conveni.
Per tant, vulnera la llei de contractes, el que podríem entendre al dret de lliure concurrència. Li
torno a dir, que aquí no hi entraré perquè no vull perjudicar els veïns d’allà. Però aquest conveni,
que en el seu dia vam presentar un recurs que vostès no l’han ni contestat, té mancances
elementals i greus. Per tant, 2012 si això va amb càrrec de tarifa, segons l’informe d’intervenció i si
ens mirem el conveni, el més lògic és que si vol mantenir l’equilibri de l’arrendament de serveis
vostè ha de pujar la tarifa un 50% el 2012. Claríssim. Per tant, pot anar vostè al jutjat
tranquil·lament i el convidem. De rebot potser aconseguirem anular aquest conveni. Per altra
banda, vostè es posa medalles d’aquest conveni, s’atorga un gran mèrit pel fet d’haver signat
aquest conveni. Mèrit? Però si l’arrendatària del servei per fer el mateix que feia abans vostè li ha
augmentat un 50% tarifa. Evidentment ells estan contentíssims. Per tant, li recomano que repassi
vostè el conveni, que repassi l’informe d’intervenció, que repasso els annexes. Perquè el que sí va
fer la intervenció municipal és complir amb el seu deure, intentar preveure ingressos i despeses,
malgrat que vostè vulgui amagar l’ou. La interventora no podia fer-ho això d’amagar l’ou. Per tant,
ens reafirmem íntegrament amb el contingut del butlletí.
En relació a l’últim punt. Quan parlem d’impagaments ho fem i ho interpretem en termes de
demora en el pagament. I demora en els apagament n’hi hagut. Fins i tot, al marge de la nostra
voluntat, vam haver de demanar-li en algun ple quan es farien efectives algunes factures d’alguns
proveïdors. I li haig de dir que va fer efecte perquè al cap de cop ens van trucar i ens van agrair la
intervenció perquè finalment havien cobrat. El que nosaltres demanem en aquest punt de moment
és mantenir el text tal com està íntegre. El que demanem a la intervenció municipal és que ens
emeti un informe, concretament el que preveu l’article quart punt 3 de la llei 15/2010 de 15 juliol,
que diu concretament “los tresoreros o en su defecto interventores de las administracions locales
elaboran trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta ley
para el pago de las obligaciones de cada entidad local incluirá necesariamente el número quantia
goblal de las obligaciones pendientes en el que se esté incumpliendo el plazo”. Quan vostè ens
hagi fet a mans aquest informe, nosaltres si escau, matisarem aquest paràgraf. Per tant, prengui
nota. Així sortirem de dubtes si l’ajuntament paga puntualment.
Sr. Alcalde.- 24.02 Després de sentir-lo el que haurà de fer és començar a demanar advocats.
Vostè ha parlat a l’inici de previsions pressupostàries i nosaltres li hem dit sempre exactament el
mateix. Ho diu el seu nom: són previsions pressupostàries. I vostès sempre han creat l’alarmisme
a través de les previsions, quan el que veritablement importa són les liquidacions. Perquè el
pressupost no és una cosa fix.
Vostè sap perfectament que el 75% no és límit legal d’endeutament. L’any passat el límit es va
establir de forma excepcional el 125% amb una doble condició que posava entre d’altres coses es
reformés la llei reguladora de les hisendes locals. Amb motiu de l’entrada en vigor del Real Decret
legislatiu famós 8/2010 i de la Llei de Pressupostos Generals de l’estat de 2011 en què s’impedia
als ajuntaments acudir a les operacions de crèdit per aquest exercici 2011. Vostè sap que hi va
haver-hi una mica de rebombori, que la majoria d’ ajuntaments inclòs el de la Bisbal vam avançar
les operacions de crèdit a l’exercici 2010 i vam avançar en el cas nostre també les operacions de
crèdit per a l’exercici 2011, és adir, vam demanar amb un any el préstec de 3 anys. Vostè sap
perfectament que això és cert. Llavors el govern de l’estat va fer el que va fer que era que malgrat
tot això aquells ajuntament que no superessin el 75%, poguessin demanar préstec aquest 2011.
Però el límit legal com vostès afirmen un munt de cegades en el seu butlletí, l’ajuntament no podrà
fer cap més operació de préstec, això no és veritat. En l’hipotètic cas que l’ajuntament superés el
límit d’endeutament el que hauria de demanar es autorització. No és prohibició. Si vostè tingués
raó, que no la té, tampoc és cert el què diu. Perquè sinó també arribarem a la prova del xxxx
d’aquí 4 dies. Quan vostès presentin el seu programa electoral. Perquè si vostès són coherents
amb tot el que estan dient, el que vostès han de fer és presentar un programa electoral en blanc.
Perquè no es podrà fer res segons el que diuen vostès. Per tant, d’aquí 4 dies veurem si això que
diuen és cert o no. Quan hem parlat del finançament de les obres vostè ha estat molt punyeter.
Vostès saben el que han escrit? Parlen d’obres en curs, no que s’han de fer. I parlen de les obres

en curs de Terracotta Museu, que no és una obra en curs. En aquests moments s’està fent la
redacció del projecte però no és una obra en curs. Parlen de la Biblioteca, que sí és una obra en
curs i estan dient que no hi ha finançament i parlen de les obre del Pla de Barris del Nucli Antic.
Parlen d’obres en curs i que no hi ha finançament i això és fals. I d’aquestes obre sen curs això és
fals i tranquils perquè ja serà un jutge el que el dirà el que hagi de dir.
Respecte al tema de l’aigua: Vostè està qüestionant entre altres coses el projecte de renovació i
soterrament de la xarxa de serveis del Puig de Sant Ramon. Tot l’ajuntament sap que vostè ho
estava negociant abans que nosaltres. I ho estaven negociant en base al mateix que hem fet
nosaltres. Ja hi havia un projecte mig fet per part de Sorea i em crec més al personal e la casa
que no el que em pugui dir vostè.
Sap que passa Sr. Romaguera que amb el temps s’atrapa abans a un mentider que a un coix.I
vostè aquí va quedant atrapat mica en mica. S’ha de tenir molta barra per dir que el contracte
d’arrendament de serveis amb Sorea per fer exactament el mateix que feien doncs cobren molt
més. M’ha dit que em repassés el conveni. Escolti’m vostè se l’ha llegit? Quan pugen les
inversions que ha de fer Sorea en aquests 20 anys? Vostè sap quin és un dels grans drames que
té aquesta ciutat? Que durant anys i anys només ens hem preocupat de superfície cap amunt i res
cap avall. Perquè el contracte que vostè no va ser capaç d’acabar en 12 anys de negociar amb
Sorea deia que només tinguessin responsabilitats en manteniment de la xarxa d’aigua. I vostè sap
què és el manteniment de la xarxa d’aigua? Quan hi ha un “rebenton” tapar-lo. Ni reposició ni
manteniment de xarxa de clavegueram. Escolti’m el que hem firmat nosaltres com equip de
govern, les inversions que haurà de fer Sorea tan en reposició d’aigua i clavegueram puja
aproximadament 1,2 milions d’euros cada una de les dues coses,
Sr Romaguera.- Que van amb càrrec a retribució futura.
Sr. Alcalde.- I la meva pregunta Sr. Romaguera és si això ho hagué fer l’ajuntament de la Bisbal
pel seu compte qui ho pagaria? Ho pagaria vostè de la seva butxaca o ho pagarien els ciutadans?
I amb quin tipus d’interès estan finançades aquestes obres? S’ho ha mirat? L’Euribor +0,5. Busqui
un diferencial d’aquest tipus en el mercat. Inversions de gairebé 5 milions d’euros. La part que li
toca pagar l’ajuntament de la Bisbal de la part del Pou de Fontanilles que ens soluciona els
problemes de qualitat i quantitat. Oi que això ho ha de pagar l’ajuntament de la Bisbal? Qui ha
negociat el pagament? Vostè creu que hagués trobat una operació amb un Euribor de +0,5? Per
tant, quan afirma que Sorea estan molt contents perquè fent exactament el mateix tenen una
retribució molts més alta. No ha llegit bé el conveni.
Finalment, amb el tema dels pagaments. Treure els dos casos que va treure en aquest Ple, els
quals eren puntuals, d’una situació en què no s’havia seguit el procediment a l’hora de fer els
encàrrecs de la feina. D’això a agafar-ho com exemple per dir que de forma generalitzada no es
paguen als proveïdors o es paga tard. Escolti’m no pot fer vostè d’un cas puntual generalitzar-ho
.En aquest sentit em sembla que n’està fent un gra massa. Per cert, quan parla d’informes també
es podria demanar un informe de quan pagava vostè a la seva època. Per saber si es complien els
terminis que s’havien de complir. Vagi amb compte perquè també podem fer marxa enrera. Em
sorprèn que el dijous passat parlant amb vostè del butlletí em digués que no hi tenia res a veure i
avui vostè estigui fent d’interlocutor. M’esperava un altre interlocutor perquè vostè se’n va rentar
les mans de l’autoria d’aquest butlletí. Hi ha testimonis.(S’inicia una discussió entre l’alcalde i el sr.
Romaguera sobre si li va dir o no.) Queda demostrat de forma clara i palesa que el que s’afirma
aquí més d’altres coses que si vol li explicaré són falses. De què serveix que demanin
documentació si no la saben llegir. Perquè escriure en el butlletí que les despeses de personal
l’any 2010 seran més de 6 milions d’euros. A vostè de què li serveix demanar l’estat d’execució del
pressupost? Perquè hi diu 5 milions d’euros i no 6 milions. I pronosticar que l’estalvi net podria ser
negatiu el 2010? Potser que no ens facin perdre temps. Amb la informació que vostè va demanar
podia saber perfectament el càlcul de l’estalvi net. I també sabia perfectament que les despeses
de personal no pujaven mes de 6 milions d’euros el 2010, tal com vostès diuen en el butlletí.

Sr. Aparicio.- Si a la moció hi hagués sortit aquest punt ja li pensava dir que evidentment és un
error i que era el 2011 i no el 2010. L’alcalde pregunta com ho saben) Doncs molt fàcil liquidació
del 2010 més pagaments a personal que hi havia pendents i que anaven en una partida que no
era de capítol I, més la incorporació del Sr. Secretari i la Sra. Interventora. No cal sumar gaire ni
ser economista per veure que supera més dels 6 milions €.
Sr. Alcalde.- 38.00 quan vostès parlen del cost del personal perquè no fan una comparativa com
Déu mana? A mi m’agradaria saber la resta d’ajuntaments que tenen serveis externalitzats dintre
del capítol II i capítol IV, si se sumen aquests serveis que l’ajuntament de la Bisbal te com a
propis, què li representa a cada ciutadà i a la població? Quan vostès volen fer arribar segons quins
anàlisis a la població vostè que sempre es posa la medalla del rigor i de la transparència
informativa i que no vol enviar missatges distorsionats, home, doncs no distorsionin d’aquesta
manera. Quan vostès parlen del que costen les despeses de personal a l’ajuntament de la bisbal
facin una comparativa amb altres ajuntaments però no només de capítol I sinó també el II i el II.
Per tant, siguin rigorosos. I ja no entrarem a valorar altres bestieses que han dit perquè tinc la
impressió que no s’assabenten del que voten en aquesta cadira. Manifestar que el Mas Plaja és
un edifici catalogat. A on està catalogat, Sr. Romaguera? A més tenen la barra de dir que és
desmesurada la superfície que tindrà la Biblioteca Comarcal de la Bisbal. Vostès que`van fer el 29
de juliol de 2008 en aquesta sessió plenària asseguts aquí? Vostès van aprovar el programa
funcional de la Biblioteca en què es deia que la superfície de la Biblioteca seria de 1617m2. Vostè
no saben el que voten i després parlen d’honestedat. Honestedat és dir que un edifici està
catalogat quan realment no ho és? O dir que la superfície és desmesurada quan vostès l’han
votat? O també fer creure els ciutadans que es pot crear una zona d’equipaments en una zona
d’alt risc d’inundacions per intentar guanyar quatre vots? Això és honestedat? Vostès el que fan és
intentar enganyar als ciutadans. I em guardo l’altra gran paraula seva: la gestió. Aquesta me la
reservo per una altra ocasió, si val la pena, parlarem de la gestió.
Sr. Romaguera.- 42.00 Quan a vostès els convé aquest edifici és catalogat. Quan van traslladar
l’acord de la ubicació de la Biblioteca (per cert, quan governaven en minoria),del Mas Plaja a
l’escorxador, aquest no estava catalogat. Però quan vostès van demanar una subvenció per la
consolidació de l’antic escorxador en el Pla específic resulta que l’edifici té totes les excel·lències,
està catalogat, és d’interès. Vostès mateixos es contradiuen. Per cert, Sr. Sais deu ni do l’últim
butlletí municipal. Vostè que és tan honest i no diu mentides. Ja s’assabentarà. Vostè només
pensa en posar-se medalles. I de llufes ni una i mira que n’ha fetes. Una mica de modèstia perquè
vostè va de savi pel món intentant donar lliçons. I ara de cop i volts resulta que vostè és un expert
jurídic, amb urbanisme dóna lliçons a tothom. I finalment, només li vull demanar una cosa. El 50%
de l’augment del rebut de l’aigua tard o d’hora ho haurà d’aplicar si no és el 2012 serà el 2013.
Amb el temps es veurà. Torno a dir que aquest conveni és impresentable. Ensenyi’m vostè una
signatura meva en la qual doni el vistiplau a la .......... del contracte d’arrendament de Sorea. NO
me la pot ensenyar. Hi ha tota la documentació que vulgui. L’interès de Sorea era que signés el
contracte. No firmaria mai un contracte com el que va signar vostè.
Sr. Alcalde.- Vostè no hagués signat res. Encara “estaria el més calent a l’aigüera”.
Sra. Güell.- Ja que ha dit que ens interesséssim nosaltres i miréssim més bé les factures, jo faria
un prec a l’equip de govern o a l’alcalde perquè venim a demanar informació a l’ajuntament i la
interventora en pot donar fe, que ella mateixa ens diu que no té l’autorització per poder-nos-la
donar.
Sr. Alcalde.- Vostè hauria de saber com funcionen les coses després de dotze anys d’estar aquí. A
l’ajuntament els peticions es fan per escrit.
Sra. Güell.- Ho sé perfectament. Quan nosaltres governàvem vostè venia quan volia , mirava el
que volia i feien fotocòpies del que volia i preguntava a qui volia. I això en pot donar fer qualsevol

dels treballadors de l’ajuntament. I perdoni el que no faig jo és dir mentides i no suporto a la gent
mentidera. I des de que han passat a governar vostès no només no se’ns dóna la informació sinó
que se’ns diu que ho fem per escrit i ni demanant-ho per escrit ens la donen o ens l’enrellenteixen.
I m’agradaria que constés amb acta.
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc
aquesta acta.

Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde

Pere Serrano Martin
Secretari

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números 062477E a 062485E ha
estat aprovada en sessió del Ple municipal del dia 08.06.2011
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