ament
rcna

Per aixo, clar que votare a favor de la mocio, sabent que es perdra. Clar que hi votare
a favor.
Intentare ara escoltar els arguments dels altres grups. I si, aprofitare I'avinentesa de la
segUent intervencio, que es sobre el fons, potser per intentar picar una mica mes
aquest clau que no hi ha manera que entri i a veure si som capagos d'anar mes enlla
que la matematica i aritmetica creativa d'una votacio com la que sera avui.
Interve la senyora Concepcio Veray, portaveu del grup del grup municipal del PPC, qui
exposa, jo em centrare en la meva intervencio en la mocio de la CUP, perque s'ha
decidit que serien dues intervencions diferenciades i, per tant, alguna cosa que deia el
senyor OlOriz, a la qual en part jo hi puc esta d'acord, pert crec que es millor que ho
circumscrigui quan fern el debat del punt ni.imero 5 de l'ordre del dia.
Miri, jo no li donare suport a aquesta mocio. I el senyor °Wiz deia que se sentia
incOmode. Be, jo em sento incomoda debatent aquesta mock') i a mes la lamento,
perque tots saben que aquest Ple s'hauria d'haver celebrat dilluns, que dilluns va ser
ajornat per una rat de causa i de forga major i que a causa d'aquest ajornament
vostes han aprofitat per presentar aquesta mocio. En l'ordre del dia del Ple de dilluns
no hi era i tots ho saben, i aixo a nosaltres ens ha dolgut molt. Encara m'ha dolgut mes
despres d'escoltar el representant de la Xarxa —al qual agraeixo la seva intervencio—,
perque ell que havia demanat per parlar en el punt ni:Imero 5 de l'ordre del dia ja
hagues dit el que voste ha reproduit en una mocio, per tant, no calia.
I al final, una arriba a la conclusio que vostes han presentat aquesta mocio per intentar
salvar la integritat del seu grup municipal, cosa que ara ha quedat demostrat que no
han aconseguit.
Mirin, si realment creien que el procediment a seguir en aquest cas era la consulta, el
mes d'octubre quan el meu grup municipal, juntament amb el grup municipal del Partit
Socialista, va presentar una mocio on es demanava la creacio d'una comissi6
informativa, vostes ho haurien d'haver plantejat, no plantejar-ho quatre mesos despres
quan finalment es porta al punt de l'ordre del dia d'aquest plenari.
Pensin que en aquell moment, el mes d'octubre, va ser la primera vegada que varem
tenir oportunitat de parlar del fons Santos Torroella en aquest plenari i va ser arran de
la mocio que presentava, corn he dit, el grup municipal del Partit Socialista juntament
amb nosaltres per demanar una comissio informativa. Vostes en aquell moment van
ser molt taxatius, van dir: "Votem a favor de la mock.), perque estem a favor de la
transparencia i a les comissions no els direm mai que no, pelt passi el que passi,
diguin el que diguin, a l'adquisicio votarem que no". Voste va ser aixi de taxatiu, la
seva intervencio esta recollida en les actes de ple. Per tant, en cap moment va
plantejar que si es fes una consulta i aquesta consulta digues que si, vostes ho
acatarien, perque donen corn molt per fet que la consulta dira que no. Perque si no,
despres vostes tindran un problema, perque voste ha dit taxativament en aquest
plenari i ha quedat registrat que passi el que passi vostes voten que no.
Per tant, em sap greu, pert jo Ii ho dic, la sensacio que ens ha quedat en el meu grup
municipal es que voste intenta salvar, maquillar, camuflar, digui-n'hi com vulgui, el
problema intern que te, que jo el lamento molt. I a mes sap perfectament que entenc el
que suposa tenir aquest problema, perque jo l'he patit, i per tant, possiblement sac la
que els enten millor de tots els regidors que estan asseguts en aquest plenari, pert no
per aix6 crec que calia presentar aquest tipus de mocions, i mes, corn dic, quan el
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