
representant de la Xarxa ja ens ha demanat des de la seva intervencio el mateix que 
voste demana i, per tant, se li podia haver contestat sense necessitat de cap tipus de 
mocio i sense la necessitat de fer-nos votar en aquests moments. Perque el meu vot 
no es un vot en contra d'escoltar els gironins, de fet, quan varem presentar la moci6 
per a la comissi6 informativa parlavem de donar veu als gironins i de donar mes 
informacio als gironins i de mes transparencia per als gironins. Ara, el meu vot o el vot 
del meu grup es en contra, perque ja li ho dic, senyor Navarro, crec sincerament que 
s'ha equivocat molt presentant-la, ho crec sincerament, i crec que ha intentat salvar 
una cosa que pel que sembla era insalvable. 
I ja per acabar, tambe he de dir que em sap greu que davant d'una moci6 que 
demanava una comissio informativa el grup municipal d'Iniciativa s'abstingues i en 
canvi avui, quan el seu argument era el mateix que ha fet servir ara, "no hi ha diners, 
no es pot abordar aquesta compra" i, per tant, vostes passi el que passi tambe diran 
que no la volen, i en canvi avui voti que si a aquesta moci6 de la CUP. Sincerament, jo 
hagues preferit que —i no li dic que no voti la de la CUP, aixo ho faci, es Iliure—, pero, 
Ilavors, jo hagues preferit que en la de la creaci6 d'una comissi6 informativa tambe 
hagues fet aquesta reflexio i ens hagues donat el seu suport. 

Fa Os de la paraula la senyora Pia Bosch, portaveu del grup municipal del PSC, qui 
manifesta, el nostre grup donara suport a aquesta moci6. No entrare ara en els temes 
del fons de la qUestio, no entrare ara en les raons sobre el fons Santos Torroella, ho 
farem en el proper punt de I'ordre del dia, pero si que malgrat, evidentment, en el 
recorregut de tot aquest tema hi ha incoherencies que se sumen —no en el cas del 
nostre grup, que crec que hem estat coherents des del primer dia— de tota manera 
crec que es raonable que es demani a la ciutadania que es pronuncii, i que, a mes a 
mes, hi ha una serie de reglaments que preveuen que aixo sigui aixi. 
L'any 2005, aquest consistori, que presidia I'alcaldessa Anna Pagans, a instancies del 
regidor Francesc Ferrer i Girones, va treballar i va treballar profundament per tenir i 
dotar-se d'un reglament regulador de les institutions de la participanga i de la gestio 
de conflictes de I'Ajuntament de Girona. Aquest reglament esta perfectament en vigor 
i, corn vostes saben, diguem-ne, pot ser el marc que s'utilitzi per poder fer aquesta 
consulta popular. En el capitol que parla de les consultes populars, aquest reglament, 
que es un reglament d'aquest consistori, diu que una consulta popular "es el dret dels 
veins i veines i de l'Ajuntament de sollicitar la convocatoria d'una consulta i que 
poden ser objecte de consulta els assumptes de competencia propia municipal que 
tinguin caracter local i a mes que siguin d'especial importancia per als interessos dels 
veins i veines, Ilevat dels relatius a les finances locals". I diu tambe que aquesta 
consulta es pot iniciar a partir de la mateixa corporaci6 mitjangant un acord de ple o a 
instancies d'una associaci6 o grup de veins i veines que aconsegueixin un nombre de 
signatures, que ve regulat per un decret de la Generalitat que regula aquestes 
consultes populars locals, i que segur que vostes tambe coneixen, que fixa quin es el 
nombre de signatures que s'han de recollir per fer consultes populars sobre els 
assumptes de competencia pr6pia municipal i de caracter local que siguin d'especial 
importancia per als veins i veines. Per tant, hi ha una perfecta regulaci6 sobre aquesta 
qUestio. 
Va ser aquesta regulaci6 la que vostes van utilitzar en una modal que l'any 2008, 
signada pel mateix senyor Cartes Puigdemont, actualment I'alcalde de la ciutat i Ilavors 


