ves a saber on seran ja. Per tant, hi ha una q0estio practica que fa que aquesta mocio
que vostes proposen avui no tingui cap sentit.
Llavors, parla tambe d'una cosa que hem de mirar d'aclarir i de situar en el seu punt
just: voste intenta per un altre canal aconseguir alto que pel canal de la mocio de
pressupostos participatius no va aconseguir, i es que les inversions d'aquesta ciutat,
totes, entenc que no hi ha cap exclusio aqui, entenc que totes, no?, entenc que des de
1'1 per cent del Fons de Cooperacio, posem-ho a consulta ciutadana, fins a les obres
d'urbanisme que hem de fer als barris determinats, entenc que voste proposa que tot
ho hem de fer a consulta ciutadana. No era la nostra opcio, ho varem dir, varem tenir
un debat sobre aim), varem tenir una mocio i voste va perdre aquella mocio. Per tant,
jo li demano que respecti les decisions dels plens.
A mes a mes, aquest es un assumpte sobre el qual hi ha hagut una amplissima
varietat d'informacions pUbliques, hi ha hagut actes informatius que tots vostes han
convocat, hi ha hagut una comissi6 informativa especial en la qual han comparegut
disset experts diferents. Tot aixo amb temps per poder-ho anar fent, anar-ho paint i
anar-ho administrant. Hi ha hagut intercanvi de tot tipus de documentaci6. Els ho hem
explicat, encaixa a mes a mes al nostre programa de govern, que el varem aprovar. Ja
se que no els agrada, pero es plenament coherent i tenim el dret de poder-lo tirar
endavant, nomes faltaria. I en cap moment d'aquest Ilarg recorregut ningu dels grups
va tenir l'encert de situar sobre la taula aixo que ara tant els preocupa: "per que no fem
una consulta ciutadana?". Perque probablement vuit mesos enrere quan arrenca
aquest proces hauria estat el moment de debatre-ho a fons, perque hi hauria hagut
temps material i perque potser hauria estat algun punt probablement escaient. Pero
no, creguin-me, a Ultima hora, amb un gest que jo crec que li ha recordat molt be la
senyora Veray, que em sembla que s'ho havien d'haver pensat dues vegades per
aprofitar les circumstancies que ens han portat a celebrar el Ple avui i no dilluns,
dilluns aquesta mocio no estava ni tan sols somiada ni hagues pogut entrar per mocio
d'urgencia, perque tampoc l'havien escrit, i per tant, haurien de repensar-s'hi una mica
mes.
I explicar-los que, en fi, alio que fa perdre autoritat, francament, es la hipocresia, aixo
es el que fa perdre autoritat, perque vostes van dir rotundament que passes el que
passes votarien en contra d'aquesta adquisicio, en contra, igual que altres grups
d'aquesta sala. Han canviat d'opinio? Crec que la ciutadania mereix saber-ho, han
canviat d'opini6? Estan disposats a acceptar que si hi ha arguments convincents
poden replantejar-se el seu vot i tot alto que han dit "que no ens ho podem permetre",
"que no es oportu" i el que diran en el punt segOent, estan disposats a rectificar-ho?
Llavors, si que ens ho podem permetre? Llavors si? Home, no juguem, si us plau, no
tinguem un doble Ilenguatge davant d'aquestes questions.
I, senyora Bosch, voste parla del Reglament de la participanca, que es un reglament
del consistori i fa referencia molt parcialment, molt esbiaixadament a una mocio que va
presentar Convergencia i UniO en ('anterior mandat; crec que hauria estat honest per la
seva banda que recordes el resultat de la votacio i del vot de tots els grups d'aquest
Ajuntament, inclosos alguns que es permeten donar Ilicons de participacio. Que van
votar, senyora Bosch? Van votar a favor de fer una consulta ciutadana? No. Van votar
a favor de fer una consulta ciutadana que els hi varem demanar perque en les obres
del tren es fes una consulta abans? Van consultar la ciutadania si la inversio
multimilionaria d'un pont nou sobre el Ter que obliga la ciutat de Girona a fer una

