
tainent 

posi sota l'estora, perque van passant els anys i sembla que els residus desapareguin, 
corn quan jo era petit, perdonin, quan el meu fill era petit i li deia que el lavabo 
s'emportava els residus, eh? AII6 que fern amb els nens petits que quan aprenen a 
anar a fer caca diem: "Mira, se mengen els residus". Doncs, no, ning0 s'ho menja, en 
algun Hoc van. Per6 varem fer be, malgrat tot varem fer be, perque penso que un 
govern no pot a un any de les eleccions, sense una majoria prou amplia —be, en aquell 
temps la teniem, pero es igual—, sense una majoria encara mes amplia no pot decidir 
una cosa d'aquesta mena. 

Interve la senyora Concepcio Veray, qui manifests, jo no he fet servir, senyor Navarro, 
cap de les paraules que voste ha fet servir. Simplement perque a la ciutadania Ii quedi 
clar digui, si us plau, si aquesta moci6 entrava a I'ordre del dia del Ple que s'hauria 
d'haver celebrat dilluns, si o no, o si voste la va presentar el dimarts o el dimecres. Jo 
no se dir-li quin dia la va presentar, perque jo no la vaig poder Ilegir fins dijous a la nit, 
cosa que ern va sorprendre. 
Per tant, les paraules que voste ha fet servir per, intentar fer-nos quedar malament, 
crec jo, tant a l'alcalde corn a mi, per haver-lo acusat d'una cosa que no hem dit i que 
en cap moment ('hem acusat. Pero si simplement recordar a voste que aquesta moci6 
no l'havia presentada el dilluns, i el dilluns a l'ordre del dia el punt cinque hi seguia 
essent igualment. 

Fa us de Is paraula la senyora Pia Bosch, qui exposa, m'he oblidat abans de Ilegir-los 
('article del reglament municipal, es municipal, es un reglament en vigor que parla del 
caracter dels resultats de la consulta. Diu que "la voluntat popular expressada a traves 
dels resultats de la consulta popular seran vinculants per a l'Administraci6 municipal", 
per tant, no ens hem de preocupar de l'opinio dels grups, que l'expressarien en el 
proces, perque finalment el resultat seria vinculant. 
Dues questions: una, senyor alcalde, Ii he dit moltes vegades que el nostre grup, que 
assumeix, obviament, tot alto que hem fet en el passat, encerts i errors, va pagar 
politicament perdent les eleccions tots els errors que podia haver comes. Per tant, ja li 
accepto que en podiem haver fet; ara, no em digui que no varem fer consultes, perque 
es va fer una consulta sobre la destinaci6 i el projecte del Cinema Modern en la qual 
van participar 238 persones i tothom va dir que eren molt poques, 238 persones. Sap 
quanta gent ha participat en el projecte del centre civic del Barri Vell? Be, que jo 
sapiga cap. I en aquest? Que jo sapiga, cap. En el proces de la Devesa van participar 
800 persones. Aim') es el que jo he vist en els diaris, nosaltres no hi erem. Perdoni, 
per6 de 800 a 0, doncs, miri, hi ha una certa distancia. Em fa molta gracia que riguin, 
pero poden riure tant com vulguin, pero la qUesti6 es que consultes se'n van fer. 
Sobre temes del pressupost municipal, li dic el reglament preten que es puguin fer i si 
vostes han guanyat les eleccions client, entre altres coses, que creuen molt en la 
participaci6 ciutadana i que nosaltres no ho haviem fet be, miri, el que han de fer es 
demostrar alto que quan estaven a l'oposicio voste mateix signava. Ili ho reitero, li 
reitero el que diu la moci6 que voste va presentar en aquest Ple. No cal perque ja l'he 
Ilegit, pero que comparteix l'esperit del reglament i creu en la bondat de mecanismes 
com la consulta popular. Si hi creu, to ara una oportunitat d'or per demostrar-ho. 
I d'altra banda, jo li reitero el mateix que li ha dit el senyor OlOriz: algO que creu molt en 
la participacio no aprova la inversio mes important del mandat amb un negoci politic 
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