
portaveu del Grup de Convergencia i Uni6, per sollicitar una consulta en aquell cas 
sobre el Pla especial de la Devesa. I deia, el senyor Puigdemont, en l'exposici6 de 
motius d'aquesta mocio que va presentar en aquest Ple que l'Ajuntament de Girona to 
aquest reglament per fomentar la participaci6 ciutadana, que preveu, entre altres 
mecanismes, la possibilitat de convocar consultes populars. Ell deia: "Compartim 
l'esperit d'aquest reglament, creiem en la bondat de mecanismes corn la consulta 
popular quan es tracta de prendre decisions de transcendencia". 
I, en fi, podria fer mes cites en les quals el senyor alcalde ha anat dient que creu que 
es important que es faci. Ja corn a alcalde I'any 2011 sobre el tema tambe de la 
Devesa, en aquest cas, "un debat de ciutat que sigui un proces participatiu real, 
processos participatius corn els que hem tingut aquests quatre anys" —referit als quatre 
anys anteriors— "hem de mirar de no fer-ne perque costen diners i generen frustraci6. 
Cal un debat ciutada sense apriorismes i que siguin transversals", va dir Puigdemont. 
Cita del diari de l'agost de l'any 2011. 
Be, jo crec que tot aixo ens demostra i ens diu que vostes votaran a favor que es faci 
aquesta consulta popular, es incomprensible que facin qualsevol altra cosa. Perque, 
mirin, si la inversiO mes important del mandat no es un tema d'interes i una decisio de 
transcendencia que no nomes obligara a aquest consistori, sing al proper consistori a 
prioritzar sobre altres necessitats, algunes de les quals ens ha esmentat aqui la Xarxa, 
doncs, no ho se, no se quin tema pot ser important. La inversi6 mes important del 
mandat. 
Nosaltres hem fet esforcos des del primer dia perque aquesta fos una qUesti6 que es 
debates amb profunditat, que es tinguessin en compte des dels diferents ambits de 
reflexi6 que s'han de tenir en compte, els diferents arguments. I ho hem intentat 
proposant, conjuntament amb el Partit Popular, una comissi6 informativa especial, que 
va tenir Hoc. I ara avui els demanem que per coherencia amb alto que han dit 
anteriorment en altres ocasions votin a favor d'aquesta consulta i deixin, corn els deia 
el senyor OlOriz, sobre la taula aquest punt, perque els ho asseguro, si no ho fan 
estem cometent un error, un error tan important i tan greu que segur, senyor alcalde, 
voste preten que se'l recordi pel que estem fent avui, jo crec que to moltes possibilitats 
que se'l recordi, per6 no pets motius que voste s'esta imaginant. 

Interve el senyor alcalde, qui expressa, permetin-me que faci la replica a les diferents 
intervencions i em posicioni sobre la mocio, que, naturalment, no hi donarem suport. 
S'ha parlat del dret a decidir, s'ha parlat de ser invocat el dret a decidir i s'ha intentat 
contraposar opcions de grup i personals del dret a decidir amb el vot que farem ara. 
No to cap sentit aixo, entre altres coses, perque votant a favor d'aquesta mocio, 
l'operacio encara que resultes que surt el "si' no es podria fer materialment, es 
inviable. Punt numero 1. Hi ha un fet practic a no enganyar la ciutadania no dient-li: 
"miri, farem un proces que haurem de demanar permis a Madrid, que haurem de fer 
tota una serie de coses, que ens haurem de gastar uns diners, que haurem de requerir 
una minima participaci6 amb un resultat clar...". Quan passi tot aixo, si el resultat es 
que si, no ho podrem fer, perque corn jo els he anat informant des de fa mesos en 
relaci6 amb aquesta operaci6, hi ha uns limits que, obviament, la propietat del be que 
pretenem comprar ha fixat i que jo els he explicat quin es. De manera que nosaltres 
podem fer el que vulguem, per6 quan decidim que si, comprar-ho, aquests quadres 
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